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„ „ •. 
e l"V e JJ_;yv. -

f'c.lclolgo zé.só. t" 

va1 kapcsolatos l"cndeletel!.:: ·vizsgálatát joei és szo-

ciológie.i sze:t11po:r_1_tból,j) 

v·égezten1: 

2.1 tal át·vettek v·izsgál.ata„ 



gyóg;;;„szei~_fo :crnáklio z ta:r·toz ó 1Té::1;;-el :Jir-.s.. t :)l;: ' ' ' S?.; SJ!:.EU.12 . .K 

' 
alskulá.s2~ az i.d.61:: f'o1J 2rné.:r1~ 

lror·szerUsitései, valsc~ilir.:.t e. tt..:.don1ál'.".!.;:/ i'ejlőd(;sÉ:n.el.:.: 

kintő' l:ép alkotása 9 
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' , , s z2.o\12j_;_yver.;;1-

fe1tétlen5~.1 r3zti~~sé0cs2lc \rolt~:tk,,, 

1i tiku_s ~ s-tatiszt;ilcu;..; - telj eskö:r~I. és :!.'"'cprezentL.: ... -· 

dÓd.ÓEJl 2Z ös s zebaso1ili tá.::o ige:n j elcJ1tős r. 

e-
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lioz sz.UJ:séges gyóg;ysze:eészet:i„ a1ai;;-, 
, 
es 





.A. g~:-óg;ysze:::·e}c e.s e. g;yóg;yszerkés.7,;i tée J:'e:tldele.,.., 

ca első 1riH.é./sé.n2k l.~egje1en.ése /1871/ előtt - li.v.szt-

riá,12.l 1/aló s?,ox·os l-:npcsols.t.sii:G1c mis..tt ·- o. J?ha:rJn2.-

1814, 1820 ~ 1834 és e:n!:ek 1643 „ ?.vi .A.dd~.ta1ne:otu1ua ~ 

"~er1 ,··"e-·k 1 é;oo·1 ki oo1~c·c /17?0 17"7 171·1; nv~ ·'01·-V..1.. _.i,_0JJ,D, ._ ilct- !, __ ._.. -'··''-''- ·- -/t ..J I :,) -v...>..ll • 

ll8.tkoz.6a11 llG::J. s:z::tbé.lyoztálr 1·e:r1de1eti1ee; a gyór;ys2Eo!'-

};:észitésbcn követe:n.d6 norrno.ti\ru1no1;:: 1-cötelsző }12.szr1á-
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ta-

lör1bözC be"tegsegél.;yz6 i.nté3eteJ.c~ a Oetegeil~ 

ig;y ezek a 

ta.l;: el 14 ti--1i ljl, En11ek. l'Jü5f''elel őe:n a. liTo:-cr1e. J?1:111per·u.i::-olc 

zették b2 a. 

ez nem volt k~t9lez6 esek 0 fox•rffL1l~~ r.;osoco-
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v2.lar11i11t az eg;yes betegsegél;/zŐ i té.?Jetekh.ez t2.r·to·~ 

zé betegelr esetébe11 r;,llc.::'.lric.ztDJr~ l:_s_r~.0~1.1 eg~yre ii1~cé.bb 

2 használ~·tao R~s~int ez~rt, r{2zint pedig miv0l e:-

19?9-bs~:. hozott i~~~frozatot 

J':.'!~ - + 
~'- '_" -
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Gusztáv, Koritsánszky Ottó, Löcherer Tamás, Dr.Mo

zsonyi. Sándor, Müller Vilmos, Dr~Schulek Elemér és 

Dr.Wéber Dezső vo1 tak. A bizottság első ülésén, 1935 .• 

júni.us 22„én '.l!üzte ki munkatervét. Megegyeztek a vé

lemények abban, hogy a Norma Pauperum vénymi.ntái ki . .,, 

bővi.tendők és az Országos Közegészségügyi. Tanács fel

adata ennek mérlegelése. A bizottság 1936.június 6„ 

án terjesztette a közgyűlés elé a vényminták megvál„ 

toztatására és kiegészi.tésére vonatkozó részletes 

javaslatát. A Magyarországi. Gyógyszerész Egyesület 

elnöksége 1938.ápri.li.s l5~én kelt beadványában a 

Norma Pauperum korszerűvé tételét, az e.lőiratok át

dolgozását, Új vényminták felvételét és ál te.lában 

a szabványvénygyüjtemény kibővitését kérte a belügy~ 

minisztertől, konkrét előterjesztés alapján. Ezt a 

beterjesztést a Belügymini.sztérium átadta az Orszá.,, 

gos Közegészségügyi. Tanácsnak felül.birá.lás végett, 

ahonnan kedvező vélemény érkezett. Ezután az Orszá

gos Közegészségügyi Tanács Gyógyszerészi Szaktanácsa 

összeállította a vénygyüjteményt a beterjesztés alap

ján. E vénygyüjteményt gyógyszertechnológiai szem~ 

pontból Dr.Mozsonyi Sándor professzor vezetése alatt 

álló Egyetemi Gyógyszerészeti Intézetben és Egyetemi 

Gyógyszertárban vizsgálták meg és ezt klinikai. fe

lülbirálat követte. 

- lJ -



.Igy született meg 1940-ben 20.000 példányban 

a Formulae Normales első ki.adása, amelynek összes 

költségeit a Magyarországi. Gyógyszerész Egyesület 

vi.sel te és ingyen megkül.dte az ország összes gyóe 

gyitó intézetének, orvosának és gyógyszerészének. 

Az ezzel kapcsolatos kiadásokat teljes egészében 

a NOSTRA cimkék árából :fedezték. /A "NOSTRA" a tá

ra mellett !lolgozó gyógyszerészek mozgalma vol t 1 

amely a gyógyszergyárak készitményeivel szemben a 

gyógyszertárakban a ki.süzemi magi.sztrál i.s gyógy

szerkészitést kivánták mi.nél szélesebb körben ki .... 

terjeszteni./ 

A Formulae Normales jelentőségét nemcsak az 

orvos- és gyógyszerésztársadalom ismerte :fel, de 

a gyógyszergyárosok is, aki.k még az életbe léptetés 

előtt megkezdték a harcot annak megakadályozására. 

Közbelépésiiket az iparügyi mini.szter útján tették 

meg, sérelmezvén a normaliter rendelhető vénymin

táknak a közel. háromszorosára történt kibővitését. 

Ezzel ugyan némileg elodázták a Formulae Normales 

ügyének előbbre haladását, de megálli.tani azt már 

nem tudták• A gyógyszerészek pedig ti.ltakozást nyuj

tottak be az ellen, hogy az érdek :fogalmát belevi

gyék olyan kérdésbe /a szegénysorsú betegek gyógy

szerekkel való ellátásának kérdésébe/~ amelytől ed-



dig minden ér4ek távol állt, el tekintve az egész• 

ségügyi közérdektől. Az Iparügyi, Minisztérium köz• 

benjárására a Belügyminisztérium és az Országos lföz

egészségügyi Tanács 19.39 nyarán ugyan újból tárgyal

ta a ]'ormulae Normales ügyét, de végülis a liilagyar„ 

országi Gyógyszerész Egyesület meghallgatása után 

úgy döntött, hogy az eredeti terveknek megfelelően, 

változatlan formában kell ki.bocsátani, a Formulae 

Normales„t. 

A gyógyszergyárosok azonban ezután is minden 

követ megmozgattak, hogy a Formulae Normales-el lrnp~· 

osolatos rendelkezéseken mi.előbb változtatni. tudja

nak. Beadványaik :lényege az vo.l't, hogy a Formu1ae 

Normales tönkre teszi a virágzó gyógyszeripart, ve

szélyezteti. az ott foglalkoztatottak megélhetését, 

nem szolgálja a közegészség érdekeit, mert a gyári 

készítmények minden szempontból jobbak mint a gyógy

szertárban készültek, a gyógyszerészeket jogtalan 

előnyökhöz juttatja, stb. Való igaz, hogy a Formulae 

Normales megszerkesztésekor nem teljes mértékben 

voltak tekintettel a védett gyógyszernevekre és a 

gyárak által forgalomba hozott, védett összetételü 

gyógyszerkülönlegességekre. 

Ennek eredményeként nem egészen két év mulva 

- 1941. év végén ;_ új kiadásra került sor, amely-
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lyel kapcsolatos rendelkezések már túlnyomórészt a 

gyáripar érdekeit szolgálták. Ez az Új Formulae Nor-

ma.les a vényminták tekintetében csaknem megegyezett 

az első kiadással, ezért a legtöbb helyen a vényelő

iratok sorszámai.nak átjavitása után az I. kiadású 

Formulae Normales-t használták továbbra i.s 1954-ig, 

a III. kiadás megjelenéséig, A különbség csupán any-

nyi. volt, hogy a gyáriparosok szempontjából a leg

kritikusabb 19 vénymintát elhagyták, további. lJ vény

mintának pedig a gyáriparosok által sérelmezett el

nevezéseit változtatták meg, Törölték a rövidített, 

egyszerüsitett e1nevezéseket és azokat, amelyek az 

indikációra utaltak - vagyis a Iegszerencsésebbe

ket, Ezzel téve eleget a gyáriparosok azon óhajának, 

hogy a könnyen megjegyezhető és a gyári készi.tmények 

elnevezéseinek póUására alkalmas neveket töröljék. 

A II. kiadással kapcsolatban egy másik rendel-

kezés még azt i.s kimondta, hogy a Formulae Normales

ben szerep.lő gyógyszerek helyett a gyógyszerész ki

szolgá:l tathatja a vele azonos összetételű, az ide vo

natkozó mellékletben felsorolt gyári készítményt. A 

gyári készi.tmény rendelése esetén azonban nem volt 

szabad helyette a vele azonos összetételű Formu.lae 

Normales készítményt kiszolgáltatni, /8.-29,/ 

A VI 0 Magyar Gyógyszerkönyv megjelenése után, 

- 16 -



a Formulae Normales-ek egyre növekvő sikere, Dr.Küt-· 

te.1 Dezső indi.tványának és a Magyar Gyóg3cszerészeti 

Társaság szorgalmazásának eredményeként arra ösztö-

nözte az illetékeseket, hogy az á11.atgyóg3cászat szá-

mára is készi.tsenek egy hi.va talos szabványvényg;yüj·· 

teményt. Igy va.lósult meg 1.969-ben a Formu1ae Nor-

ma.les Veterinariae, amel3rnek összehi.vott szerkesz-

tőbizottságát á.llato~osok és gyógyszerészek alkot-

ták. Tulegj el entetésének célja az volt, hogy az állat-

gyógyászatban ne csak gyári készi.tményekkel történ-

jen a gyógyi tás 1 hanem magi.sztrá.lis g3'Ógyszerekke1 

is. A Formulae Norma.les Veterinariae sikerét biza-

nyi.tja, hogy az első kiadás megjelenése után alig 

négy évvel már meg kellett jelentetni a második ki.-

adást, ami ugyan nagyjából megegyezett az el§ző ki-

adással, de már magában foglalta ennek tapasztala-

tait is. 
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A NORfüA _PAUPERU!il-OK. 

~I.Norma Paup~~ közvetlenül a szabadság

harc után, 1850.július l-én lépett érvénybe, /6 0 / 

Ennek vényelői.ratai. még klilön 49 felnőttgyógyászati 

és kli"Uin .32 gyermekgyógyászati szabványvényre osz

lottak, ami. összességében 8.1. vénymintát je.1entett. 

