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A GYÓGYSZERÁRAK KÉPZÉSÉNEK ALAPELVEI ÉS AZ ÁRRENDSZER 
NÉHÁNY PROBLÉMÁJA 

DR GIDAI El'tZSÉBET 

Mint ismeretes a gyógyszer a szocializmusban 
különleges ám .. Ám is, nem is 

A gyógyszer, illetve az egyéb gyógyszeripari 
készítmények árát 2 árjeg:yzék tartalmazza : 

1. „GYÓGYSZER-ÁRJEGYZÉK" 
(Tartalmazza a nettó, bmttó termelői, valamint 

nagykereskedelmi és fogyasztói árakat.) 
2 „TAXA M:EDICAM:ENTORUJ\í" (Hivatalos 

gyógyszer árszabás) 
(Tartalmazza a magisztrális készítmények alkotó 

elemeinek fügyasztói árát grammsúlyra vetítve, 
alfabetikus sorrendben .. ) 

Gyógyszerkülönlegességek, szerobakteriológiai 
készítmények, gyógytápszerek, kémlelőszerek, és 
festékek VI hivatalos jegyzéke. 

(Tartalmazza a nagykereskedelmi és fogyasztói 
árakat) 

A jelenlegi gyógyszei-árrendszerünk önköltségre 
épülő rögzített árrendszer, amely több éves költség
viszonyokat tükröz. (Az 1959 .. január l-én életbe
lépett árrendszer a megelőző évek költségviszo
nyairn épült.) 

A gyógyszer-árrendszer vázlatos felépítése a kö
vetkező: 

Önköltség+ nyereség 

nettó termelői ár + fCngalmi adó 

bruttó termelői ár+ nagykereskedelmi ánés 

nagykereskedelmi á?'t kiskereskedelmi án és 

fogyasztói ár 
A fogyasztói árba beleépített kereskedelmi ár

rések nagysága a következő : 

Gyógyszerlcülönlegesség 
-nagykereskedelmi árrés = 2,6% 
+kiskereskedelmi árrés = 19 ,4 % 

, összesen. = 22,0% 
(A 2,6% a GYÓGYERT-nél, a 19,4% a gyógy

szertárakban csapódik le.) 
Magisztrálís, illetve a gyógyszertárak által ki

szerelt Galenusi /cészitménye/cnél : 

nagykereskedelmi ánés = 2,6% 
+kiskereskedelmi ánés = 54,4% 

összesen = 57 ,0% 

(A magas kiskereskedelmi ánés a gyógyszertári 
előállítás, illetve a kiszerelés többletköltségeiből 
adódík) 

A gyógyszer-árképzés árvetéssel történik. Az ár
vetést a gyártó vállalat készíti el, majd a NEHÉZ
IPARI MINISZTÉRIUM: PÉNZÜGYI ÉS RE
VIZORI FŐOSZTÁLYA hagyja jóvá. 

Az árvetés sémája a következő : 

ÁRVETÉS 
1 Nyers- és alapanyagok 
2 Készen vásárolt alkatrészek 
3. Technológiai alkatrészek 
4. Technológiai energia 

5 Vásárolt anyag összesen 
6 Saját továbbfelhasznált fülkésztermék 
7. Közvetlen anyag összesen 
8 Hulladék-levonás 
9 Közvetlen anyag hulladék nélkül 

10. A.nyagigazgatás (távolsági fuvar stb) 
11. Osszes közvetlen anyagköltség 
12 Közvetlen munkabér 
13 qyártási különköltség 
14 .. Ű zemi általános költség ( % ) 
15 Selejtveszteség 
16 (iyártási önköltség 
17 Ertékelési különköltség 
18. Vállalati általános költség (%) 
19 Önköltség 
20 Műszaki fejlesztési költség ( % ) 
21 Elszámolási árkülönbözet 
22 Teljes önköltség 
23 Eredmény (%) 
24 Nettó termelői ár 
25 J!'orgalmi adó (%) 
26. Arkiegészítés (%) 
27. Brnttó termelői ár 
28 Nagy- és kiskereskedelmi haszon (%) 
29 Fogyasztói ár 
A gazdaságos eszközkihasználás érdekében 1964. 

