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A „Nostra" védjegyü készítmények ismertetése 
„~\ „J\íQSTR.;1" készít111ényck a Aiagyarország! Gyógy

szerész Egyesület kebelében alakult Gazdasági Szolidáris 
Front ir;lnvítása lnel!ett a továbbiakban :srncrtctett előiratok 
szerint niiJ~den ha;;ai gyóg;,is::crtcírban c{))'sér;;es öss;:;d étclbcll, 
fonnába11 és cso111agolásban !tés::;iilnck. 

?viivel az egyes gyógyszertárakban 111'.ndig a tényleges 
szükségletnek n1egfelelö n1ennyiségben készülnek és szerel
tetnek ki„ a legnagyobb biztosítél..:ot nyujtják arra, hogy a 
gyógyszerész gazdag tapasztalatai alapján, frissen e!őcíl!ított 
gyógyszerkészíbnények tökéletes pharn1a]-:ol·',giai hatúst is 
fejtenek ki. 

~~\ Gyógyszerkönyv rendelkezései természetszeriileg ér
vényesülnek a „NOSTR1\" .készíttnényekre is 1 ennélfogva a 
házilag előállított tablettáktól is 1negkívánjuk, hogy aclago~ 
lásuk pontos legyen, kellő szilárdság 111ellett ujjnycn1ással 
'..;:önnyen törjenek s vízzel rázogatva ha111arosan szétessenek. 

ld ivel a tabletták helyes elkészítése egyike a legnehe
zebb gyógyszerészi munkálatoknak, n1ár csak azért is, 111ert 
az idevonatkozó irodalom rendkívül hézagossága folytán a 
gyógyszerr~sz 111indig csak a saját nH:~gf'.~yeléseire és tapasz
ta!atai1·a volt utalva: szükségesnek n1utatk·::zott, hogy a 
lcghiváüíbb tcclvnillai s::aken1bcrcl~ bevonásával céltudatos, 
!dsérletcző 1nunkát folytassunk le. E inunl~álatok eredménye 
az alábbi előiratgyüjten1ény, n1ely11c!~ 'lnindcn c!őiratát kis 
l.·é:::i géppel -is clhés:::ítcttiill s nicgállapítottuk, hogy kifcgás
talan tablettákat szolgáltatnak 

Egyelőre csak a leghasználatosabb tablettákat rendszere
sítjük .. <\z elöiratgyüjte1nényben azonban rnár szerepd né
h5n:y olyan is, an1elyet 111ég ncn1 vettünk fel a so1\)zatha, de 
készítési nJódját n1ár kidolgoztuk. Ezeknél tnegkülönbözte
tésképen nen1 jelöltük n1eg a csonutgolás rnóclját. 
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Általános tudnivalók a tablettázásról. 
1\Iielött az egyes, lcgini-:úüb használatos tabletták clö-

1ratait iEn1ertetnénk, szükségesnei-: látjuk röviden összeiog
!alni a tablettázits Lec:hnil:ai n1eneH:t, n1crt csak czt:n alapelvek 
pontos betartása inelli:tt s:t(erii! kiio!:.;Ústalan készíunén\·ek::t 
r:]Ö{tllítanunk. ..., . 

Az anyag előkészítése. 

i\z anyag elü1\:észítésének célja, hogy az kön11yt:G gör
düljön be a gépbe, annak adagoló része:hez ne tapadjon s a 
kész tabletta si111án essen ki belőle. 

Bár szán1os gyógyszer nünden előkészítés nélkül i::; 
tablettázható, n1égis a legritkább esetben járunk t.::1 így_. :;:nert 
a gyógyászati célt kell f.igycle1nbe vennünk. ~~\ bevételre szánt 
tabletta ugyanis, ha 11en1 esik l..:önnyen szét, a gyo111:rban 
sen1 oldódik s így ragy la'Ssan. vagy egyúltaliin nen1 szívócEk 
ícl. :\.n1ikor tehút a ~rnrs (Jldóclús a kívúualu;;, az anyagot 
célszerll kevés chtí:z<~Sztószcrrel keverni, hogy a taLl~tta 
szétcsc':sCt n1cggyorsítsuk. 

'I'i:·nné·szlt~sen isn1ernünk kell a iclhasználandó, illetve 
c](_\;,:/:s:·:Ílenrli'1 ;u1ya~ terrnészetét és tulajclon~ú~ait_. vala111int 
az clöúllható vegyi, ,·agy fizi-kai elvftltoz(iso;-:at '.s. (Inco111-
patibilitás, oxidatio, fennentatio stb.) 

f\z elökészítés granulatioval, szen1csésítésscl történik. 
T~ényegc az, hogy a i!non1ahh szerkc.zetü porckat. 111elyek a 
gépbe sajtolúskor beragaclná~1ak, avagy ne.111 töltenék 1neg 
egyenletesen a gép adagoló üregét, 111egfe\e]() oldattal ,(pl. 
híg c;ikcll'-, geiatin oldattal, vagy szesszel) n1cg-
11cdz.·1..'SÍ!Íiil.', duzzasztó, csúsztató, -kötő, esetleg töltü anya
gok'.-:al i.'t"i.'t'rjiil~ s a nedves tön1eget T\T. szárnú szit{1n átclör
zsölv[.' jól kis:::órífjuh. 