A gyermekgyógyászati szabll'.ányvények l.3 vényelőirat 

esetében megegyeztek a felnőtt betegeknek szánt vény

mi.ntákkal, csupán a gyógyszer összmennyisége vo.1 t a 

felényi. További 14 gyermekgyógyászati. szabványvény 

esetében azonban kevesebb hatóanyagot tartalmazott 

mint az ugyanolyan néven szereplő, a felnőtt bete

gek gyógyitására szánt vén;yminta, Csupán 5 esetben 

fordult elő teljesen eltérő összetéte1ü gyermekgyó

gyászati vényelőirat. A szegénysorsúaknak a beteg 

á.llataik számára i.s engedélyezték a Norma Pauperum 

vénymintáinak rendelését, az állatok járványos meg

betegedései. /pl. marhavész/ esetén, Ez a rendelke

zés a Formulae Normales Veteri1iariae csi.rái t hordoz

ta magában, Fe1tünő, hogy a No!I'ma Pauperum első ki

adása nem az érvényben levő gyógyszerkönyvre /Phar

macopoea Austriaca IV 0 , hanem az ehhez tartozó hi.va

tal os gyógyszeriú:'sza.básra /Buda, 1843./ támaszkodott, 

A II.Norma Pauperum 187.3.január l-el lépett ér-
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vénybe. /.30./ Ez már az 1872.március 15-től hiva

talos Pharmacopoea Hungari.ca első kiadásával össz

hangban készült. Az előző Norma Pauperum-ból csupán 

9 vénymintát vett át, viszont 54 vényelőiratta.1 gaz

dagi.totta azok sorát, igy összességében 63 vényelő

iratot tartalmazott. Megszűntek a külön gyermekgyó

gyászati vénymi.nták, most már csupán a gyógyszer a

dagolta tásával lehetett különbséget tenni a felnőtt 

vagy gyermek számára rendelt gyógyszerek között. 

Most már nemcsak járvány esetén lehetett az állat

gyógyászat számára rendelni. a vénymintái. közül, ha

nem a szegénysorsúak állatai. számára általánosság

ban. Ennek a kiadásnak a vényelőiratai ugyan még a 

régi gyógyszerészi súlyegységeket használták, de 

zárójelben már átszámolva azokat a metrikus rend·· 

szer súlyegységeire, megkönnyítve ezzel az átmene

tet a két súlyrendszer között. Fel tünő az előző ki.

adáshoz képest az infusumok és a decoctumok számá

nak igen jelentős csökkenése. Szabványvényei között 

megjelent a szemcsepp és a szemkenőcs, a mucilago, 

az emplastrum, a pilula, valamint az i.njectio. Ez 

utóbllli gyógyszerformával 62 évvel előzte meg a gyógy

szerkönyvet. Elmaradt viszont a szabványvények kö

zül a potio, a linctus és a hydromel. A hatástani 

csoportok közül az expectorantia, a stomachica és 
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a diuretica csoporthoz tartozó vényrninták száma a 

harmadára csökkent. Teljes mértékben elmaradt a öar

minati.va, a cholagoga, a contratussica és az anti.

astlunatica hatástani csoportok vényei .• Megkétszere

reződ tek azonban az anti.pyre ticum-ok, megjelentek 

az antirheumaticum-ok, a vasodilatatoricum-ok, a ro

boráló szerek és a gombásodás, valamint a bélférgek 

elleni szabványvények. Ugyszintén most jelentkeztek 

első i.zben a desinficiens-ek, amelyek száma a későb

bi. ki.adásokban állandóan növeji:edett. 

!_;[!12 Norma PaupeE!!l!! 1893.április l-től vált 

hivatalossá. /31./ A 60 szabványvényének összeá1-

1i tása már az 1888-ban bevezetett Pharmacopoea Hun

gp;rica II.-val összhangban történt. Az előző ki.a

dásból 52 vényelőiratot vett át és csupán 8 újat 

vezetett be. Itt jelent meg először a vényminták 

mellett azoknak a taxált árai. is, természetesen még 

forint-krajcár rendszerben, mert bár 1892-től beve~ 

zették a korona~fillér rendszert, de csak 1900-tól 

vált ez kötelező érvényűvé. A szabványvények mind 

hatástani-, mi.nd pedig gyógyszerformák tekintetében 

nagyjából megegyeznek az előző kiadás vén;ymintáival, 

csupán a szemcseppek számának egyharmadára val.ó csök-

kenése a szembetűnő. 

!:=.. IV .Norma __ Pauperum érvénye 1899 .január l-el 
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kezdődött. /:32./ A II„Magyar Gyógyszerkön~rv Addi.

tamentumának megjelenése után bocsátották ki. A 81 

vénymintája közii1 .39-·et az előző ki.adásból vett át 

és 42 új elői.rattal gyarapi.totta azok számát. Ebben 

a kiadásban új gyógyszerformaként jelent meg a bacíl

lus, az e.lectuarium, az extractum, a pastilla és a 

sirup. Jelentősen megemelkedett a soluti.o és az un

guentum gyógyszerforma vényei.nek száma. Uj hatásta

ni csoportként jelent meg az anti.rachiticum és az 

analepti.cum. El.maradt viszont az anticholericum, 

mi.nt felesleges szer •. Feltünő növekedésnek indult 

a fertőtleni .. tő szerek száma, a szemészeti. és a bőr

gyógyászati, valamint a vérzéscsi.11api tó készi.tmé

nyek. Ez utóbbiak közül különösen a méhvérzésre ha-

tó szerek szaporodtak, A lázcsi.llapi.tó /malári.ae11e

nes/ szerek száma csölckent. Ebben a ki.adásban szünt meg 

meg a Norma Pauperum vénymintáinak az állatgyógyá

szatban való alkalmazási. lehetősége. 

Az _y.No~Paupe~-ot nem belügymini.szteri, 

hanem népjóléti- és munkaügyi-miniszteri rendelet 

vezette be, amelynek kelte ugyan 19.32,május 7, de 

érvényessége visszamenőleges / !/ 19.31.november 1-

től. /33./ Itt a vényelőiratok száma 93-ra emel

kedett, amelyek közül csak .38-at vett át az előző 

ki.adásból, 55-öt pedig új elői.ratként vezetett be. 
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A gyógyszerformák közül elmaradt a decoctum, az e-

mulsio, a collutorium, a baci.llus, az electuari.um 

és a mixtura. Iüxtura névvel ugyan jelöl szabvány-

vényeket, de ezek tulajdonképpen porkeverékek. A 

szintén elhagyott emplastrumok helyett megjelennek 

a collemplastrumok. Ebben a kiadásban ismét megje-

lent a muci.lago és a pasta, egészen új gyógyszerfor-

maként pedig a tabletta, az elixi.r és a ti.nctura. 

Figyelemre méltó a pulvis és az injecti.o gyógyszer-

formák körébe tartozó szabványvények számának erő-

teljes növekedése. Uj hatástani csoportként jelent-

kezett az anaestheticurn, a hypnoticum, az adsorbens, 

a prophylacti.cum /contra morbos venereos/ és a Rönt-

gen kontraszt, A laxativum és az analgeticum hatás-

tani csoportok közé sorolható szabványvények száma 

jelentősen megnövekedett, 

!...Yb1:!2rma Pauperum, amely egyben az utolsó is 

volt a !forma Pauperumok sorában, 19.35.január l-től 

lépett érvén3cbe, /34,/ A 102 vényelőirata közül 7.3-

at az előző kiadásból vett át és 29 újjal gazdagi-

totta azok számát. Ez a kiadás már a vele egyidőben 

érvénybe lépett TV• kiadású Magyar Gyógyszerkönyv 

figyelembevételével készült, Uj gyógyszerformaként 

jelent itt meg a supposi.torium és a gyógyszerspeci-

ali.tások térhódi.tásának eliensúlyozására a magist-
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ralis tabletták száma i.gen megnövekedett. A hatás

tani csoportok közül új az antacidumok és az obsti·· 

pansok sorába tartozó vénye1őiratok előfordulása. 

Emelkedést mutatott a vasodilatatoricum, a sedati

vum, a cardiacum és az antirachiticum csoportokba 

sorolható szabványvények száma. 

Ebből a !forma Pauperumból alakult ki nagy har

cok árán és ennek lett a jogutódja az első Formulae 

Norma.les, amely 17 vényelőirat ki.vételével teljes 

egészében átvette a !forma Pauperum utolsó kiadásá

nak szabványvényeit. De ez már egy új sorozatot nyi.·· 

tott meg a hivatalos szabván;\'vénygyülj:temények sorá

ban, 

Megá11api.thatjuk, hogy a Norma Pauperumok hat 

ki.adása mind a gyógyszerformák, mi.nd pedig a hatás

tani szempontok tekintetében határozottan és töret-

1 enül a modern fej.1ődés vonalát követték, megelőzve 

e szempontból néha még a hivatalos gyógyszerkön3;ye„ 

ket is. Ezt bizon3d.tja, hogy a !forma Pauperum-oknak 

jó néhány bevált vényelőiratát átvették a későbbi 

gyógyszerkönyvek, Igy az 1., II 0 és IV. kiadásból 

7-7, a III. kiadásból 2, az V, kiadásból 15 /!/és 

végül a VI, kiadásból 6 vén~előiratot vett át a hi·· 

vatalos gyógyszerkönyv, Fontosnak tartom megemlite

ni, hogy bár a Norma Pauperurn-ok - mint láttuk -
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a l!Iagyar Gyógyszerkön;yvek megjelenése előtt nem a 

hazánkban is hivatalos Osztrák Gyógyszerkönyvekre 

támaszkodtak, hanem a Budán megjelent árszabásra, 

mégis a Pharmacopoea Austri.aca v. magáévá tette a 

Norma Pauperum szabványvények közül a következőket: 

Emulsi.o amygdalina, Enmlsi.o oleosa, Hydromel i.nfan

tum, Pulvi.s Plummeri, Species lignorum. 
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.A :B'OfiliIULAE llTORTuiLLES-EK. 

!Lf.Formulae_.Norm~ 1940.február 14-én lé

pett életbe. /:35./ A Magyar Gyógyszerkönyv lV • ki.

adásával összhangban készült és 259 vénye.lőiratot 

tartalmazott, Amelyek közül 85-öt a Norma Pauperum 

utolsó ki.adásából vett át. Megjelenése előtt vény

mintái.t mind gyógyszertechnológi.ai. szempontból, mind 

kli.nikailag alapos vizsgálatoknak vetették alá, meg

jelenését követől.eg pedig kommentár is készült hoz

zá /:36 0 /, ami a szabványvénygyüjtemények esetében 

egyedü'láDó. Ebben egyenként tárgyalták a vényelői

ratokat gyógyszertechnológi.ai. és therápiás szempont

ból. Ez a kiadás még 12 olyan szabványvényt tartal·· 

maz, amely kábítószert tartalmazott. A háborús vi.

szonyokra való teki.ntettel néhány légoltalmi célo

kat szolgáló szabván;yvényt is felvett elői.ratai so

rába. Ilyenek a !Vlixtura chl.oroformiata, a Mixtura 

olea aetherea pro inhalatione, a .Pulvis asperginis 

chl.orosus, az Unguentum boraxatum alcalinum és az 

Unguentum calcii. hypoch.lorosi. A gyári gyógyszerké

szi tmények elterjedésének ellensúlyozására nagy szá

mú tabletta /50 db/ és injectio /:37 db/ vényelői.ra

tot tartalmazott • 

.A II.Fonnulae Normales az előzőt már 1941.de-
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cember 12-én felváltotta. /37./ Ez a kiadás nagy

jából azonos vényelő:i.ratokat tartalmazott mi.nt az 

előző, de számszeriien csupán 240-et9 mi.ve1 a gyógy

szergyárak néhány szabván;yvény tör1ését követelték. 