jan_uár l-től bevezették az eszközlekötési járulékot7 

mind az álló, mind a forgóeszközök után. Az eszkö
lekötési járnlék önköltségalkotó elem, amely jelen
leg - a nyereség terhére - a társadalmi tiszta, 
jövedelem elvonásának egyik formáját képviseli_ 
Az eszközlekötési járulék kiszámításának alapjául 
az állóeszközök: -esetében a negyedévi té11yleges 
nyitó bruttó érték szolgál, forgóeszközöknél a 
negyedévi kro110Iógikus átlagkészlet„ Mindkét esz
köz esetében az eszközlekötési járulék nagysága 
évi 5% r 

Nettó ter1nelői ár 
Az értékesítés a külkereskedelmi és a gyógyszer

ipari vállalatok vonatkozásában nettó termelői 
áron történik 

A vállalat árvetést készít mind a kikészített 
(lose), mind a készámk vonatkozásában egyaránt: 

árrendezési 
és 

aktuális 
szinten. 

1 Állóe13zközök negyedévi tényleges nJ·itó bruttó ér· 
tóke egyenlő az értékcsökkenési leírás nélküli könyv·· 
szerinti értékkel.. Forgóeszközök negyedévi kronológikus 
átlagkészlete egyenlő a tényleges készletállomány krono· 

ógiku3 átlagi-val : 

negyedévi nyitókészlet 
állomány 

---- + 1„ ha.vi készl + 2 
2 

negyedévi zárókészlet 
állomány 

havi kész! + 
2 
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Az árrendezési szinten elkészített árvetésnél az 
1959-ben megállapított költségeket alkalmazzák 
(Felszámíthat6 nyereségkulcs : 

alapanyagoknál 3%, 
gy6gyszerkülönlegességeknél 4,5% 
Műszaki fejlesztési alap: 3,81 %J 
Aktuális szinten elkészített ár vetésnél a tényleges 

költségeket és százalékos arányszámokat veszik 
figyelembe 

Az árrendezési szinte11 elkészitett árvetésnek 
gyakorlati szerepe kevés ; csupán az összehasonlí

. tási alapot adja. Az é1 vényben levő nctt6 termelői 
ár az aktuális szinten elkészített árvetésre épül 
Az így elkészített árvetés alapján számítják ki az 
exportgazdaságossági „G" mutatót is. 2 

A műszaki fejlesztési alapot a nett6 termelői ár 
százalékában állapítják meg. Az alap legnagyobb 
hányadából a kutatási költségeket finanszírozzák. 
A vállalat az árban realizált műszaki fejlesztési 
alapot - jelenlegi nagysága 5,1 % - a Magyar 
Nemzeti Banknál vezetett központi Műszaki Fej
lesztési Alap számlára fizeti be, amelynek felhasz
nálását a Gyógyszeripari Tröszt irányítja 

Amennyiben az első gyártási év alatt a folya
matos nagyüzemi termelés feltételei nem követ
keznek be, az árhat6ság az ár véglegesítését későbbi 
időpontban hajtja végre.. Új termék esetében 
ugyanis a vállalat az optimális mennyiségre tör
ténő felfütásig - mikoris a legkedvezőbb önkölt
séget éri el - a többletköltség fedezésére begyakor
lási (felfutási) árl..:,iegészítést igényelhet az állami 
költségvetésből. 

Az árkiegészítés igénylésénél a következő leg
fontosabb adatokat kell feltüntetni: 

!. A gyártás várhat6 mennyisége a tárgyévben, 
2 a gyártás vá1ható mennyisége a következő 

évben, 
3. a tervezett tárgyévi egység-önköltség, 
4. a termékcsoport előző évi tényleges egység-

hányada, 
5 a n1űszaki előkalkuláció adatai, 
6 a nettó termelői ár, 
7 a biztosítható értékesítési lehetőség, 
8 a „G" mutat6 (Ft/$), 
9 a legkedvezőbb önköltség elérésének időpontja 
A begyakorlási időt szakaszokra osztják és a 

fonti adatok figyelembeYételével az árkiegészítés 
összegét a következő összefüggés alapján számítják 
ki: 

2 Ő-a '1: 
G ~ --' ~ -' (Ft/$) 