:\ :_;Taot;lútióhoz tölt/ia11 vagot azért teszünk, hogy a tab
letta tö;ncgLL nag:yobbítsuk. w(Pl. alkaloidi1k tablettúzásánál). 
Erre a célra cukor. vagy tejcukor por{tt használjuk, an1elye-
1ket előzetesen jól kiszárítunk. 
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.1_ ~J<.ötó'a11yugul, a111.e~y a 111asszát összeállfrja, a IO száza
l~r..o~ 2.n1ylun1os cs1r1zt, tov{1LLá 10 szúzaiékos creJatin 
0!c~ato.t1 c.gar-~g~rt, végül pectin és zsen1!yeiiszt e~-.\"enlö 
ar~nyu ki:vere:kct alkalrnazzuk; az errves szerek ttilai·d"o' 118: _ 
o-· · 1 1· 1 I" :::.„ d 0dina,.;: 111cg e e oen. 

i • „-~ c~:~~·:::tafó anyayo!: használa;tának a célja az, hogy 
S~Jtolas :..::ozbc111 v_agy t~tan ne ragadjon bt: a tabletta a 
gephe .. Er:·e a, celra s1ka1nlós anyagoi\at kell választanunk, 
an1clyc:..:et altalaban a n1ár k!szárított ffraou!atun1hoz >eve„ 

•• T \'' • 'b 1 ~ . I' b • .\. run,.;:. •· naia an -,:..., szaza ek [a!cun1ot paraffint 1··trr1· cacao . ? . . ' ! ~ b ( -
·va3at -- szazalckot (aetheres oldatban) száraz (l"ranu.latun

1
ra 

1pern1etezve. .::. 

i ~1. qu::.::::as,r:tó anyagoh a vízben va!ó szétesé:;t könnvítik 
h11ca arti'•\j i1r.-r·· •t ·' !. j '[ ' 1 .. T 'b . : b ~ ·;' t~ _. 'J6.I ~ \ 1z_ e ve cJ ,-:ovet,.;:cztc cn szén-e.:;-: a 
~~blettakat. Ilyenek a ken1ényítöporo;.;: (_·\n1vlun1 snlan:. cnav
·:.!1~, ;i'.)'Z~e.~ ~zekct előbb gondosan ki kel( szárítani 40-50 
toi..: 111_n11ersc:k1eten. 

A tabletták sajtolása. 
_ , .-:1 tabli:lfá!~ sajtolása 111egfelelö gyakor!atot Cs ülri:.:lnict 
1cl\i:'.c!.ezve. a, le~.e~yszeri.ibb kis kalapácsos sajtolóral is vé
gcz.u.:t1,•, Ennel tokcletesebb c:recln1énvt érünk ei az en1elw 
t~·i.is s~:jtolóvai, n1!nt an1i11őt I\:állav i\:áln1án jászkiséri kar
ttrsunk is szerkesztett. ~-\z crö;ltv:lel elvén nru:::vó tabietta
gépek adják tern1észc:tescn a legjobb eredn1éi1Yektt. I('.s i-:~zi 
tal.;letta sajtC1!ó;..::kal legcélszeriihh az egyes tal~lctták anyagát 
n1erlegcn, esetleg adagoló kanállal le.n1érn!. _-\z adagok:• ké
szülékkel bíró gépeket előzőleg ponto.s;in hc kell állítan: n1ó-
·basajtolá::Dk eszközlésévcl. · 

""\ reccpturai tahlert{1zf1.sn:'ti a -~·ép forrnúit talci.1111r,5 ru
ihával töröljük (1t s csak azutún sajtol}unk. 

A tabletták kiszerelése (csomagolása}. 
~A.. szabályszeriien eJ;-:~szíte:t tablettákat a rendszeresí

:c: t :1agysúgí1 üvcgfio!ákba cso:·na~.:,]juk he az eiőir2t0i(n<1.i 



6 

n1e.;adott darabszá111 szerint. -.A..z üvegfiolára a „NOSTRA.:' 
•védjegyű cín1kéket ragasztjuk fel, úgy, hogy az a fén1záró
sapkát ne fedje. Ezáltal a círnke a fiola felnyitása után is 
épségben n1arad . .t\ cín1t::ének e célra üresen hagyott helyére 
kell felragasztani a gyógyszertár pecsétjegyét, a111el31 a gyóyy
s::l·;·és::: fciclösségét jcl1.;11ti. 1-\ kisebb cÍinkén nen1 fér cl a 
pecsétjegy, tehát túlérhet a cín1kc szélén .is, csak ne takar
jon el szövegrészl. 

i\ fiolát végül cellophanpapírba göngyöljük, a111elyet 
két végén lehajtogat.va leragasztunk. Jgy az elzárús töké
letes lesz. 

f\ szi.1kséges fiolák és cín1(.;:ék n1ércteit lúscl a n1el1(l.;:elt 
táblázatban (24. oldal). 

• 
A gyógyszerész csak a hivatalos 1gyógyszerelíet (ko1npri

ruitákat) köteles készletben tartani. AHnden ntás szert, gyárt-
1nányt, készíhnénytJ a IV. Gyógyszerkönyv rendelkezése ioly
hín csak a fél hahi.rozott kív~ínság;íra tartozik beszerezni. 