A gyógyszertárak államositása előtt nem sokkal, mi

niszteri rendelettel /38./ továbbra is megerősítet

ték ennek érvényét, ezért l948··ban sor került ennek 

a kiadásnak változatlan utánnyomására. A vényelőira

tok terén azonban sem a rendelet, sem pedi.g az után

nyomás semmi. újat nem tartalmazott. 

A III,Formulae Normal~ 1954.március l.3-tó1 vált 

hivata.lossá. /.39./ Ezt má.r az v. kiadású !Víagyar Gyógy

szerkönyvve1 összhangban álli tották össze, nem a1 fa

beti.kus hanem hatástani. csoportosi tásban sorolva fel 

a szabván;yvényeket. A 158 szabványvénye közül 91 vény

előiratot vett át az előző ki.adásból és 67 új vény

mintával gyarapitotta azok számát. Elhagyta a kábi.

tószereket tartalmazó szabványvényeket, úgyszintén 

a tabletta és injectiós előiratokat. Ez utóbbi he

l;yébe azonban egy új gyógyszerforma :lépett: az in

fusio, amelyhez tartozó szabványvények száma a ké

sőbbi kiadásokban egyre emelkedett. A Pharmacopoea 

Hungarica v. Addendum&ának megjelenésével kapcsola

tos, hogy ehhez a kiadáshoz egy pótfüzetet, Addi ta

mentumot bocsátottak ki, amely 1956.szeptember l-én 
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lépett érvénybe. /40./ Az V.Magyar Gyógyszerkönyv 

Addendum-ával összefüggésben, itt néhány szabvány

vény el ői.ratának megváltozása és 6 új vényelőira t 

szerepel. l\'lind a Formu1ae Norma.les III. kiadása, 

mind pedig ennek Additamentuma, az elsietettség lát

szatát kelti. Mentségül szo.lgál erre, hogy az álla

mositások után az egészségügyünk új körülményei, új 

követelményeket teremtettek, amelyek a Formulae Nor

males szerkesztőbizottságának a döntéseire természe·· 

tesen erős hatással voltak. 

A IV .Formulae Normales 1958.áprili.s l-én lépett 

érvénybe. /41,/ Kiemelkedő változást jelentett, hogy 

külön g;yógyszerészi.- és külön orvosi kiadásban lá

tott napvilágot. Az előbbi.ben a szabványvények a ne

veik szerinti. alfabetikus felsorolásban találhatók 

meg és a gyógyszerek elkészitésével, tárolásával és 

kiadásával kapcsolatos tudni.valók szerepelnek benne, 

Az utóbbiban a vényelőiratokat hatástani csoporto

si.tásban találjuk meg és itt a therápiás a.1ka1mazá

suklml, adagolásukka1 kapcsolatos tudnivalók szere·· 

pelnek. Ez a ki.adás 266 szabván;yvényt tartalmaz és 

1.0 u.n, "Fo-No galenicum" előiratát. A So.lutio Lu

goli - nyilván nyomdai hiba folytán - az orvosi 

kiadásban szerepel, a gyógyszerészi kiadásban nem, 

A gyógyszerkön;rvekben és a taxákban már régóta al·· 
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kalmazott kereszt-jelzések ebben a kiadásban jelen-· 

tek meg első izben. 

f!:g; V. l!'ormulae Normales hatálya 1968.júli.us 15-

től tart, /42./ Megjelentetését a VI.Tulagyar Gyógy-

szerkön;yv életbe lépése tette szükségessé. A 298 szab-

' ványvénye szintén külön orvosi és külön gyógyszeré-

szi kiadásban jelent meg. 

A Formulae Normales I, kiadásának 37 /!/, a II. 

ki.adásának 1, a III. ki.adásának és ennek Additamen-

tum-ának 2-2 és végül a IV, kiadásának 6 jól bevált 

vényelőiratát vették át a gyóg;yszerkönyvei.nk, bizo-

nyitva ezzel is a Formtilae Normales-ek szabványvé-

nyeinek korszerűségét. 

A Norma Pauperum-okra és a Formulae Normales-

ekre vonatkozó fontosabb adatokat a tuloldali táb-

lázatban foglaltam össze. A vénymi.ntáik számának a-

laku1ását pedig az 1. sz. grafikonon ábrázoltam, 
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Sorszo Rendelet szám 

NORMA PAUPERUJVI; 

I. 

II. 

III. 

IV. 

v. 
vI. 

8.97.3/1850. BM 

21,628/1872. Biil 

16.971/189.3. Bl\11 

99.000/1898. BM 

400/1932, NMM 

260.500/1934, BM 

~'ORMULAE NORMALES: 

I. 189,549/1939. BM 

II. 342.460/1941. BM 

III. 8.360~6/1954. EÜM 

IIIa. 148/1956. EÜM 

IV. 15/1958. EÜl\11 

V. 43/1968. EÜIV! 

Érvényesség ideje 

1850,július 1. - 1872,december 31. 

l873~január l. - 1893.március 31. 

1893.április 1 0 M 1898,december 31. 

1899.január l. - l931 0 október 31. 

1931.november 1. - 1934,december 31, 

1935,január 1, - 1940.február 13. 

1940.február 14. - 1941.december 11, 

1941.december 12, ~ 1954.március 12, 

1954.március 1.3. ~ 1958.március 31. 

1956,steptember 1. - 1958.március 31, 

1958.április 1, ~ 1968.július 14. 

1968.júl:tus 15 • 

Vények száma 

49+32=81 

63 

60 

81 

93 

102 

259 

240 

158 

25+6=31 

266+10-276 

298 

<:;-'"· 



!_.FORIWLAE NORIVL4.LES V:&'TERINARIAE-K • 

. Az I9Formula~ Normal~ .. llierinariae 1969-ben 

jelent meg, a VI. kiadású Magyar Gyógyszerkönyv fi

gyelembe vételével összeál.litva. Szám szeri.nt 229 

vényelőiratot tartalmaz, azonban ez lényegesen több 

szabványvényt jelent, mert az egyes elői.ratok külön-

böző állatok esetében /szarvasmarha, kutya, baromfi, 

stb./ bi.zonyos módosításokat tartalmaz. Igaz ugyan 

az is, hogy több esetben ugyanaz a gyógyszer más né

ven i.s szerepe1. /p1 • az Inj ecti.o magnesi.:i. sulfuri.-

ci 50 %, ha az állat kii.rtására kivánják felhasznál-

ni., abban az esetben Solutio ad exterminationem né-

ven is megtalálható. A .Formaldehydum solutum, ha nyir

rothadás kezelésére k~.vánják alkalmazni, úgy Formal

dehydum solutum ad ungu.l.am néven i.s szerepel, külön 

szabván;yvénykén t. A Na trium f1 uora tum-ot külön vény

mi.ntakén t felvették Natrium fluoratum pro balneo cim-

szó alatt is, ha azt a baromfiak tolltetvei. ellen ki

vánják felhasználni./ 

!_}l.~'ormulae Normales V!!.:\'.!!_rinariae. 197.3-ban 

jelent meg, magában foglalva már az úttörő első ki-

adás tapasztalatait. A 235 szabványvénye köziil 221-

et az előző kiadásból vett át és 14 új vényelőirat-

tal gazdagitotta azok számát. 
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A Formulae Normales Veteri.nar:i.ae-·nak külön gyógy·· 

szerészi kiadása ni.nos, csak az állatorvosok számára 

készült, amelyben a vénymi.ntákat hatástani csoporto

si.tásban rendezték. 

!Víeg kell emli teni, hogy néhány azonos összeté··· 

telü vénye1ői.rat más néven szerepel a veterinar és 

más néven a human Formulae lformales-ekben: 

~rina,:!:'. 

Decoctum secreto.lyticum 

Gutta sedativa 

L:i.ni farina 

Oculent. jcdchloroxychi.n. 

Oculogutta anti.septicum 

Pasta zinci oxyd. salicyl, 

Solu tio codeini. 

Solu tio ammonii. chlorati 

Soluti.o pepsá.Gidi 

Unguentum anaestheticum 

- 31 -

human 

Decoctum saponariae 

Ti.nct, be1lad, e, valer, 

Farina .lini 

Oculentum antisepticum 

Oculogutt& neonatorum 

Pasta Lassari 

Gutta codeini. 

15i.xtura solvens 

Soluti.o pepsini 

Unguentum norcaini. 
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Formulae l'~ormaies 
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AZ EGYES NORi\íATIY.illcIOK IDŐRENDJE. 

Ph.A. 1v. 1834 

1850 l'JoPa. I • 

Ph.K. v. 1855 

Ph.Hg. r. 1872 

1873 NoPa II. 

Ph.Hg. Ia. 1883 

Ph.F,g. II. 1890 

1893 NoPa III. 

Ph0 Hg 0 Ila. 1896 

1899 No.Pa IV • 

Ph.Hg. III. 1910 

1931 l\íoPa V Q 

Ph.Hg. rv. 19.35 No Pa vr. 
1940 ]'oNv I. 

1941 FoNo :n. 

1954 FoNo III. 

Ph.Hg, v. 1955 

1956 FoNo Illa, 

1958 FoNo rv. 
Ph,Hg, va. 1959 

PhciHg" VI, 1968 FoNo v. 

1969 J<'oNoVet :r. 

197.3 F'oNoVet II, 

' " 



A SZABVÁNi.'VÉNYGYQi!:~E!VIÉNYEKBEN ~~EREPLŐ _VÉl'iYELŐIRATOK. 

Ssz, l'féy g~ ~ fil 
Pharmaco12oea 
Aust. Hun~. 

l. Acet. pyrolygn. rect. 3,4 4-5 1-5 

2. Aci.d, acetylosal. 0,5 g 5 1,2 

3. Acid, acetylosal. 1,0 g 1,2 

4. Aci.dum bori.cum 5,6 ·1,2,3,4 5 la-6 

5. Acidum hydrochloricum 4,5 1,2 4-5 1-6 

6. Acidum lacticum 1,2 2a-6 

1. Acidum lacticum dilutum 4,5 1,2 

8. Acidum tannicum 1,2 5 .1-6 

9. Aetherol. pro inbalat, 1,2,3,4,5 

10. Albumen tanni.cum 1,2,:3,5 1,2 3-6 

11. Althaeae radix 5 4-5 1-6 

12. Alumen 4 1,2 4-5 1-6 

13. Alumin 0 acet. tart. sol. 1,2,.3,4,5 1,2 :3-6 

14. Alumi.nium hydroxydatum 1,2 1-2,5-6 

15. Antidot, arsenici et zinci 2 5 2-4 

16. Aqua calcis 5 4-5 1-6 

17. Aqua calci.s pro infante 4 

18. Aqua carbolica fortior 4 

19" Aqua carbolica mi tior 4 2-.3 

20. AqU!l: Goulardi 2,3,4,5 5 1-5 

21. Aqua kreosoti. 2,.3,4 4a-5 1 

22 • . Aqua plumbica 4 5 i;...5 
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~ gév NoPa ~- hl 
PharmacoEoea 
~.h gung. 