E-a2 i•2 

Ö =a termék népgazdasági, illetve iparági szinten szá
mított önköltsége, 

a 1 =a levonásra kerülő anyagok belföldi Ft ára (im
por tan yag), 

E= a termék magyar határparitáson száillított nettó 
exportá1a, 

v 1 =a népgazdasági, illetve iparági szinten számított 
belföldi ráfordítás, 

' 2 =a népgazdasági, illetve iparági s;óntnek rnegfelelő 
hazai ráfordításra jutó nettó devizabevétel, 

a 2 =a levonandó anyagok deviza ára 

teljes önköltség 

-· nettó termelői ár 
veszteség 

+ alapjövedelmczőség 
(nettó termelői árból számított) 

begyakorlási árkiegészítés 
A begyakorlási árkiegészítést általában az alap

anyagokra kapják a vállalatok, de természetesen 
hatásuk közvetve a gyógyszerkülönlegcsségeknél is 
jelentkezik 

Bruttó termelői ár 
Brutt6 termelői áron kerül a, gyógyszer a nagy

kereskedelemhez., (Gyqgyáru Ertékesítő Vállalat, 
vagy röviden GYOGYERT.) 

A bruttó termelői ár kiszámítható a fogyasztói 
árból, illetve a nettó termelői árból.. A gyógyszer 
fogyasztói árának jellegzetessége azt a sajátos hely
zetet eiedményezi, hogy a kétféleképpen számított 
bruttó termelői ár i1em n1inden esetben -egyenlő 
egymással 

A bruttó termelői ár képzésénél külön kell vá
lasztanunk az alapanyagokat és a specialitásokat. 

Az alapanyagoknál az átlagos forgalmi adókulcs 
20% 

Az alapanyagok fogyasztói fo1galomba közvetle
nül csak kis mennyiségben kerülnek, nagyobb ré
szüket a gyógyszertárak magisztrális gyógyszerek 
formájában dolgozzák fol 

A magisztrális gyógyszerek árképzése hozta n1a
gávalaz alapanyagok: ún. gyógyszertári árának meg
állapítását, amely a fogyasztói árnak folel meg Ezt 
a gyógyszer tári árat a gyógyszertáiakban található 
gyógyszer-á1jegyzék, az ún. Taxa tartalmazza 

Az 1959-es árrendezés a fogyasztói árszintet nem 
éiintette, ebből következett az a helyzet, hogy a. 
legtöbb esetben a nettó árból számított bruttó ter
melői á1 épp a tern1el6i árrendezés, illet,re a nettó 
termelői ár későbbi csökkenése miatt alacsonvahb, 
mint a gyógysze1 tári á1ból [gyógyszertáii 'ár -
(nagy-+ kiskereskedelmi árrés)] számított brnttó 
termelői ái. A kettő difforenciáját a GYŐGYÉR'l' 
fizeti be á1kiegyenlítési forgalmi adó címén az álla
mi költségvetésbe. A nagykereskedelem ugyanis az 
alacsonyabb tényleges bruttó áron (nettó termelői 
ár+ 20% forgalmi adó) vásárol, de a kiskereskede
lem felé a magasabb fiktív bruttó termelői árból 
számított i1agykereskedeln1i áron realizál 

Például: 
Amidozofen alapanyag esetében 

a Taxa szerinti patikai ár 3400,- Ft/kg. 
a „Gyógyszer-á1jegyzék" szerint: 

a nettó termelői ár . 550,- Ft/kg. 
bruttó termelői ár 700,- :Ft/kg 
a patikai ár bál számított bruttó termelői ár= 
=(nagy+ kiskereskedelmi haszonkulcs= 57%) 

100% = 3400,- Ft 
57%= 1938,- Ft 

a fiktív bruttó termelői ár = 1462,- Ft 
- a tényleges bruttó term ár 700,- Ft 
az árkiegyenlítési förg. adó 762,- Ft. 
amely összeget a költségvetésbe fizetik be 
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(Van tefmészetesen néhány-cikk, ahol az árki
egészítés igénylése szükséges, így például kamilla 
tea esetébe11, ez azonba11 nem általános ) 

A gyógyszerkülönlegességek bruttó termelői árá
cnak megállapításánál más a helyzet, mivel a for
galmi adó rendszere jelenleg igen bonyolult A brut
tó termelői árak 0%-tól - 2%-os lépcsőnként -
96%-ig terjedően tartalmaznak termelői forgalmi 
adót. Az árba beépített forgalmi adó nemcsak a 
társadalmi tiszta jövedelem elvonásának, l1anem az 
árrendszer-stabilitás biztosításának eszköze is„ 

Néhány példa a forgalmi adó nagyságára vonat
kozóan: 