• 

Comprímata előíratok. 

_i.\z alábbiakban a használatosabb tabletták kis crépekre 
is kipróbált előiratait közöljük 100-100 tablettára sz~n1ítva. 

:Nlegjegyezzük, hogy a I\T. Gyógyszerkönyvben hivata
los co111prin1ata elöiratok szerint kifogústalan tabletták állít
hatók elő s ezekre (negfelelö helyen utalunk is. r\z idő
közben szerzett tapasztalratok alapján azonban az egységes 
nézőpont érclel:ében lUÓclosított újahh előiratokat is felvet
tiink. 

Az egyes előiratokban előforduló paraffin oldat úgy 
készül, hogy 20 csepp folyékony paraffint 5 gn1. aetherbe:n 
oldunk. 1\ stcari11 oldatot pedig o.-i.o gnn. stear:'.nból s· 3 grn1 
legtön1ényebb alcoholhól készítjük. 

\T égiil azt is tudnunk t.;:ell, hogy az egyes előiratok végén 
található 3 szám közül az e\sö a tabletta n1assza súh:át. 
~t nvísodik az egyes tabletták súlyát. a hannadik a tableltál~ 
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átn1~r~.f ét ~elei;ti n1illi1n_éterben; - a cso1nagolásoknál sze
repl·lo_ rotn.ai ;za?10k pedig a használandó üvegfiolák n1éretei
ne\ :::orszan1ilt Jelentik. 

l. Acid. acetylosalicylic. tabi. o 50. 
Acicl. acetylosalicylic. 50.0 
Amylum 5.0 
Talcum 1.0 

56.0 0.56 13 mm. 
Cs ,n1agol{ts 20 darabonl..;:ént 'lII. sz. iivegiiolában . 

2. Acíd. acelylosalicylic tabi. 1.0. 
Acid. acetyiosaliclylic. 100.0 
i\mylum 10.0 
Talcum 2.0 

112.0 1.12 16 mm. 
Csornagolás 10 darabonként I\T. sz. üvegfiolában. 

I-Ia az acid. acetylosalicylic .. kristályok ketnénYek szá-
1~az~n. ellenkező es.etben 70 szúzalékos alcohollal necÍvesÍtiiik. 
at es .~ ~\~. sz. szitán granulálju1c }\. ~zárítás 30-35 e .. fo
kcin to:te111k. f\ 35-40 C. fokon tökéletesen kiszárított an1Y-
!un1ot cs talcu111ot con1prin1álás előtt adjuk a n1assához. ~ 

3. Acid, diaethylbarbituríc. tabi. 0.50 gr. 
Acid. diaethylbarbitur. 50.0 
Sacchar. lactis 3.50 
i\mylum 5.0 
Talcum 1.0 
Gelatin 0.50 
Aqua dest. 6.0 
Paraffin solutio gtts XX. 

60.0 0.60 13 n1n1. 
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:\ keveréket .előbb aetherben oldott 01. paraffinive1 jól 
átgyúrjuk, azután az a111yltu11 egy részét a 111asszához kever
jük, s n1iután a forró gelatin oldattal a porkeveréket tész
taszerlí tön1eggé alakítottuk, a I\T. sz. szitán átgranuláljuk. 
A szárítás 30-35 fckon töriénik . .:-\z an1vlun1 hiánvzó részét s 
a taicurnot, (amelyet c\6zőle_;;· 35....fÓ fokon · tö.kéletesen 
kiszárítottunk) con1pri1nál[1s el6tt keverjük a masszához. 
vagy 3/a: 
AcicL diaethylbarbitmic. 50.0 
Sacchar. lactis 2.0 
r-\111vlum 
Pectin. zsen1lyeliszt 1 :2 
t\cicl. stearinic. solutio 

1.0 
-1.0 
1.0 

52'.0 0.58 13 mm. 
}~.észítése a fenti n1ódo~1 történik, zelatin oldat heh·ett 

azonban pectin-zsern1yeliszt 1 :2 arányú k~verékét hasznáÍjuk 
kötőanyagként. 

Csomogo/ás: 10 drb. Üvegfoclában. M. SSxlS-16 mm. (lil.) 

4. Atropin 
f\tropin suliuric. 
Sacchar. 1actis 

sulfuric. 

0.03 
17.57. 

Amyhun 2.0 
01. paraff. soluti1) gtts X. 
Talcum 0.40 

20.0 

tabi. l ;3 mgr. 

0.20 7 mn1. 

i\z alkaloidát a saccharun1 lactissal gondosan össze
keverjük s .n1iután a n1asszát aetherben oldott oleutn paraf
finive.1 jói átdolgoztuk, forró dest. vízzel tésztaszerü tömeggé 
gyúrjuk s a 1\.1. sz. szitán -átgranuláljuk. f\ szárítás 30-35 e 
fckon történik. .:\ 35-40 C.-on kiszárított amylurnot és tal
cun1ot cornprin1álás előtt adjuk az anyaghoz. 