23. Aqua stabi.lisata Ja-4 

24. Argentum ni tr:i.cum 1,2 5 1-6 

25. Az(lphenum coff. ci.tr. 1,2,4,5 3·-6 

26. Baoi:llus cupri. sulfur:i.Bi 4 

27. Bari.um anti.mony1 tartar:i.c. 1,2 

28. Barium su.lfuric. pro Rtg. 5,6 1,2 4-6 

29. Barium sulfuri.c. condit. 1,4,5 4-·6 

JO. Bismuthum subgallicum 5,6 1,2,3,4,5 3-6 

31. .Bolus acetanilidi 1,2 

32. Bolus a1oes 1,2 

:33. Bolus di.gi tali.s L,2 

34. Bolus istizini 1,2 

35. Caci.sal pulvis 0,5 g 1 1,2 4 

:36. Cacisal pulvis 1,0 g 1,2 

37. Caoisal pu1vis 15 g 1,2 

. :38. Caps, nitreglyc • sol. 1 %e 1,2 

.39. Carbamidum pul vis 3,4 5-6 

40, Carbo activatus 5,6 1,2,3,4,5 4-5 1-2,4-6 

41, Carboneum tetrach.loratum 1,2 5-6 

42. Carbon. tetrachlor. e. paraff. 1,2 

43. Cereolus uterosepticus 2 

44. Chamomill ae flos 3,4,5 h2 4-5 l„·6 

45. Chinidinum sulfur:icum 1,2 1,4-6 

46. Chininum tannicum 5,6 1,2 la-5 
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47. Ch1oroform, camphorat. 4 

48. Collempl. hydrargyri 5,6 1,2 4-5 

49. Co11empl. salicylatum 5-6 l,2 5a-6 

50. Collempl. sapon. salicyl. 5-6 3-5 

51. Collemplastrum zi.nci. 5-6 1,2 3-4 

52. Collod. e, acido salicyl. 4,5 5 

53. Collyri.um adstr. lut, 2,J,4,5,6 1,2 1-4 

54. Collyri.um Beeri 2 

55. Collyri.um bori cum 4,5 1,2 

56. C~llyri.um Conradi 2 

57. Collyri.um cupri. sulfuri.ci 2 

58. Collyrium Lugoli 1,2 

59. Cylindri. hydrarg. cyanati 6 l,2 4 

Go. Cylindri. hydrargyri oxycibJ.U• 1,2 5 

61. Cy1indri sublimati 4,5,6 2a-5 

62, Decoctum althaeae 1,2,J,4 

63. Decoct. alth. mannat. l 

64. Decoct. alth, pro inf, l 

65. Decoctum arni.cae l,2,3 

66. Decoctum chinae 1,2,J,4 

67. Decoct. chinae pro inf. l 

68, Decoctum dulcamarae l 

69. Decoct. dulcam. pre inf. l 

10. Decoctum graminis l 
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71. Decoct. graminis pro inf. l 

72. Decoctum hippocastani. l 

7.3. Decoct. hi.ppocast. pro i.nf. l 

74. Decoct. lichen. island 0 1 

75. Decoct. lichen. isl. pro inf. l 

76. Decoctum lini 2 

77 • De co ctum ononi.di.s 1, 2 
1 

.3 • 4 

78. Deccct. ononid. pro inf. 1 

79. Decoctum po1ygalae 1 

80. Decoct. polygalae pro inf. 1 

81. Decoctum primulae 1,2,3,4,5 

82. Decoctum querci l 

8.3. Decoct. querci. pro inf 0 1 

x84. Decoctum salicis 1 

85. Decoctum sapona.riae 1,2,3,4,5 1,2 

86. Decoct 0 sapon. pro i11f0 5 

87. Decoctum senegae l 1,2 

88. Decoctum solvens l 

89 0 Decoct. solvens pro inf. l 

90. Detergens sulfuratum 5 

91. E1ect. lenit. pro inf0 4 

92. Eleosacch. ana.esthet. J,4,5 

93. Elixír. guajacolsulf. 5,6 1,2,.3,4 

94. Elixir. guajacolsulf. conc. 4 
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95. Elixír. thymi compci 1,2,3,4,5 4„6 

96. Elixi.rium tonisans 5 6 

97. Ernplastr. adhaesivum 3,4 2 

98. Ernplastr. adhaesiv9 boruss. 2 4a 1 

99. Ernplastr. diaohylon comp. 4 4··5 1-2,4 

100, Emplastrtlm jodatum 4 

101. Ernp1as.rtum jodoformii 3 

102. :B.'mplasrtum sa1i.cyla tum 3 4 

10.3. Ernplastrum solvGns 2 

104. Emulsi.o amygdali.na 1,2,.3 5 1-4 

105. Ernuls. amygd, pro i.nf~ 1 

106. Emulsi.o filici.s 4 

107. Emulsio masticillini. 1,2 

108. Emulsio olei. j ecori.s 3,Ja,4,5 5a 

109. b'mu:ls. ol. j ecoris comp. 4-5 

110. Emu1si.o olei ricini .3a,4,5 5a 

111. Emu1sio oleosa 1,2,:3,4 5 1-5 

112. Emuls, oleosa pro inf, l 

113. Emu.Is, oxytetrac. e. vit. A 1,2 

114. Ernuls, paraff, e, phenolph. 3,:3a,4,5 5-5a 

115. Extrac·tum chinae flui.dum 1,2 3-4 

U6, Extr" hydrastis canadens.;i 4 }·4-

117. 1'xtr, secal.;i cornuti fluid, 5,6 1,2,4 3-·5 

118. Ferrum sesquichl.or, sol, 2,4 l,2 5 1-6 
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119. Formaldehydum so1utum 1,2,3,4,5 1,2 :3-6 

120. Gargarisma chloro:formii 4,5 

121. Gargarisma ch1orogenii 4,5 

122. Globulus ichihyoli 1,2,4,5 

123. Glycerinum boraxatum 2,3,4 3,4,5 

124. G.lycerinum iohthyolatum 4,5 

125. Glycerinum jodoichthyolat. 1,2 

l.26. Granulatum calcii phosph. 4,5 1,2 6 

127. Granul. carbonis activati. 5 l,2 6 

128. Granul. magnes. trisilic. 5 6 

129. Gutta aethjlnorphini 4,5 

130. Gutta ana1eptica 5 

lJl. Gutta antinephrolyti.ca 5 

l.32. Gutta carminati.va 4,5 

133. Gutta cholagoga 5 

134. Gutta codeini 5,6 1,2,4,5 1,2 

1.35. Gutta expectorans J,4,5 

1'36. Gutta expect, comp. 5 

137. Gutta ferrarseni 6 1,2,3,4,5 

:13s. Gutta methylhomatr. comp. 4,5 

139. Gutta sedativa 3 1,2 

:140. Gutta spasmolytica 1,2 

141. Gutta s tomachi.ca 1,2„3,4,5 1,2 

142. Gutta valer. e. mentho1o 1,2,:3,4,5 
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143. Gutta vegetosedativa 4,5 

144. Hexamethylentetraminum 5,6 1,2 1,2 4-6 

145. Hydrargyr. chlorat. mi te 5,6 1,2 1,2 4-5 1-6 

146. Hydrogen. peroxyd. .3 % 5,6 1,2,3,4,5 4-6 

147. Hydrogen. peroxyd. l % 4,5 1,2 

148. Hydromel i<nfantum 1,4,5 5 1-:.3 
J: 149. Infusio alkali<j oda ti 1,2 

I 150. Infusio borogluc. fort. 1,2 

151. lnfus:i.o ca.lc. et magn. ohlor. 1,2 

152. Tnfusio cardiotoni ca 1,2 

153. Infusio chlora1i hydrati 1,2 

154. Inf. chlor. hydr. alcoh. l,2 

155. Infusi<o glucosi 5 6 

156. Inf. g.luc. e. cal e. et magn. 1,2 

157. lnf. gluc. e. kalio 5 6 

158. Inf. g.luo. e. sa1e 1,2 

159. In~. gluc. e. thiamino 2 
e 160. Inf. gluo. polysalina 1,2 ' 

161. Inf. gluc. sa1ina 5 1,2 6 

162. Infusio invertosi 5 1,2 6 

163. Infusio l\lilli 1,2 

164. Infusio narcotica 1,2 

165. In:fusio natr. bicarbon. 5 2 6 

166. Infusio natrii chlorati 3,5 1,2 5,6 
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191. . Infusmn junip. pro inf. l 

192. Infusmn 1.i. quiri ti.a e 1 

19.3. Inf0 l.iquir. pro inf, l 

194. Infusum menthae cri.spae l 

195. .Inf. menth. crisp. pro inf. l 

196. Infusum millefoli.i l 

197. Infusum phe.11.andri l 

198. Infusum sambuei l 

199. Jnfusum sambuci pro inf. l 

200. Infusmn se cal.is cornuti 4 

201. Infusmn sennae 2,J,4,5 

202. Inf. sennae e. natr. sulf. l 1,2,4,5 4-5 1-5 

203. Infusmn valerianae 1,2,3 4,5 

204. .Inf0 val.er. pro i.nf • 1 

205. Inhalasolum asthmalyticmn 3,4,5 

206. .Inhalasolum isoprena.li 5 

201. Injectio aetheris sulfur. 4,5 

208, Injectio apomorphini 1,2 

209. Injecti.o arecolini l 

210. Injectio arsenica.lis l % l,2 5 

211. lnjectio arsenica1is 2 % 1,2 

212. Tnjectio arsos trychni.ni 1,2 

21.3. Injectio atropini 1,2 5··6 

214. Inj. atropi.ni e, papaveríno 1,2 
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215. Inj. bism. sali e. oleos. 1,2 5 

216. Inj. calcii borogluconi.ci 1„2 

217. Inj. calci.i chl.orati 5,6 1,2 l,2 5 

218. Inj, calci.i gluconi.ci 1,2 1 5-6 

219. Inj. camphoratum oleos. 4,5' 6 1,2 5 

220. Injectio chinini 2,3 
l 

221. Inj. chininurethani. 1,2 4-5a 

222. Inje11tio ceffeini 5,6 1,2 1,2 5-6 
_[ 

223. Inj. contra actinomycosem 1,2 

224. Injectio ergo tini 4,5 

225. Injectio f'ormoglucosi 1,2 

226. Injecti.o glucosi 20 ml 1,2 5-6 

227. Injectio glucosi 50 ml 1,2 

228. lnj. glucosi e. sale 1,2 

229. Inj. glucostrophantosidi 1,2 

230. lnj. hexamethylentetramini 1,2 5 

2.31. Inj. hydrarg. sali.e. oleos. 5 1,2 

2.32. .Inj • magnesi.i sulfuri.ci 1,2 

2.3.3. Inj. morphi.ní 0,5 % 3 

2.34. Inj. morphini0 7 8 % 2 

2.35. Inj. morphini l % 2,4,5,6 1,2 5--6 

2.36. Inj. morphini 2 70 6 1,2 5·-6 

2.37. Inj. morphini e. atrop. 1,2 5·-6 

238. Inj. natrii cl;Jlor. hypert. 1,2 4-6 
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239. Injectiei natri.i nitrosi 5,6 1,2 5-6 

240. Inj. natr„ thi.osulf. 10 % 1,2 5 

241. Inj. natr. thiosulf. 40 % 1,2 

242. Inj. eil.ei terebinthi.nae 1,2 

24:3. Injectio opii concentrati. 1,2 5 

244. Inj. opi.i COllCei e. homatr. 1,2 

245. Injectio papaveri.ni 1,2 1,2 5-6 

246. Inj. papaver. e • methylhom. 1,2 

247, .Lnjectio physostigmini 1,2 

248. Inj ecti.o pilocarpini. 1,2 

249. Injectio pneumoso.lvens 1 

250. Injecti.o procaini 1 % 1,2 

251. Injectio proca.i.ni 4 % .1, 2 5-6 

252, Inj. pro e. 2 % o, adren, 2 ml 1,2 5-6 

25.3. Inj. proc, 2 % e. adren() 5 ml 5 

254. lnj. pro e. 4 % o, adren. 2 ml 6 4-6 

255. Inj. pro e, 4 % e. adren. 5 ml 6 

256. Injectio rubri congo 1 5-6 

257. Injecti.o scopomorphini 1,2 

258. lnjecti.o strophantini G 1,2 

259. Inj, strychnoveratrini 1,2 

260, Injectio sub1imati 1,2 

J .... 
261. Inj, sulfuris o.leosum l 

262. Inj. vitamini B1 0,2 % 1 

-- ----- ----- -----
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26:3. Inj. vitami.ni Bl l % l 5-6 