B„12 vitamin 
A-vitamin 
Nitropenton 
Bivelin 
Secadol 
Acettetramin 

I\íegnevezés 

Galenusi készítmények átlagos f01galmi 

Ter1nelői 
forgalmi 
adókulcs 
1963„ évi 

adat3 

50-96?/o 
4 7 ?lo 
12 ?lo 
35 ?lo 

8 ?lo 
4 ?lo 

adó kulcsa . . . . . 66% 
1965 januárjában az átlagos fürga.lmi adó-

kulcs 54-55 ~~ 

E i1agy szóródás oka a ráfürdítási arányokat nem 
tükröző merev fügyasztói árrendszer. A nettó ter
melői ár ugyanis a változó önköltség alapján kerül 
megállapításra, így a merev fügyasztói árak ará
nyai jelentősen eltérnek a ráfordítások arányaitól. 
Az ebből keletkező különbözet adósítható részként 
jelentkezik Ennek nagyságát a „bearányosítással" 
megállapított fogyasztói árból visszaszámított brut
tó termelői ár és az önköltségen alapuló nettó ter
melői ár százalékosan kifejezett különbözete hatá
Tozza meg 

Összefoglalva a forgalmi adó szóródás az alábbi 
okokra vezethető vissza : 

1 Az alapanyagoknál bekövétkező nagymérvű 
technológiai fejlődés .. Az ennek következtében je
lentkező nettó termelői árváltozás tovább gyűrű
ződik specialitásokra olyan értelemben, hógy ezek 
nettó termelői árát az alapanyagok árkülönbözeté
vel csökkentik és a két nettó termelői ár közötti 
különbözettel a forgalmi adót változtatják Ez a 
differencia sokszor 25-40%-os nagyságot is elér. 
(Ezen eljárásból következően nem készítik el min
den egyes gyógyszer különlegesség kikészítési és ki
-szel'elési ár vetését ) 

2 Az új termék fogyasztói ármegállapításának 
nbearányosítási" módszere Lényege az, hogy 
amennyiben az új készítményt egy régi termékhez 
hasonlítani lehet, úgy azzal arányos fogyasztói árat 
állapítanak meg Tekintettel arra, hogy a hatás
tanilag azonos, vagy közelálló gyógyszerkészítmé
nyek nettó termelői ára a teljesen különböző tech
nológia következtében jelentősen eltér egymástól, 
viszont az új fogyasztói ár a már fürgalomban levő 
készítmények árának függvénye, forgalmi adó
kulcs szóródás következik be. 

3 Forrás : Eü,. M„ és Pénzügymin„ által készített je
J.entések. 

3 .. Hasonló következménnyel jár az a fogyasztói 
ármegállapítás is; amikor az azonos termékcsalád .. 
hoz tartozó termékek adókulcsai kerülnek „be. 
hasorilitásra''. 

Fogyaszt(Ji ár 

1950-ben befejeződött a gyógyszertárak államo
sítása, amellyel egyidejűleg új fogyasztói ánend
szert vezettek be. Lényegében napjainkban is az 
államosítás utánmegállapított fogyasztói árak van
nak érvénybe11, Az 1959„ évi árrendezés során a fO
gyasztói árakat nem változtatták meg. Bár fogyasz
tói árrendszerünk a ráfordítási arányokat nem tük
rözi, fogyasztói ár szintünk a tőkés országokhoz vi
szonyítva igen alacsony. 

Jelenleg, amikor az ország lakosságá11ak: közel 
100%-a biztosított, szükségessé vált a fogyasztói 
árak rugalmasabbá tétele, valamint a gyógyszer
beszerzés érvényben levő térítési rendszerének meg
változtatása. 

A jelenlegi metódus szerint az új termék fogyaBz
tói árának megállapításánál külön kell választani a 
gyógyszer specialitások és a magisztrális g,yógysze
rek árképzését. 

A gyógyszerkülönlegesség fogyasztói ára megál
lapításának módszere a következő : 

1. A hazailag előállított gyógyszer különlegességek 
esetében a korábban említett „bearánvosítás" (ré
gi, hatástanilag megközelítő termékekhez történő 
hasonlítás) 

2 A gyógyszertári fürgalomba ke1 ülő import 
gyógyszoráru esetén: fori11tosított importár+ keres
kedelmi haszonkulcs 

A magiszb áZ.is gyógyszerek esetében a fügyasztói 
ára.t a. termék komponenseinek árából számítják ki, 
amelyet a hivatalos „Gyógyszerárszabás" (Taxa) 
tartalmaz 

Például: 

10 db kombinált por árának megállapítása : 

Komponensei : 

Rp 

Amidazopheni 
Acidi acetvlosalicvlici 
Phenaceti~i . ., 
sa grta tris ( 3,0) 
Bali albac 

gr unum ( 1,0) 

/ 

l\f.f pulvis Div. in dos equales No: X. 