Csomagolás 50 drb. III. sz. iivegfiolában. 
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5. Acid. phenylaethyl barbituric. tabi. 0.10 gr. 
Ac. phenylaethylbarbit. 10.0 
Sacchar. lactis 3.8 
Saccharum 3.8 
01. par. (solv ín aeth) gtt X. 
.~\cnylun1 2.0 
Talcum 0.40 

20.0 0 20 7 mm. 
IZészítése a 4. pont alatt leírt 1nódo

1

n történik. 
Csomagolás: 10 drb üvegfioli1ban. Mérete 42x8-9 mm (J) 

6. Acid. phenylaethyl barbituric. tabi. 0.30 gr. 
Acid. phenylaethylbarb. 30.0 
Sacharum lactis 2.4 
An1ylu1n 
Talcun1 
Gclatín 

3.0 
0.6 
0.3 

_~\q:1a dest. Ci.O 
01. paraff m aeth gtt. XV. 

36.3 0.36 
I(észítése a 3. pontnál leírt módon történik 

9 mm. 

A granulálást 29&-os an1ylun1os csirizzel is végezhetjük. 
Vagy 6/a. 
Acid. phenylaethylbarb. 
Sacchar. ]actís 
Amvlum 
Pectin zsemlyeliszt 1 :2 
Acid. stearinic. (solv. in 

spirit. vin. conc) 

30.0 
1.40 
1.0 
3.0 

0.6 

36.0 0.36 
I(észítése a 3. pontnál leírt tnódon történik. 

9 mm. 

Cso111agolás: 10 dh Ü\"cg-fio];'i!_,an. :\[ér. 52xll-12 rnn;, (II.) 
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7. Acid. phenylaethyl barbíturic. tabi. 0.015 gr, 
Acid, phenylaethylbarb, 1.50 
Saccharum lactis 16.10 
Amylum 2.0 
01. par. (solv, in aeth,) gtt. X 
Talcum OA 

20.0 020 
l(észítése a 4. pontnál leírt módon történik. 

7 11101. 

Csomagolás: 30 drb üvegfiolában, Mérete 75x8-9 mm. (V,) 

s, Amidazophen tabi. 0.10 gr. 

Amidazophen 10.0 
Sacchar lactis 3,8 
Saccharum 3.8 
OL paraff (solv, io aeth.) X 
An1ylun1 2.0 
Talcnm OA 

20,0 0.20 7 mm. 
Készítése a 4, pontnál leírt módon történik. A graoulálást 
2%-os amylumos csirizzel is végezhetjük, (Cseppenként 

adva hozzá). 
Csomagolás: 20 drb. üvegfiolában. Mérete 7Sx8-9 mm. (V.) 

9. Amida:zophen tabi. 0.30 gr. 
Amidazophen 30.0 
Sacchar, lactis 2.4 
Amylum 3.0 
Gelatin 0.3 
Aqua dest. 6.0 
OL parafL (solutio) gtt. XV 
Talcum 0.6 

36.3 0.36 9 mm. 
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IZ~szítése a 8. pontnál leírt rnóclcn történik. Destillált víz 
helyeit gelai:n oldatot használva kötőanyao-ként. _~\ o-ranulá-
1' ? , J 'I 1 . ::. b < ' ast - szaza e .:os a111y tunos csirizzel is végezhetjük. 

Cso111ago!ás 10 db üvegfiolúhan. lviérete 52xl 1-12 111111 • (II.) 

A 20 darabos fiola mérete 80x15-!6 mm, (VI.) ' 

10. Azophenum coff, citric, tabt 0.50 gr. 

Azophen coff, citric, 50.0 
.-\111ylttr11 S·:lani .:J..5 
Talcun1 1.5 
01. paraif. (sol.) ~tt. .XX 

560 0.56 13 n11n. 
[(észítése a 3. pontn{d leírt n1óclon történik. gelatin sol. he
lyett 109~-os an1ylun1os csirizt használva kötöanva(Tként. 
Cso11H1golása 20 db üvegfinl;\han. ?i.·I. 90xl5-16 n1n1: (\TII.) 

11. Comprimata Barbamidí 0.40 gr. 

;-agy 11/a 
Lásd a J\1. Gyógyszed{önyv elöiratát. 

Ac'cl. cliaethylbarb. 
1\n1idazophen 
Gelatin 
Aqua dest. 
.A.n1ylurn 
01. paraíi. (solutio) gtt. 
Talcu1n 

11.6 
28.4 

0.3 
6.0 
425 

xx 
0.45 

../-5.0 0.45 

I-\:észítése a 3. pontnál leírt n1óclon történ.ik. 
13 n11n. 

Csoniagolása. 10 darabonként 55x15-16 n1n1. n1éretü fiolákban 
vagy 20 darabonként 80x15-16 mm. méretü üvegfiolákban. 
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12. Carbamidum bromaethylacetic ta b!. 0.50 gr. 
Carban1icl. brl.1t11aethylac. 50.0 
A1nv1t1111 5.0 
01. ·parafi. (so:.) gtt. XX. 
Talcum 1.0 

56.0 0.56 13 n1n1. 
I\:észítése a 3 pontnál leírt 111ódon történik. 2.5 százalék 
gelatin oldatot. 10 százalékos 2n1ylun1os cs'.rizt, vagy pectin
zsen1\ycliszt (1 :2) keveréket használhatunk kötöanrasként. 
Csonzagolós 10 darabonként 55x15-16 111111. rnérelü ~üveg-

fioW·ba11 (I!I.) 