264. Inj. vi tam:ini Bl 4 % 2 

265. Inj. vitamini Bl 5 % l 5 

266. Injectio vi tamini e l,2 5-6 

267. Jodbenzi.num l,2 

268. Jodoformi.um 4 la-5 

269. Kalium bromatum 5,6 1,2 l-6 

270. Kaliwn chloricum 5 5 1-5 

271. Kaliwn citri.cum 5 6 

272. Kalium jGdatwn 5-r6 l,2 4„5 l-6 

2TJ. Ka1ium permangani.cum 5,6 1,2,:3,4 1-6 

274. Kl.ysma chlorali 4,5 

275. Klysma chlorali pro i.nf. 4,5 

276. Klysma hexylresorcini 4 

277. Klisma hexyl.res. pro i.nf. 4 

278. Kli.sma natri.i salicylici 4,5 

279. Linctus anodynus l 

280. Linctus gummosus l 2-4 

281. Li.nimen tum ad perni.onem 4,5,6 1,2,:J,4,5 

282. Li.nimentum amrnoniatum 2,.3 4,5 l,2 4-5 l-5 

283. Lini.mentum calcis 2,3,4,5,6 4,5 l,2 5 

284. Linim. calcis e. mentholo 3 

285. Li.nimen tum chloroformii 4 

286. Linimentum Hessi l,2 
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287. Linimentum phenoli 2' 3 

288, Linim. saponato camph. 5 4-5 l-6 

289. Linimentum scabicidum 4,5 5a 

290. Linimentum sulfadimidini 1,2 

291. Linimentum terebi.nthinae 1., 2 

292. Lini placentae farina 2,3,4,5,6 1,2,3,4,5 1,2 5 5-6 

293. Liquor formaldeh. sapon. 4,5 4-6 

294~ Liquor peroxydi comp. 5 

295. Magnesi.um sulfuricum 4,5 1,2 4-5 1-6 

296. Magnesium trisi.li.cicum 4,5 6 

297. Mixtura acidi tartari.ci 2,3 

298. Mixtura amara 2,.3,4 

299. lili.xtura antirheumatica 6 1,2,.3,4,5 3-6 

300. JV"Jixtura Calot 1,2 

301. Mi.xtura chloralo bromata 6 1,2,3,4,5 3-6 

.302. lili.xt. e. acido phosph. 2,3,4 

303. !Vli.xt • e. acido sulfuri.co 2,.3 

304. lili.xtura gummosa 1 2-4 

305. Mixt. gummosa pro inf. 1 

.306. lilixtura juniperina 1 

.307. Mixt • junip. pro inf. l 

.308. Iiíi.xtura ni tra ta 1,2,3 

.309. Ivlixto nitrata pro i.nf• 1 

J 310. Mi.xtura pectoralis 3,4,5 6 

1 

1 
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311. Ivli.xtura sambucina 1 

.312. Mixt. ambucina pro i.nf • l 

313. Mixtura scabicida 1,2 

314. Mi.xtura sedati.va 6 1,2,3,4,5 

315. ll'iixt. sedativa comp • 1,4,5 

.3.16. JVI:í.xtura solvens 2,:3,4 3,4,5 1,2 

.317. Mucilago ad catheterem 3,4,5 5-5a 

:318. Mucilago camphorae 2,.3,4,5,6 

319. Muci.Jago e. ch1oramph. 2 

320. Muci.lago methylcel.lul.osi 2 5a-6 

321. Mucilago salep l,2,J,4,5,6 1,2 .3-5 
322. !Viucilago salep pro inf. 1 

32.3. JV!uci.lago tragacanthae .3a 4~·5 5a 
.324. Nasogutta arg. prrotein. 4,5 

.325 • Nasogutta ephedrini .3,.3a,4,5 

.326. Nasogutta ephedr. p:l1o inf. :.3,4,5 

327. Nasogutta zinci 4,5 

.328, Natrium fluoratum 1,2 5-6 

.329. Natrium fluoratum pro ba,lneo 1 

.330. Natrium propionicu.m .1, 2 

.3 .31. Natrium salicy1icum 5,6 1,2 la-6 

3.32. Natrium sulfuri.cum 6 1,2,J,4,5 1,2 4-5 1-6 

.333. Oculentum aethylmorpbini 1, 2 

.334. Oculentum album 4,5 1,2 5-5a 
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3.35. Ocu.l entum antispti.cum 4,5 1,2 

336. Oculentum borozi.nci 4,5 1,2 

337. Oculent. ch1 orampheni e. 4,5 1,2 

.3:38. Oculentum flavum 2,3,4,5,6 l,2,.3,4,5 1,2 5-5a 

3.39. Oculentum iohthyoli. 4 

340. Oculent. oxytetracyclo 4 

341. Ocul.entum sulacetamidi 5 1,2 

342. Oculentum to.lazo.1ini 4,5 

343. Oculogutta ae thylmo rphini. 1,2 

344. Oculogutta arg. acetici 1,2,3,4,5 

345, Oculogutta argenti nitri.ci 2,4,5,6 1,2 5-5a 

346. Oculog. arg. protein. 4,5 1,2 

347. Ocu.logo atrop. fort. 2„3,4,5,6 1,2,3,4,5 1,2 5-5a 

348. Oculog. atrop. mit. 2,3 

. 349. Oculog • ch.l o rampheni e. 5 1,2 

350. Ocu.log. chloramph 0 e. vit~A 5 1,2 

351. Oculog. cupri sulfuri.ci 1,2 

352. Oculogutta f.luorescei.ni. 1,2 

. 353. Oculogutta methylen • coerul. 1,2 

354. Ooulogutta ne<Dmycini 5 l,2 

355. Oculogutta neonatorum 5 1,2 

356. Oculog. physos tigmi.ni 4 4,5 1,2 5·-5a 

357. Ocul.ogutta pilocarpini 4,5,6 1,2,3,4,5 l,2 5-5a 

358. Oculogutta resorcini. 4 1,2 5··5a 

··~-'---------------- --
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359. Oculogutta scopo.lami.ni 1,2 

360. Oculogutta sublimati 4 

361. Oculogutta sul facetamidi. 5 1,2 

362. Oculogutta tetracaini. 4,5 1,2 

363. Oculogutta vi.scosa 5 2 

.364. Oculogutta zinci .3,4,5 1,2 5··5a 

365. Ocu.log. zi.nci e. adrenal. 1,2,3,4 5a 

366. Oculog. zi.nci e. ephedr. 5 1,2 

367. Oculog. zinci e • op!lo 2 

. 368. Oleum ad vulnera 1,2 

369. 01eum antirachiticum 6 1,2 4-6 

.370. Oleum anti.septicum J 

371. Oleum j ecoris 4,5,6 1,2,J,4,5 5 1-·6 

372. 01. jecoris phosphoratum 1,2 

37.3. Oleum laxans 2 

374. Oleum 1.axans compositum 1,2 

375. 01eum nasale 1,2 

376. Oleum ricini 5,6 1,2,4,5 4-5 1-6 

377. Oleum rici.ni pro inf.:t 4 1,2 

:378. Oleum rubefaciens 1,2 

.379. Otogutta borica 4,5 1,2 

.380. Otogutta chloramphe11ic 0 4,5 1,2 

381. Otogutta fungici.da 4,5 1,2 

382. Otogutta phenoli 4,5 
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.38.3. Otogutta sul:fadimi.dini 5 

384. Otog. sul:famethylthi.az. 4 

385. Ovulum jodchl.oroxychi,nol, 5 

386. Paraf finum aromatioum 3,4,5 

387. Paraffinum liquidum 1,2 4-5 1·-6 

3880 Pasta acidi sul:furici 2 

389. Pasta jecoris 1,2,.3,Ja,4,5 

.390. Pasta Lassari, 5,6 1,2,:3,4,5 1,2 4-6 

391. Pasta SEC 1,2 

392. Pasta sul:fadimidini comp0 l,2 

:393. Pasta ungu1ae 1,2 

394. Pasta Viennensis 2 5 

395. Pasta zinci e. bismutho 1,2 

396. Pasta zinci e. resorc:ino 1,2 

397. Pasta zinci oleosa 4,5 6 

.398. Pasta zinci oxydati 1,2,.3,4,5 4-6 

399. Pepsinum 4,5 la-6 

400. Phenyli.um salicylicum 1,2 2-5 

401. Pilula aloes 2,.3 

402. Pilula analeptica 5 

403. Pilula arsenicosa 4,5 

404. Pil,asthmalyt, pro inf. 5 

405. Pilo atropi.ni comp. 5 

406. Pil. brombarbi.tali. 5 
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407. Pi.lula chi.nini 0,05 g 1,2 

408. Pilu.la chini.ni 0,10 g 1,2 

409# Pilula coffei.ni 4,5 

410. Pilula coffobarbi.tali 4,5 

411. Pilula c0=1Jsivi 2,3 

412. Pilula ferri reducti 5 

413. Pil. ferri sulf. oxydul. 4 5a 

414. Pilula ferroarseni.ci 1,2 

415. Pilula ferr®carboni ai 5,6 1,2 3-5 

416. Pilu1a ferr1Jahlorati 1,2 

417. Pi.lula kreosoti 5,6 1,2 4 

418. Pilula laxans 2,3,4,5,6 4,5 1··5 

419. Pilula niaophyllini 4,5 

420. Pilula roborans 1,2,4,5 

421. Pilu.la tonisans 4,5 

422. Pilula valeroseda ti.va 3,4,5 

42.3. Plumb. aaet. basic. sol. 6 1,2,.3,4 1,2 4-5 l-5a 

424. Potio cum sale amarG 1 

425. Prophyl. contra morb 0 ven.? 5 1,2 

426. Pulv 0 ad aqu. aik. sal. f. 5,6 1,2 4 

427. Pulv. ad aqu. alk. sal. m. 5,6 1,2 4 

428. Pulvis ad irrigationem 4,5 

429. Pulvis adstri.ngens l,2 

430. Pulvis aer<iphorus l 4a-5 1-2 
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431. Pulv. alcal. e. bellad. 

432. Pulv. aluminii antacid. 

4J3. Pul vi. s analgeticus 

434. Pulv. antacid. e. bellad. 

435. Pulv. antiasthm. sine ami.daz. 

436 0 Pulv. anti.asthm. si.ne atrop, 

437. Pulvis anti.diarrhoicus 

4.'.38. Pu1.vis antidolori.cus 

439. Pulvi.s antifebricus 

440. Pul vis an tineuralgi.cus 

441. Pulvis antirheuma·ticus 

442. Pu.lv • antispasmodolori 0 0 

44.3. Pu1vis antispasticus 

444. Pulv. aperit. a1kalin. 

445, Pulvis asthmalyticus 

446, Pulv. asthmalyt. e. atrop, 

447, Pul.v. asthlíla.lyt. fortis 

448. Pulv. barbamidi comp, 

449. Pulv, boropermanganicus 

450. Pulv. boropermang, fort, 

451. .Pul.v, bromatus comp, eff, 

452, Pulvis bronchodi.lans 

453. Pulvis calciferrin 

454. Pulv. calQ:;i.i lactophosph, 

5 

6 

6 
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455. Pulv. calcophosphorioi 1,2 