10,20 Ft 
1,50 Ft 
2,70 Ft 

0,15 Ft 

14,55 Ft 

A gyógyszerkülönlegességek és a magisztrális 
gyógyszerek fogyasztói árképzése között átmenetet 
képvisel a galenusi készítmények fogyasztói ár~
nak megállapítása, amely a gyógyszerkülönlegess;
gekhez hasonló, azonban az alkalmazott nagy· ~s 
kiskereskedelmi án és a magisztrális gyógyszereke· 
vel azonos. 

A gyógyszerárak képzése alapelveinek rövid 
ismertetése és elemzése során kitértem az árrend·· 
szerrel kapcsolatos néhány közgazdasági problé: 

:::::~';';:",;,,'W':;:o".:;' d-óod o >öo~•= • 
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PE3!0ME 

B crarbe aBropoM KpaIKO H3Jio>KeHbr r.rraBHbie oco6eH-· 
HOC'IH neKapCTBa, KaK oco6oro po;::i;a TOBapa, H OCHOBHble 

. rrpHHUHIThl q:iopMHpOBaHH.51 u:eH H C~HC_IeMbI u:eH neKapC'IB..; 
OHa c1apaJic51 ;::i;arh cYMMHpYIOIIJJIH o63op o rerreperntteH 
MeT01".:\HKe H rrpaKTHKe c<tJopMHpOBaHH.51 [(eH. TI pH 3fOM OHa 
fioKasa.rr cQ:Jop.MupoBaHHe q11cThrx lf saJIOBbIX npo113BO;;:J;H
TeJ1hHhIX H IIOTpe6HTeJibCKHX u;eH. Hap.51,ny e OITHCaHHeM 
~eTO,I\013 npHMeHeHHbIX Ha npaKTHKe aBTüp BbI,!l;BHiaer He
KOIOpbie 3KOH0MHlleCKHe npo6.neMbl B CB513H- e KPHTH1le
CKHM aHaJJH30M CHcreMbI u;eH Ha .neKapcrsa, rro;o;po6Ho~ 
HCCJie,!l;OBaHHe KO'IOpbIX 3BTOp H3.naraeT B c.ne.uYrorn:eH 
CT3Tbe 

ZUSAMMENFASSUNG 

'T erfitsserin bespricht die wichtigsten Kennzeichen 
der Arznei, die eine Sonderstellung ~nter den Handels
waren einnimmt. Auch werden die Grundlagen der 

Preisbildung und des Preissystems der Arznei kurz 
gestreift. 

Die Verf~sserin hat sich zum Ziel gesetzt, einen all
gemeinen Uber blic:k über <len derzeitigen Stand der 
l\1ethoden und Praxis in der Preisbildung zu verrnitteln .. 
Hierbei 1vurde ein Einblick in die netto und brutto 
Produktions- bezw. Konsmn-Preisbildung ge\-vSJrrt. Ne
ben der Beschreibung der in der Praxis angewandten 
l\íethode tvurden auch einige ökonomische Probleme in
Hinsicht. auf die kritische Betrachtung <les Arznei
preissystems aufgeworfen„ Eine eii1gehende Abhandlung 
dieser Probleme folgt im nü.chsten Artikel 

(Budapesti Orvostudományi Egyetem, Marxizrnus
Lenlnizmus Tanszék, Budapest IX, Hőgyes Endre 

U .. 5-7.) 
Érkezett: 1966 .. l 2L 

A KLÓRPROMAZIN (HIBERNAL, LARGACTYL) INJEKCIÓ VIZSGÁLATÁRÓL 
SZABOLCS LAJOSNÉ 

A táblázatban azért tüntettem fel más hullámhosz
szokon, éspedig nem is maxllnumoknál, az extinkciós ér
tékeket, illetőleg az ezekhez a hullámhosszakhoz tartozó 
extinkciós koefficienseket, mert a kló1promazin némely 
bomlásterméke éppen ezeken a pontokon mutat maxi
mumot, távolabbi célom pedig ezen zavaró vegyületek 
meghatározása is volt 