13. Carbamidum bromisovaleríanic tabi. 0.50 gr. 
Carbanüdum bromisoval. 50.0 
_A.n1yJu1n 5.0 
Oi ÍJaraif. solwiu gtt. XX 
Talcurn 1.0 

56.0 0.56 13 111111. 
l\.eszílése a 3. pontnál leírt 1nódon történikr 2(5 százalék 
ge!atin sol.-t. 10 szúzaiékos a1nylun1os csirizt 1 vagy pectin
zsen1lyeliszt ( 1 :2) keverékét használhatjuk k?t6anyag.ként. 
Csouzagolósa 10 darabonként 55xl5-16 n1nJ. t11éretü üyeg-

fiolál<ban. ( II f.) 

14. Chinidinum sulfuric. tabi. 0.20 gr. 
Chinidinucn sulfnric. 20~0 
Saccharun1 1.2 
Sacchar lactis 
}\1nylun1 
Stearin (solutio) 
Talcum 

1.2 
2.0 
O..+ 
0.2 

25.0 0.25 9 nun. 

·~ 

!' 
L 
i 
' 
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I{észítése a 4. · p:ntnál leírt rnódon történik. destillállt víz 
helyett 2.5 százalék gelatin solutiót, vagy 2 ~zázalékos ainy

iumos csirizt használva kötőanyagként. 
Cso111agolása 10 darabonként 52xll-12 n1111. n1éretü fiolák

ban történik. (II.) 

15. Chininum sulfuricum tabi. 0.05 gr. 
Chininucn sulfuric. 5.0 
Saccharu1n 6.2 
Sachar. lactis 6.2 
An1ylun1 2.0 
Talcum 0.20 
Stearin solv. in spir. cc. 0.4 

20.0 0.20 7 1nm. 
IZészíté::c íl 4. p:intnúl leírt 111ódon történik. 

16. Chínínum sulfuric. tabi. 0.10 gr. 
Chininun1 su!furic. 10.0 
Saccharun1 3.70 
Sacchar. lactis 3.70 
i\n1ylun1 2.0 
Stcarin solv. in spir. 

vini cc. OA 
Talcum 0.20 

20.0 0.20 7 n1m. 

I'-észítése a 4. pontnál leírt cnódon történik, destillált víz 
helyett 2.5 százalék gelatin solutiot1 vagy százalékos an1ylu

n1os csirizt használva kötőanyagként. 
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17. Chininum hydrochloricum tabi. 0.25 gr. 

Chininun1 hycirochloric. 25.0 
Saccharun1 1.0 
Sacchar. lactis 1.0 
~A..mylum 2.15 
Stearin (solv. '.n 

spir. cc. 0.6 
Talcum 0.25 

30.0 0.30 9 n1n1. 

l(észítése a 4. pontban leírt n1ódon történik, dest. víz helyett 
2.5 százalék gelatin solutiót, vagy 2 százalékos an1ylun1os 

csirizt használva kötőanyagként. 

Cso111agolása 10 darabonként 52xll-12 mm. üvegfiol. (II.) 
Ugyanígy készíthet() a Chinin, sulfur tabl. is! 

19. Chininum hydrochloric. tabi 0.15 gr. 

Chininu111 hydrochloric. 15.0 
Sacchar. 1.20 
Sacchar. lactis 1.20 
Amylum 2.0 
Stearin (solv. in spir. 

vin. cc.) 0.4 
Talcurn 0.2 

20.0 0.20 9 mm. 

l(észítése a 4. pontnúl leírt n1ódon történik, destillált víz he
lyett 2.5 sziiza1ékos gelatin sol.-t, vagy 2 százalékos an1ylu

mos csirizt használva kötőanyagként. 

Cso111agolás 10 darabonként 52xll-12 mm. n1éretí1 üveg
fiolákban (II.) 

20. Chininum hydrochloric, 

Chininum hydrod1loric. 50.0 
Sachar. 1.50 
Sacchar. lactis 1.50 
Amylum 5.0 
Stearin (solv. ín spir. 

Vlll. CC. 

15 

tabi. .0.50 gr. 

Talcu111 
1.0 
1.0 

60 
0.60 13 111111. 

I(észítése a 4. pontnál leírt n1ódon történik, dest. víz helyett 
2.5 százalékos ge\atin sol.-t. vagy 2 százalékos amylumos 

csirizt használva kötőanyagként. 
Cso-111ago/ása 10 darabonként 55x15-16 mm. méretü üveg

fiolában (III) 

21. Codeinum hydrochloric. tabi. 0.01 gr. 
Coclein hydrochloric. 1.0 
Sachar. lactis 16.6 
Amylum 2.0 
01. paraff (in aeth.) gtt X 
Talcum 0.4 

20.0 0,20 7 inrn. 
Készítése a 4. pontnál leírt módon történik. 

Cso111agolása- 10 darabonként 42x8-9 111111. n1éretü üvegfiolák
ban (I.) 20 darabonként 75x8-9 mm. m. iivegfiolában (V.). 