456. Pulvis carbocitricus 1,2 

457. Pulvis carbodimidini 1,2 

458. Pu1vis carbo purgans 1,2 

459. Pulvis Caro1i 5$6 1,2,.3,4,5 1,2 5 1-6 

460. Pulvis chi.naci salis 1,2 

461. Pulv. chinacis~ e. vit. e 3,4,5 

462. Pulvi.s chJ!inini 2,3,4,5 

46.3. Pulvi.s cholagogus 1,2,.3,4,5 

464. Pulvis codacetini 4,5 

465. Pulv. codeini e. sti.bio 1,2,3,4,5 

466. Pulvis coff acyli 5 

467. Pulv. coff acyli e. codeino 5 

468. Pulvi.s combina tus 1,2,J,4,5 

469. Pulv. contracidoticus 6 

470. Pulv. contra lactacidaem. 1,2 

471. Pulvi.s digestivus 5 

472. Pulvis digitalis 4,5 

473. Pulv. di.gi the0brominus 6 1,2,3,4 

474. Pulvi.s Doveri 2,3,4,5,6 1, 2,3 4-5 1-6 

475. Pulv. Doveri e. bism. 6 1,2,3,4,5 

476. Pulvis dyspnosedans 3,4,5 

477. Pulvis emeti.cus 1,2,3,4 

478. Pulvis expectorans 4,5 

---- - - ----------- --- ----
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479. Pulvis ferratus 2,:.3,4 

480. Pulvi.s gummosus 1 4-5 1-4 

481. PuJ.v. gumm. pro inf. 1 

482. Pu1vis i pe caci.sal 1,2 

48.3. .Pulv. ka1ii bromati comp. 1,2 

484. Pulvis laxans 1,2 

485. Pulvi.s laxans AUV 1,2 

486. Pu1vis .Locke 1,2,.3 

487. Pu1v. morphini hydroch1. 2,J,4,5 

488. Pulv. natr. hydrocarb 0 arom. 1,2 

489. Pulvis neu traci.dus 5 

490. Pulv. ni.trotheobarbi tali 1,2,3,3a,4,5 

491. Pulvis ebsti.pans 1,2,3,4,5 

492. Pu.1 v • obsti.pans comp. 1,2 

493. Pulvis opii 2,3,4,5 

494. Pulv. pheno barbi. t. 0,10 g 5 

495. Pulv. phenobarbi.t. 0,30 g 5 

496. Pulvis Plumrneri l 5 

497. P11lvis po1ybromatus 1,2 

498. Pulv 0 pepsini. aci.doticus l 

499. Pulvis Petersi. 4,5 

500. Pulvis purgativus 1,2,3,4.,5 

501. Pulvi.s purgati.v. e. bellad. 3,4,5 

502. Pulvi.s quercus adsorbens l,2 
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503. Pulvis rhei composi.tus 5,6 

504. Pul.vis secretolyticus l,2 

505. Pulvi.s sedans 5 

506. Pulvis sedativus 1,2 

507. Pulvis sennae comp. 5,6 1,2,J,4,5 J-6 

508. Pulvis somniferens 4,5 

509. Pulvis spasmalgeti.ous 4,5 

5:10. Pulvi.s stimulans rumi.ni.s 2 

511. Pulv. theophylli.ni. comp, 4,5 

512. Pulv zinci aluminati 4,5,6 1,2,:3,4,5 

513. Sal laxans minerale 1,2 

514. Sambuci flos 2,.3,4 4-5 1.-6 

515. Sennae folium 6 1,2 4-5 2 •• 6 

516. Si.napi.s fari.na 2,3 5 

517. Sirupus ci.chori.i 4 

518. Sir. ferri chlorati oxydul. 4,5 5-6 

519. Sir. ferri. jodati oxydul. 4,5,6 l,2,.3,4 5 l-5a 

520. Sirupus foenicu.li. 4 4-5 

521„ Sirup. hypophosplJI;. comp. 1,2,3,4 .3-5a 

522. Sirupus kolae 1,2 

523. Sir. 1.aotl!lcreosoti comp 0 1 

524. Sirupus laxans 4,5 1,2 1-6 

525. Sir. menthae pi.peri.tae 4 5 3-4 

526. Si;pupus phosphebromatus 4,5 
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527. Soluti.o acidi bori.ci 3,4 4,5 1,2 6 

528. Sal. ad extermina tionem 1,2 

529„ Sol. ad i.ntertri.ginem 4,5 

530. Solutio Albrechtseni. 1,2 

531. Solutio ami.dazopheni 3,4,5 1,2 

532. Soluti.o an tiamaemi.ca 1,2 

533. Solil!tio antiemetica 3 

534. Solutio antisudorica .3,4,5 

535. Solutio arecoli.ni. 1,2 

5.36. Sol. argenti ni tri.ci 1,2 

5.37. Sol0 arg. ni.tr. glycer. 1,2 

538. Sol. arg. proteinici 5,6 l,2 

539. Sol. arg. prot. glycer. 1,2 

540. Solu tio benzal.koni.i 1,2 5a-6 

541. Sol0 borao. g:J:j:cerin. concQ 4 

542. Solutio brombarbi tali 3,4,5 

543. Soluti.o bromida 3,4 1,2,3,4,5 1,2 

544. Sol. cal e. acetylosal. .3 

545. Sol.utio Castellani 1,2,J,4,5 1,2 5 

546. Sol. Cast. si.ne fuchs. 4,5 

547. Sol 0 chinini sulfurici 2,3,4 

548. Sol 0 chini.ni sulf. pro inf. 4 

549. Sal. chlcrali hydr. pro inf. .3,.3a,4,5 

550. Sol. cocaini hydrochI. 4 
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551. So1uti.o coffobromida 3,4.,5 

552. Sol. contra alko rumino 2 

553. Sol. oontra putrefact. 2 

554. Sol. contra rhagad. mamill. 3,4,5 

555. Solutio emetica 1,2,3,4,5,6 1,2,.3,4,5 

556. Solutio gas:l;ri.ca 5 

557. Sol. hexachl oropheni 5 1,2 

558. So1. jodi spiri:tuosa 4,5,6 1,2,J,4,5 1,2 4-5 1-6 

559. So.l uti.o j odocitri.ca 1,2 

560. Solo jodoglycerin, gynec. 1,2 

561. Soluti.o jodog1ycerini 1,2 

1 
562. Sol, j odoterebin thinae 1,2 

563. Sol. kalii carbonici 1,2 

564. Sol, kalii chlori ci pro i.nf, 4 

565. Solutia kali.i jodati 2,3,4 1,2,J,4,5 

566. Sol. kalii jodati comp. 3,4,5 

567. Sal, kalii. jodati e, bromc 1,2 

568. Sol. ka1i.i permangani.oi 4 5 

569. Boluti.o Lugoli 1,2,J,4,5 1,2 

570. Solutio Lugoli citri.ca 1,2 

571. Sol, .Lugoli uterotonica 1,2 

572. Sol, mastix composita 1 

573. Sal. opii concentrati 1,2 

574. Soluti<> paraliiehydi 5.6 1,2,:3,4,5 
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575. Solutio papsini. 1,2,J,Ja,4,5 1,2 

576. Solutio Petersi 3 

577. Solutio polysulfurata 1,2 

578. Solutio salina 1 

579. Solutie sali s thebaioi. 5,6 l,2 

580. 8aüutie sorboxaetheni 4 

581. Sol. sulfurata pro ba.1neo 2,J 4,5 1-2„5-6 

532. Sol., tanni.ni ad C<9mbust. l,2 

583. S(]jl. theobr. nitrosojod. 1,2 

584. S<lll. the<:>bremoj oda ti 3,4,5 

585. Sol. theobromorhodanati 3,4 

586. Soluti.o thymoli 3 

587. So1utio thi.omersali 1,2 

588. Sol. tri ohlorphoni 2 % l 

589. Sol. triohlorphoni 4 % 1 

590. Sol. tri ohlorphoni 10 % l 

591. Solutio trioo1orata 3,4,5 1,2 

592. Sol. xan thaoridi.ni 0,1 % 1,2 

593. Sol. xanthaoridini l % 1,2 

594. Sol. xanthaoridini 2 % 4,5 1,2 

595„ Solutio zi.nci. ohlorati 1,2,3,4,5 1,2 5-6 

596. Sparsori.um antipa:pasi t. 4,5 

597. Spars. antisudoricum 3,4,5 

598. Sparsori.um ca1omelanos 4 

--- --- ------------ ------- -
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599. Sparsoriwn chloroswn 1,2 

600. Spars. hexachl oropheni. 5 

601. Spars. ichthyolammoniatwn 1,2 

602. Sparsorium i.chthyoli. 5 

60.3. Sparsoriwn infantwn 3,4,5 4-6 

604. Sparsori wn ophta.lmicum 1,2 

605. Sparsori.wn sulfaboricum .3,4,5 5 

606. Species agrimoniae uomp. 4 

607. Speci.es althaeae 2,3,4,5,6 1,2,.3,4,5 4-5 1-6 

6os. Species amari can tes 2,3,4 5 l-4 

609. Spec. antiasthm. ad fum0 5,6 1,2,.3,4,5 4-6 

610. Species aperitiva 1,2,..l,4 

611. Species aromati.cae 1 4-5 1 

612. Species oholagoga 4,5 6 

61.3. Species contratussim 1,2,J,4 

614. Species cynosbati comp. 4 

615. Species diuretica 2,J,4,5,6 1,2,.3,4,5 1,2 :3-6 

616. Species em@llientes 1 4-5 1 

617. Spee. emoll. pro catapl 0 l 4-·5 1 

618. Spec. frangu1ae oomp. 4 

619. Species hypotensiva 4 

620. Species 1axans 4,5 5 1-6 

621. Species lignorum 1 5 

622. Spec. pro fomente1 sicc e l 
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62.3. Species thymi comp. 4,5 

624„ Species urti.cae comp. 4 

625. Species uvae ursi 6 1,2,3,4,5 

626. Spec. valerianae eomp, 4 

627. Spiri.tus a:ntirheumaticus 1,2,J,Ja,4,5 

628. Spiri.tus camphoratus 1„ 2 4-5 1-6 

629. Spiritus chamomi.llae 4 

630. Spiri tus j Gdosali.cyla tus 3,Ja,4,5 1,2 

6.31. Spir. menthae c, sale 1,2 

632. Spiritus pici s 1,2 

63:3. Spiri.tus py@ctanini. 1,2 

634. Spiritus salicylatus 5,6 1,2, 3,4,5 4-6 

6.35. Spir. sali e. c. resorc. :3,4,5 

6.36. Spir. saponat0 camphor0 1,2 

637. Spiri.tus thymoli 1,2 

6.38. Spi.ri tus xanthacridi.ni 1,2 

639. Suppositorium ad nodum 4,5 

640. Supp. amidaz9ph. 0,10 g 5 

641. Supp. ami.dazoph. 0120 g .3it4~5 

642. Supp. amidazoph. 0,50 g 4,5 

64.3. Supp. a:nalgeti.cum 1,2,.3,4,5 

644. Supp. a:nalgeti.cum forte 3,4,5 

645. Supp. analg. pro parvuli.s 3,4,5 

646. Suppositori.um anodynum 5 

------ - - -------- ----- ----------
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647. Supp. antiemeti.cum 4,5 