A klórpromazin meghatározására nagyszámú el
járást javasoltunk: kolorimetria, víz1nentes közeg
ben történő titrálás, gravimetria stb. Ezek felsoro
lását itt mellőzöm Valamennyinek hátránya azon 
ban, hogy - föleg figyelembe véve a fenotiazin
derivátamoknak ennél a vegyületnél is megmutat- . 
kozó erős bomlékonyságát és bonyoult bomlási vi,,;g,?1> A klórpromazin folyamatos extinkciós görbéje 
szcnyait - nem tekinthetők kellően specifikusnaJi!t;,;, .. (extinkció a hullámhossz függvényében ábrázolva) 

Alkalmasnak látszott ellenben (és talán a többi az 1. ábrán látható. A görbe 255 mµ-nál mutatkozó 
f0notiazin-származék vizsgálatára iR) az 11ltraibo- éles maximuma alkalmas a mennyiségi i11eghatá
lya elnyelési spektrum vizsgálta. Ezzel, amint az rozásra 
alább látható,, nemcsak a h~tóa,nya.gtartalm~t A Hibemal injekciót nátriumbiszu!fit, kálium
lehet mmden kemiar beavatkozas nelkul meghata- metabiszulfit és hidrokinonból álló keverékkel sta
rozn~, de az esetleg jelen~evő bomlástermékek meny- bilizálják, így feltehető volt, hogy a közvetlen 
~l'.rsegét ;s_ meg '.ehet allaprt~m Spektrof~tomet- spektrofotometriás mérés esetleg nehézségekb: üt
rrasan men a klorprom~zrr; .~s metabohtJanak, a közik A felsorolt vegyületek azonban, legalabbrs 
szulfox1dnak koncentracroJat S a l z ma n [1 ], az injekcióban felhasznált koncentiációban és a 
C a van a u g h [2], Fel s [3], F 1 a na g a n [4] méréshez szükséges na.gy hígításban, a 210-300 
stb. mµ-os tartományban nem mutattak mérhető 

E P u n go i és E B r u z e r [5] a klórpromazin abszorpciót 
oxidációját kinetikai úton, a vizuális tartományban Úgy látszik azonban, hogy a fenti keverék vagy 
való spektrofotometriás méréssel vizsgálták annak egy"-os komponensei a klórpromazi~n11al reak-

Jelen munkámban csak a klórpromazin ultra- oióba lépnek Ha 0,5%-os klórpromazmoldathoz 
ibolya spektrofotometriás meghatározásával kívá- adjuk a keveréket, fehér csapadék keletkezik Ha. 
nok foglalkozni, illetőleg a Hibernal injekció ilyen kevés a stabilizáló, a csapadék már rázogatással ol
módon történő mérésével, tekintet nélkül a bomlás- dódik, ha több, akkor csak több-kevesebb 0,02 n 
termékekre Utóbbiról egy másik munkában fogok sósav hozzáadásával viheti) oldatba. 
beszámolni , 1 

Ugy látszik, hogy a szulfit a klórpromazinna 
A klórpromazin extinkciós koefficienseit az I. valamilyen laza vegyületet képez A 2 ábrán Ját-

táblázat mutatja. ható, hogv a gyári készítn1énnyel azonos ko.11cent-I„ táblázat -
rációban szulfitet tartalmazó kló1promaz1n ab-A klórpro-mazin extinkció.s koefficiensei .3 kiválasztott 

hullámhos.szon 

48,8 
49,0 
50,3 
50,7 
ké 
49,7 

Extinkciós koeffiuiens 

90,2 
90,2 
90,3 
90,3 
ké 
90,3 

4,69 
4,69 
4,95 
5,27 
ké. 
4,90 

szorpciós görbéje némileg megváltozik 240 m,u-nál 
egy kissé r11agasabb, 255 mµ-pál alacso11yabb, 
275 mµ·nál ismét magasabb Erdekes azonban, 
hogy a g:yári készítmény gfübéje nem tér el a 
tiszta vegyületétől :Mivel a készítményt sterilizál
ják, arra lehetett gondolni, hogy a hőkezelés bontja. 
el a nyilván elég laza kötésű bomlástermék vegyü
letet. 1\fodellkísérleteim azonban azt mutatták, 
hogy ez nem történik meg. Megfigyeléseim szerint 
a kis térfogatú klórpomazinoldathoz hozzáadott 
nátriumszulfit az oldat pH-ját a lúgos felé tolja el. 