22. Codeinum hydrochloric. tabi. 0.02 gr. 
Codein hydrochloric. 2,0 
Sacchar lactis 15.6 
Amylum 2.0 
01. paraff. (in aeth.) gtt. X 
Talctun 0.4 

20.0 0.20 7 min. 
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l(éslítése a 4. pontnfll leírt 111ódon történik. 
Cso111agolása 10 darab,:nként 42x8-9 cnn1. méretű üvegfio
lában (I.) 20 darabonként 75x8-9 mm. m. iivegfiolában (V) 

23. Codeinum hydrochloric tabl. 0.03 gr. 

Codeinum hydrochloric. 3.0 
Sacchar. lactis 14.6 
r\rnylu1n 2.0 
01. paraíf. (in aeth.) gtt. X 
Talcum 0.4 

20.0 0.20 7 mm. 
I(észítése a 4. pontnál leírt rnódon történik. 

Cso111agolása: 10 daJ'abo11!t.é11t 42~r8-9 11nn. 111éretií iiveg
fiolában (!.) 

24. Hexamethylentetramin tabi. 0.50 gr. 
Hexamethylentetramin 50.0 0.50 13 mm. 
lv!inden nehézség nélkül préselhető. Ha van pectin raktáron, 
úgy 4-5 százalék ·veendő a n1asszához a gyors szétesés elő-

idézése végett. 
Csomagolás 20 darabonként 80x15-16 m. iivegfiolában (VI.) 

25. Natr. salicylic. tabl. 0.50 gr. 
Natr. salicylic. 50.0 
Amylum 5.0 
01. paraff. (in aeth.) gtt. XXV 
Talcum 1.0 

56.0 0.56 13 mm. 
IZészítése a 4. pontnál leírt cnódon történik, dest. vizet, vagy 

50 százalékos alcoholt hasznáfüatunk a granuláláshoz. 
Csomagolása 20 darabonként 90x15-16 mm. méretű üveg

fiolákban (VII.) 

26. Natr. salicylic. tabl. 1.0 gr. 
Natr. salicylic. 100.0 
Amylum 10.0 
01. paraíff. (in aeth.) gtt. L 
Talcum 2.0 
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112.0 1.12 16 mm. 
I\.észítése a 4 pontnál leírt n1ódon történik, dest. vizet, vagy 

50 százalékos alcoholt használhatunk a granuláláshoz. 

27. Natr. hydrocarbonicum tabl. 1.0 gr. 
Natr. hydrocarbonicutn 100.0 
An1ylun1 
Talcu111 

10.0 
2.0 

112.0 1.12 16 mm. 
/\ rrranulálást 2 százalékos acnylucnos cs'.rizzel kell végezni, 
a111e:::rlYhez ( 100 rrr. n1asszára) 3 gr. n1ucilago gt1111mi arabici < b ' 

veeo~lö, Granulálhatjuk n1ég 5 százalékos amylu111os csirizzel 
is, cnely esetben tnucilagora nincs szükség. 

28. Comprimata Nitroglycerini 0.0005 gr. 
I~úscl a I\'. Gyógyszerkönyv előiratát, va.R}' 

28/a. 
1 százalékos Nitroglycerin in 

spir. sol. 5.0 
Saccharum 8.8 
Sacchar. lactis 8.8 
An1vlun1 2.0 
01:paraff. (in aetlJ.) gtt. X 
Talcum 0.4 

20.0 0.20 9 mm. 
IZészítése a 4. pontnál leírt n1óclon történik. i\ nitroglycerin 
solutlot cornprimálás előtt a cerat papirosra kiterített szá~~z 
masszára rápern1etezzük s kártyalappal az anyagot . 301 
összekeverve s fél óráig szobahöinérsékleten tartva saJtol-

juk, 
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vagy: 28/b. 
1 százalél..;:os nitroglycerin 

in spir. sol. 
Saccharun1 · 
Sacchar. lactis 
_1\1nylun1 
Cacao pulvis 
01. paraff. (in aeth.) 

5.0 
-1.5 
4.5 
2.0 
9.0 

gtt. x 
20.0 0.20 

I\:észítése a 4. pontnál leírt .111ódon történik. 
9 n11n. 

Csoinagolása 25 darabonkint 60x18-19 n1m. n1éretü Ü\'eo-
f'olitban (IV.) 50 darabonkint 90x15-16 mm. méretíi üve~

fiolában (VII.) 

29. Comprimata Nitroglycerini 0.001 gr. 
1 százalékos nitroglycerín 

in spir. sol. 10.0 
Saccharurn 8.8 
Sacdiar. lactis S.S 
f\111ylu1n 2.0 
Talcum 0.40 
01. paraff. (in aeth.) g-t!:..__:<\: 

20.0 0.20 9 mm. 
l\:észítése a 4. pontnál leírt inódon történik. ~;\ nitroglycerin 
solutiot con1pri[11álás előtt a ceratpapirosra kiterített száraz 
111asszára rápern1etezzük s kártyalappal az anyagot jól 
összekeverve fél óráig szobahőn1érsékleten tartva sajtoljuk. 

Vagy 29/b. 
1 százal{ikos nitroglycerin 

:n soir. snl. 10.0 
Sacch;ru1n 4.5 
Sacchar. lactis 4.5 
• '"\n1ylun1 2.0 
Cacao pulvis 9.0 
01. paraff. (in aeth.) gt~ 

20.0 0.20 9 mm. 
Készítése a 4. pontnál leírt módon törtéuik. 