648. Supp. antiemet„ pro inf. 5 

649. Supp. benzolsulfami.di. 1,2 

650. Supp. broncholyti.cum 5 

651. Supp. broncholyt. pro inf. 5 

652. Supposi.tori.um digi tali.s 1,2,3,4,5 

65.3. Supp. digitalis forte 4,5 

654. Supp. digi.theobrominum 1,2,.3,4,5 

655. Supp. haemorrhoida1e 6 l,2,.3,4,5 4~6 

656. Supp. haemorrh 0 e. cocain a 1,2 

657. Supposi.tori.um laxans 5 

658. Supp. opii e. belladonna 1,2 

659. Supp. spasmolyticum 3,4,5 

660. Supp. theophy.llini 4,5 

661. Supp. theophy.llini comp. 5 

662. Suspensi.o anaestheti.ca .3, 3a,4,5 

66.3. Suspens. an ti seborrhoi.ca 3,4,5 

664. Supspensi.o bismuthi 3,.3a,4,5 

665. Suspens. jodchloroxychinol. 5 

666. Suspensio polymyxini 1,2 

667. Suspens. salicylamidi. 2 % 5 

668. Suspens. sa.licylamidi 4 % 5 

669. Suspensio siccans 4,5 6 

670. Suspensi.o su1fadimidini 5 

- -- --- -- ----- -----
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671. Suspensi.o terpi.ni hydr@.ti 4,5 

672. Susp. xanthaer. anaesth0 2 

673. Suspensio zi.nci aqUOSI!, 3,4,5 

674. Suspensi.o zinci. oleGsa 4,5 1,2 

675. Tabletta aoisali. 0,50 g 5,6 1,2 5-6 

676. Tabl.etta aoisali 1 g 5,6 1,2 

677. Tabletta allylbarbamidi 1,2 

678. Tabl. amidazopheni 0,10 g 1,2 5-6 

679. Tabl. ami.dazopheni 0,30 g l,2 5-6 

680. Tabl. ammenii ohlorati l,2 

681. Tabl. ammonii chlorati alk. 1„ 2 5-6 

682. Tabl. antiasthmatica 1,2 

68.3. Tabl. antiasthm0 o. atrop. 1„ 2 

684. Tabletta anti.rachi.tioa 6 1,2 4 

685. Tabletta antistrwnica 6 1,2 

686. Tabl. azoph. ceff 0 ci tr. 1,2 5-6 

687. Tabletta barbamidi. 6 1,2 4-5 

688. Tabletta barbi.letta 1,2 5-6 

689. Tabletta barb1U O,l.O g 6 1,2 5-6 

690. Tabletta barbi.l 0,20 g 1,2 

691. Tabletta barbi.1. 0,30 g 6 

692. Tabl. benzolsulfamidi 1,2 5 

693. Tabl. bromata comp. 1 

694. Tabl. bromata COIDPo fort. 1,2 
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695. Tabletta cacisali 

696. Tabl. carbo medicinal:i.s 

697. Tabletta carbopurgans 

698 0 Tabl.etta card:i.otonica 

699. Tabl. chinini hydrochl. 6 

700 0 Tabletta ch1orogeni.:i 6 

701. Tabl. codeini hydrochl 0 

702 0 Tabl. d:i.aethylbarbit. 

703. Tabletta ephedrini. 

704. Tabl. hexamethylentetram. 

705. Tabletta i.nf,luenzica 

706. Tabletta kalii jodati 

707. Tabletta laxantia 

708. Tabl. natrii salicylici alk. 

709~ Tabletta nitroglycerini 6 

710 0 Tabl. opii concentrati 

711. Tab1. opii conc. e. homatr. 

712 0 Tabletta papaverini 

713. Tabletta phenacetini 6 

714. Tabletta phenaruidi 6 

715. Tabletta phenochino.lini 

716. Tabl. pheno.lphtaleini 6 

717. Tabl. phenolphtal. fort. 

718. Tabletta sedativa 

- 6.3 -
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719. Tab1.etta spasmolytica 1,2 

720. Tab1. strophantini G 6 l,2 4 

721. Tabl. the o b romi.ni. jodati 6 1,2 4T5 

722. Tabl. theobr. jodati e. pap9 1,2 

723. Tabl 0 urodesinfici.entia 1 

724. Tabl 0 vitamini. Bl l 5 

725. 'l'abl. vitamini e 1,2 5-6 

726. Theobr. na tr. sal.i.cyl, 5,6 1,2,.3 2a·--6 

727. Tinctura adstringens :3,4,5 1,2 

728. Tinctura amara 5 4,5 4-5 1-6 

' 729. Tinctura ferrata 1,2 i amara 

730. Tinotura belladonnae 4,5 5 1.-6 

731. Tinct. chinae comp. 5,6 5 1-6 

732. Tinctura digitalis 6 1,2 4-5 1-6 

73.3. Ti.nctura opii 5,6 1,2 4-5 1-6 

7.34. Tinotura strophanti 5 2a-3,5 

735. Ti.nct. va1erianae aeth0 5,6 2-6 

736. Tinct. valer. spiri.t. 4,5 4-5 1-2,5-6 

737. Unguentum ad manum 1,2 1 3,3a,4,5 

7:38. Unguentum ad pernionem 3,3a 

7:39. Unguentum aa_ pruritum 1,2,3,4,5 

740. Ung. alum. ace·tf< tart. l,2,3,4,5 1,2 5-6 

741. Ung 9 anaestheticum l,2,3,:3a,4,5 1,2 

742 _ Ung. antierythemat. solare 5 

__ _J __ 
----- -- - -- - - -- - ------------
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74.3. Ung. an ti.rheuma ti cum 4~5 

744. Unguentum antisepti.cum 4,5 1,2 

y 745. Unguentum Arlti 4 
,- 746. Ungusentum Baranskyi 1,2 ' 

\ 747. Unguen tum b enzalkoni.i. 1,2 

748. Ung. benzosal.icyl.atum 4,5 

749. Unguentum Bl.isteri 1, 2 

750. Unguentum boraxatum 1,2,4,5 

\- 751. Unguentum borocai.ni 1,2 

752. Ung. borosa.licylatum 3,4,5 1,2 

753. Unguentum camphoratum 1,2 

754. Ung. camphorat. ad pern 0 .3,3a,4,5 

755. Ung 0 camphorat. sali.cylat. 1,2 

756. Ung. ch1 orampheni.coli 1,2 

757. Unguentum ch.lorogeni.i 1,2,4,5 4 

758. Ung. contra do1orem .3,Ja,4,5 

759. Ung 0 contra furunculosem 2 

760. Ung, contra oxyuri.m .1,2,J,Ja,4,5 

761. Ung„ contra rhagades amil.lae .3,3a,4,5 

762. Ung. contra tri chomonadem 1,2 

76.3. Ung. diachylon salicylatum 4,5 1,2 

764. Ung\J.en tum emolli.ens 5 5 1-6 

765. Ung. e pulvere carbonum l 

766. Unguentum formaldehydi 1,2 
l 

_, _ __! __ 
--- -- --- -- --

l 
j 
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: 767. Ung, frontale ophtalmi.cwn 4 

i 768. Unguentwn fungicidwn 1,2 

\ 
769. Ung. haemorrhoidale l.,2,3,Ja,4,5 

\ 770. Ung. hexachloropheni. 5 6 

771. Unguentum hydrargyr:i. 2,.3,4,5,6 1,2 4-5 1···5 

772. Ung. hydrargyri amidochlor. l 4,5 

773. Ung. hydrargyri. sulfurati. 3,.3a,4,5 

774. Unguentum hydrophyligum 3a 5a-6 

775. Unguentum i.chthyoli 1,2 

776. Ung. ichthyolsa1i.cyla tum 1,2,4,5 

777. Unguentum infantum 1,2,3,Ja,4,5 5-5a 

778. Unguentum jecoris 1, 2,3 1,2 

779. Ung. jodatum ad pernionem .3,3a,4,5 

780. Ung. jodoichthyolatum 1,2 

781. Ung. kalii jodati e. jodo 1,2 3-4 

782. Ung. lidocaini. ad rhagades 4,5 

78.3. Unguentum Mikulitzi 4,5,6 1,2,.3,4,5 1,2 4-6 

784. Unguentum nasale l,2,.3,3a,4,5 

785. Ung. nasale comp. 4,5 

786. Ung 0 penicillini ad rnanum 1,2 

787. Ung, phenomerbori 1,2 

788. Ung. plumbi acetici l 1,2 4-5 l·-2 

789. Ung, prednisoloni. comp. 1,2 

790. Unguentum refrigerans 4,5 

····--L - - ---- - -- ---

1 
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791. Unguentum sabadillae 2,3,4 5 1-2 

792. Ung. salicylatum forte 4,5 

793. Ung. salicylatum mi.te 4,5 

794. Unguentum si.mplex .3a 4-5 1-6 

795. Unguentum steari.ni 1,2,3,3a,4,5 4-6 

796. Ung. sulfadimidini 5 1,2 

797. Ung. sul fadimi.d. ad manum 1,2 

798. Ung. sulfadi.mid. oleosum 1,2 

799. Ung. su1fathiazoli 3, Ja, 4 

800. Ung. sulfuratum f.lavum 1,2,3,4 4-5 5-5a 

801. Ung, sul fura t1ilm fuscum 2,3,4,5,6 1,2 1-5 

802. Ung, sul.fura tum salicyl, 5 

803. Ung, sulfuris compositum 1,2 

804. Unguentum tannicum 4 

805. Unguentum tetracai.ni 1,2 

806. Unguentum thiomersali 1,2 

807. Unguentum tolazolini 4,5 

808. Unguentum xanthacridini 1 

809. Ung. zinci alumi.nati 4,5 

810. Unguentum zi.nci oxydati 4,5,6 1,2,3,4,5 1~2 2-6 

811. Uvae ursi Íolium 5 1,2 4-5 1,.3-6 

812. Vaselinum acidi borici. 4,5,6 1,2,3,4,5 1,2 }-6 

813. Vaseli.num sali.cylatum 1,2 

814. Zincum gelatinosum 4,5 6 
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Barium sulf'uric. pro Rtg. 

Collempl • hydrargyri 

Collempl. salicylatum 

Cylindri hydrarg. oxycyan. 

Cylindri subli.mati 

Decoctum saponariae 

Emplastrum salicylatum 

Emulsio amygdalina 

Emulsio olei j ecori.s 

Emulsio olei rici.ni 

.Emulsio oleosa 

Extractum hydrasti.s 

Granulatum calci.i iJhosph. 

Hexamethylentetraminum 

Hydrogen. peroxyd • .'3 % 

Hydromel i.nf'antum 

Infusio sal.in.a 

lnf'usum i.pecacuanhae 

Injectio arsenica1is 

Inj"' bi.sm~ salic 0 o.leosci 

.Inj ~ cal cii. chlora ti 

Inj • calcii gl uconi ci 

Inj. camphorat. oleos, 
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N©Pa V • -+ Ph,Hg 0 IV, 

NoPa V, -7 Ph,Hg, IV. 

NoPa V. -4- Ph.Hg. va. 

F©N0I.I • ......,.. Ph,Hg, V • 

NoPal.I, ......,.. Ph.Hg, Ila, 

Fol'I© I, -'> Ph,Hg. V, 

NoPaIIT.-:> Ph.Hg. IV. 

N©Pa I, -'- Ph. A, V • 

F©Ne>I.II ,-.:. Ph,Hg. Va, 

FoN©Ilia_.. Ph,Hg, Va, 

lfoPa I, ·~ Ph, A, V, 

N©PaIV • _,.. Ph,Hg, TII, 

FoNerv. - Ph,Hg. VI. 

liie>Pa V, _.:,.. Ph,Hg, IV. 

lfoPa V, --"" Ph,Hg, IV. 

NoPa I. - Ph, A, V, 

]'oNo T, --"" Ph,Hg. V. 