~--

30. Papaverin hydrochlodc. tabl. 0.04 gr. 
Papaverin. hydrochloric. 4.0 
Sacchartun 6.8 
Sacharun1 lactis 6.8 
An1\·lun1 2.0 
01. ·parafi. (in aeth.) _gtt. X 
Talcum 0.4 
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20 0.20 9 111111. 
l(észítése a 4. pontnál leírt n1ódon történik. 

Cso111agolás 20 darabonként az \r. szú111ú üvegfiolában. 

Phenacetin 
Gelatin 
r\.111\·]un1 

31. Phenacetin tabi. 0.50 gr. 
50.0 
0.5 
5.0 

01. paraff. (solv .. in 
aeth.) gll. XX. 

Talcun1 0.5 
56.0 0.56 13 n1n1. 

l(észítése a 3/a pontnál leírt n1ódon történik. 
Cso111agolás a 20 darab::nkint a \ 1IJ. sz. iivegfiolában. 
32/a. Lásd a I\T. sziunú Gyógyszerkönyv el-iratát. 

32/b. Comprimata Phenamidí 0.50 gr. 
Amiclazophen 25.0 
f)henochinolun1 25.0 
Gelatin 0.3 
r\n1ylu1n 4.7 
01. paraff. ( solv 111 

Talcum 1.0 
56.0 0.56 13 111111 . 

l(észítése a 3/a. pontnál leírt 111ódon történik. Gelatin sol. 
helvett 10 százalékos atnvlu1nos csirizt is használhatunk 

· köt6ányagként. 
Cso111agolósa 20 clarab:nként a \TII. szán1ú fiolában. 
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33. Phenochínolinum methylcarboníc. tabi. 0.50 gr. 
Phenod1inolinun1 n1ethyl-

carbonic. 50.0 
An1ylu111 5.0 
ül. paraií. Solv. gtt. XX 
Talcum 1.0 

56.0 0.56 13 mm. 
l(észítésc a 3/a. pontnál leírt 1nódon történik, gelatin sol. 
helyett 10 százalékos an1ylun1os csirizt, vagy pectin zsem

lyeliszt 1 :2 keverékét használhatunk kötőanyagként. 
CsoJJzagoldsa: 10 darabonként a III. szán1í1 fioláLa. 

34. Comprímata phenolphtaleini 0.20 gr. 
Lásd a IV. Gyógyszerkönyv elöiratát. 

vagy 34/a. 
Phenolphtalein 20.0 
Saccharum 10.0 
Cacao pulvis 10.0 
ül. parafi. (Solv in aeth.)XX 

40.0 0.40 13 mm. 
l(észítése a 4. pontnál leírt 1nódon történik, dest. viz helyett 
2.5 százalék gelatin oldatot használva kötőanyagként 
vagy 34/b. 
Phenolphtalein 
Saccharu111 
:\n1ylucn 
Cacao pulvis 
ül. paraff. (Solv. in) 

20.0 
8.0 
4.0 
8.0 

xx 
40.0 0.40 

I(észítése a 4. pontnál leírt n1ódon történik. 
13 n1n1. 

Cso111agolása 20 darabonként VI. szá1ní1 ftolába. 

35. Phenylium salicylícum tabi. 0.50 gr. 
Phenyl. salicylic 50.0 0.50 13 mm. n1Iinden nehézség nélkül préselhet6. I-Ia van pectin raktáron. 

2t 

úu\· -t-5 szúza11.L: \ t:ttH1u a 111asszúhoz a gy{Jrs .:;z~tésé'.s clö-,„ -
idCzése végett. 

Csonzago!cís 20 darabunként a VlL s2Ú(11Ú fioiúha 
36. Comprímata Sanlonini 0 025 gr. 

Lásd a f\/. Gyügyszt·rkönyv eli'.íiratút. 
Vagy 36/a. 

Santuninun1 
Sacchartun 
Sacchar. lactis 
c~ca'j pulvis 
i\111 \ · J lH11 

01. .paraií. (Solv. in 

? -
-·J 

18.75 
1875 
5.0 
5.0 
xx 
50.0 0.50 13 111111. 

l(észítése a 4. pontnál leírt módon történik. 
36/b. 

C'so111ay1i/1ísa 

Santo1únun1 
Sacchar11n1 
Sacchartun lactis 
01. paraif. (Solv. 

10 dara!Jünként a 11 L s:-:[unú fioláb2. 
2.5 

in. <1clh.) glt. 
.~\111ylun1 

Talcun1 

7.SS 
7.55 

x., 
2.0 
OA 

20.0 0.20 
1\:észítése a -J.. p Jntnál leírt n1údnn történii..:. 

9 tn:n. 

37. Comprimata Strophanlíni 0.0005 gr. 
G. Strophantinun1 

90;; C'l-POH 
SacchartH11 
Sacchar. lact!s 

005 
10.0 
4.0 
4.0 

1\n1Yhu11 2.0 
Cac:u pulvis 9.95 
ül. parafi ( Solv 

in. aeth.) gtt. X. 
20.0 0.20 9 n1n1. 
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!Zészítése a 4. 
vagy 37 /a: 

pontnál l~írt n1Ódon történik. 

G Strophantinun1 
90% C'H'OH 

Sacharum 
Sacch. lactis 
„.c\..n1yhlln 

0.05 
10.0 
8.775 
8.775 
2.0 

01. paraff 
Talcun1 

(solv. in aeth.) X 
O..+ 

20- 0.20 
l(észítése a 4. pontnál leírt n1ódon történik. 

Csomagolása 20 darabonként a III. sz. fiolába. 

9 n:n1. 

38. Comprimata Theobromini jodati 0.50 f!r. 
Lásd a IV. Gyógyszerkönyv elöiratát. vagy 38/a: 
Kalium joclatum 10.0 
::\'at!·. hydruc<.1rliouic. 9.0 
Theobrornin 25.0 
1\n1ylun1 5.0 
Talcun1 1.0 

50.0 0.50 13 mm. 
:'-\ ~ranulálást 2.5 szfizalékos gelatin oldattal. vagy 10 szúza

lékos an1ylun1os cs'.rizzel végezzük. 

Cso111a~7alósa 20 darabonként a \iI. szán1ú fioláha. 

39. Theobromin. natr. salicylic. tabl. 0.50 gr. 
Theobron1in. natr. 

salicylic 50.0 
i\.rnylum 5.0 
01. paraff. in aeth. gtt. XXV 
Talcum 1.0 

56.0 0.56 13 mm. 
IZészítése a 4. pontnál leírt módon történik. víz helvett 10 

százalékos amylumos csirizt használva l~ötőanyagÍ.;:ént. 
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A Co1npr. 1~heobron1i.n. natr. salicylic-nál a granulálás
h·Jz használt víznek csak egy része párolog e1 1 ezért con1pri-
111álás előtt a inasszát le kell c.nérni. és 100-al osztva, a ka
pott eredményre (súlyra) kell a gépet beállítani. 

Csomagolása 20 darabonként a VII. számO fiolába. 
Ha a pectin beszerzése nehézségekbe ütközik, a felsorolt 

co1nprin1atáknál 2.5% gelatin solutiot, 2 százalékos, vagy 10 
százalékos a111ylutnos csirizt veszünk a granuláláshoz, de 
pectin a\kahnazása esetén n1indig Pectin-zsernlyeliszt 1 :2, 
Pectin-dextrin 1 :1 arányú keverékét használjuk 10 százalék 
nyi tnennyiségben erre a célra. i\.z alkaloidát tartahnazó tab
letták készítéséhez saccharun1, saccharu111 lactis aa partes ke
vt:rékét, vagy külön-külön bánnelyiket használhatjuk kötő
anyagként. i':>...„ con1p. Santonini, Strophantini. Nitroglycerini
nél a cacao pulvis nélküli előiratot is n1egadtuk, n1ert a cacaó 
szine és a benne levő zsiros olajok a tartahni n1eghatározás 
pontcs és gyors kereszti.i.lvitelét nagy 111értékben akadályoz
z[1k. i\ chinineket - 111ivel a szárítúsnál vizet veszítenek. -
szárítás utún an1yh1111n1al ki kell egészíteni. 
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A comprímatak csomagolásához szükséges fiolák táblázata. 
__ . __ !. _____ /! II. - 11 11! 11 JV. 1 

42x8/n mm. 11 52x 11 /i·i nun. i) 5Sx 1
:·/10 mrn. 1/ 60xrn/1!1 mm 

====--- ·-··- -· ------~\e, diacthylbarb. ·10;0,so!:· Ac. acclyl. sa!ic. lOxl gr 
1\lropin sulfur. SOx1/:1 mgr. ,:: Nitroglycerin 25x 1 /~ n11~r. 

Acíd. phcny!nclh. harb. 
10x0'10 

Ac. phcnyl aclh. bnrh. 
lüx0,30 

Amidazophen lüx0.30 Coclein hyJrnchL 
1oxo·o1;0.02;0 o3 

ll 
1 
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Chinin hydrochl. 
lOxO 15;0'25 

Chinidin sulf. 10x0.20 

l3arbn1nidi Iüx0,40 .J 
Bro1nacetyi carb. 10x0,50 Í 

, Bro1nvalero carb 10x0,50 
! Chinín hydrochL lOx0,50 

Phenochinof lOxü,025 
Strophanlini 20x 1/~ mf.!. 

Suntonini lüx0,025 

1 

V. '1 --- VI. JI VIT. / 
75x~/n mm. 1 80x!.'/rn n1111. \) 90x1:'/1n mn1. 11 

==-~ .. ..:o .„_, .oo-=--~==::...:;:-_-::;:;::-...::.=.:,::;;:.---'- ==----=-==e~==,:-:-~-(=-=="---'=-~:_=-"--~----

Ac. phenyl neth. barb. 
30x0,015 

AmidazÜphcn 20x0,10 
Codcin hydrochl. 

20x0,01 ; 0,02 
Papaverin hydr. 20xü,011 

Atniclazophcn 20x0,30 
I3arban1idi 20x0,40 

I·I1.:xa111elhy! telr. 20xü.'.10 
Phenolphtnlcni 2üxü,::O 

Thcobroni. ioda!. 20xü,50 

!11 Acid. acet. salic. 20x0,50 
.1 Azoph. coff. citr, 20x0,50 
li Natr. salicyl. 20x0,50 

1 
Nitroglyccrin 50x1 /~ mgr, 

Phcnacetin 20x0,50 
Phcnamidí 20x0,50 

Phcnyl salicylat 20x0,!:0 
Theobr, natr. salic. 20x0,50 

j 