N'oPaIV ~ ~ PhQHg" V q 

FoI·J·f9 I. q -:;.. Ph~Hg"' V" 

Fol'Jo"I" ~ Pho-H.g"" V.:1 

Fol'To .L . ...;,.. Ph,Hg. V, 

FoNo I, ·-"' Ph,Hg, V, 

NoPaIV • ...-.. Ph,Hg, V, 



Tnj e cti o coffeini 

Injectio glucosi 

Inj. hexamethylentetram. 

Inj. morphini 1 % 

Inj. morphini 2 % 

Inj. morph. o, atrop. 

Inj • • natri.i ni trosi 

Inj • natr, thiosulfuri.ci 

Inj, opii conoentrati 

Inj, papaverini. 

Inj, procaini 2 % o, adren, 

lnj. procaini 4 % e, adren. 

Inj. vitamini B
1 

Inj. vi tamini e 

Linctus gummosus 

·1inimen turn ca1 c:i.s 

Magnesium trisilici.cum 

Mixtura gurnmosa 

!l!ixtura pectoralis 

Mucilago salep 

Oculentum flavum 

Oculogutta arg. nitr, 

Oculogutta atropin:i 

Oculog. physostigmini 

Oculogutta pilocarpini 
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NoPa V • ~ Ph,P.g. V • 

Folfo I. ~ Ph,Hg, V, 

Folfo r. -.;.. Ph,Hg. v. 

NcPaII. -7'Ph.Hg, V. 

l'foPaVl#) ·-...;.i. Ph~Hg~ V # 

FcNo I • _;, Ph.Hg, V, 

NoPaVI. --.:.. Ph,Hg. V • 

FoNo I, -..:. Ph.Hg. V, 

Fclfo r. -.;.. Ph.Hg. v. 

FoNo .1, ~ Ph,Hg, V • 

NoPa V, ~ Ph,Hg, V, 

NoPa V • -:"> Ph.Hg, IV, 

FoNo I, --;.- Ph0Hg. V • 

Folilo r. -;>- Ph,Hg. v. 

No Pa I • .....:,.- Ph,Hg. II. 

NoPa.n •. ...,:.::- Ph,Hg. v .• 

FoNo:rv. _,_ Ph.Hg. V.I, 

NoPa I. --:. Ph,Hg, II, 

FoNoIII,_.. .Ph,Hg, VI, 

NoPa I, -..,-. Ph,Hg, :III, 

NoPaTI. --"" Ph.Hg, V • 

NoPaII, _... Ph 0 Hg, V, 

NoPa.II, Ph,Hg, V, 

NoPaIV • _..,.. Ph,Hg, V, 

NoPaIV ~ -""' Ph,Hg, V, 



Oculog. zi.nci c. adren-Q FoNo r. -? Ph.Hg. va. 

Pasta Lassari. NePa v. -t Ph,Hg. iv. 

Pasta zi.nci oleosa FoifoIV. -il' Ph.Hg, vi. 

Pilula kreosoti N0Pa v. ·~ Ph.Hg. rv. 

Pulv. ad aqu. a.1k. sal. fart. N!~Pa v. -il' Ph 0 Hg 0 IV. 

Pulv. ad aqu. alk. sal. mit. If0Pa v. -7 .Ph0 Hg. .IV • 

Pulvis Plummeri NoPa T. ~ Ph. A. v. 

Scüuti.o aci.di borici NoPaIT.I «-7 .Ph 0 Hg 0 vr. 

Solutio Caste.llani. FoNo r·. -7 Ph 0 Hg. v. 

Soluti.o zi.nci ch1orati. ]'oNo r. -7 Ph.Hg. v. 

Spec. antiasthm. ad fumig. NoPa v. ·---'> .Ph.Hg, rv. 

Speci.es cholagoga FolfoIV • ~Ph„Hgr. VI. 

Species di.uretica NoPaII. .....;,. Ph.Hg. nr. 
Species lignorum IfoPa r. --"- Ph. A, v. 
Siri tus salicylatus NePa v. -t Ph0 Hg. :rv. 

Suspensio si.ccans FeNoIV. -'> Ph0 Hg. vr. 

Tabletta acisali lfoPa v. -;> .Ph,Hg. v. 

Tabl.@ ami.dazopheni 0,10 g FoNo T. -7' Ph.Hg, v. 

Tabl 0 amidazopheni 0,30 g FoNo r. --::, Ph,Hg 0 v. 

Tabl. ammonii ohlor. a1k. FoNe r. ·-7' Ph 0 Hg 0 v. 

Tabl. azoph, oeff 0 citr. FoNo .r. -t Ph.Hg. v. 

Tabletta barbi.letta FoNo r. ~ Ph.Hg. v. 
Tabletta barbil 0,10 g NoPavr. -+ Ph.Hg, v. 

Tabletta barbi.l 0,20 g FoI~o r. -'> Ph.Hg 0 v. 

Tabletta benzolsulfami.di FoNo r. -f .Ph.Hg. v. 

- ----------- -- ------- - - -- ---- - ---------



Tabletta carboni.s medic 0 Folfo r. -7' Ph,Hgo v. 

Tabletta chi.ni.ni NoPaVI. _,.. .Ph.Hg 0 v. 

Tabletta chlorogeni.i NoPaVI 0 ~ Ph.Hg. v. 

Tabletta codeini FoNo r. _,.. Ph,Hg. v. 

Tabl. di.aethylbarbit. FoNo I. _,.. Ph.Hg, v. 

Tabletta ephedrini Fo!fo I. ~ Ph,Hg. v. 

Tabl 0 hexamethy.lentetr. FoNo r. _,.. Ph.Hg. v. 

Tab.1, natr, salic. alk, FoNo I. 4 Ph.Hg, v. 

Tabl. opii concentrati FoNo :r. ~ Ph.Hg, v. 

Tabletta papaverini Folfo 1. _,.. Ph,Hg, v. 

Tabletta phenacetini NoPavr. 4 Ph,Hg, v. 
Tabl., phenolphttal, tort. FoNo r. ""+ Ph,Hg, v. 
Tabletta vitami.ni B 

l FoNo .r. ·~ Ph.Hg, v. 
Tabletta vitamini. e FoNo :r. -+ Ph,Hg, v. 
Ung, alum. acet, tarto FoNo r.. 4 Ph,Hg. v. 
Ung, hydrophylicum PoNoIIIa_,. Ph,Hg, Va, 

Unguentum infantum FoNo .r. ~ Ph,Hg, v. 
Unguentum Mi.kuJitzi NoPa.IV, -+ Ph.Hg, TV, 

Vaselinum acidi borici. NoPaIV. ·~ Ph"Iigf/ TII• 

Zincum gelatinosum FoNoIV, ~ PhoHg, vr. 

l 
1 
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T Á R G Y A L Á S I R É S z. ______ , ______ , ___ , _____ _ 



TEAKEVERÉKEK. 

A teakeverékekhez tartozó belsőleges teákat 

és a borogatáshoz használt kü.1sőleges kataplazmá-

kat egyaránt megtalálhatjuk a szabványvények között, 

sőt a tüdőn keresztül ható asztmafüstölőt is. A Spe-

oi.es anti,asthmati.ca ad furnigationem-en kiviil 5 egy-

szerü /11, 44, 514, 515 és a:n sz. szabványvény/ és 

16 összetett belsőleges tea /606, 607, 608, 610, 612, 

6.1'3, 614, 615, 6181 619, 620, 621, 62:3, 624, 625 és 

626 sz. szabványvény/ tartozik ide, valamint 2 egy-

szerü /292 és 516 sz. szabványvény/ és 4 összetett 

cataplasma /611, 616, 617 és 622 sz. szabványvény/. 

Ezek a Norma Pa-aperumokban még ál ta1ában az elneve-

zésükben i,s elkülönültek, ami gyakorlati célt szo,l-

gált /pl. Thea diaphoretica, Thea amaricantes, Thea 

diuretica, stb? viszont Speci,es pro catap.1asmate, 

Species pro fomento, stb./• Később ez az elkülöni-

tés megszünt. 

A species vények száma lassan, de határozottan 

állandó emelkedést mutat. Ez az emelkedés a IV.For-

mu1ae lformales-ben ugrásszerüvé válik, de a követ-

kező ki.adásban már i,smét felére csökken a mennyisé-

gük. Ez az ugrásszerü emelkedés Dr.Halmai János pro-

____ ;t'esszor indi tványára tö]'.'t~!li, m(lgkisérelve ezzel a 

~ 7.3 -
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gyógynövények szé1esebbkörü alkalmazását visszahoz

ni a hivatalos gyógyászatba~ Az itt szereplő vény

előiratoknak több olyan gyógynövény az alkotórésze, 

amelyek a korabeli Magyar Gyógyszerkönyvben /Ph.Hg. 

v.; nem voltak hivatalosak, hanem régebbi gyógyszer

könyvekben hivatalos gyógynövényeket i.smét bevezet

tek, Igy régebbi lllagyar Gyógyszerkönyvben szerepelt 

a J\lelissae foli.um /Ph.Hg. III. 1909 0 / és a Papave

ri.s rhoeados flos /Ph.Hg. 1. 1871 0 / • A Magyar Gyógy

szerkönyvek megjelenése előtti. Osztrák Gyógyszer

könyvekben szerepelt utoljára a Majorannae herba, a 

Violae odoratae flos, a Juglandis folium, a Farfa

rae fo.lium és a Pulmonari.ae herba /Ph. A. V • 1855./ 

Még korábban, a XVIII. század végén érvényben volt 

Pharmacopoea Austri.aco-Provincialisokban szerepelt 

utoljára hivatalos szerként az Agrimoniae herba, a 

Prunus spi.nosae fructus és a Ca.lcatri.ppae flos. 

De nemcsak ezeket a lassan már feledésbe ment, 

a gyógyszerkönyvei.nkben már régóta nem ill. hi.vatal.os 

drogokat eleveni tette fel ismét a gyógyászat számá·-

ra az Újonnan felvett teakeverékeivel a IV
0
]'ormulae 

Normales, hanem a gyógyszerkönyveinkben korábban sem 

szereplő, csupán a népgyógyászatban használatos gyógy

növényeket is alkalmazott a teakeverékek alkotórészei 

között. Ilyenek a Sideritis herba, a Stocheados flos, 
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a Violae odora tae radix, a Maydis stigma, a Phase-

oli legu.men és a Crategi fructus. Végeredményében 

azonban ez a próbálkozás sajnos nem hozta meg a tő-

le várt eredményt. 

A Formulae Normales Veterinariae mindkét kia-

dásában a teakeverékek közül ugyanaz a .3 vényelői-

rat /11, 615 és 811 sz. szabványvény/ szerepel. 

A gyógyszerkönyvek négy szabvány-vényt vettek 

át a teakeverékek vénymintái közül: a Species li.g-

noru.m az I.Norma Pauperumból ker'cilt az V .osztrák 

Gyógyszerlcönyvbe, de a későbbi.ek során ezt mind a 

gyóg;:rszerkönyvek, mind pedig a szabványvényg;rüj te-

mények elhagyták, mint a vérbaj kezelésében alkal-· 

mazott, de e:JavU:lt gyógysz6rt, A többi :3 viszont 

az első alkalommal történt fel vétele óta folyamata„ 

sarut szerepel minden ki.adásban, Ezek a Species di.-

ureti.ca, amelyet a II,Norma Pauperu.m··„ból vett át a 

TII.Magyar Gyógyszerkönyv; a Species cholagoga, a-

mely a IV .Formula.e Norme . .les-ből került a VI.iViagyar 

Gyógyszerkönyvbe és végül az asztma.füstölőként hasz-

nálatos Species antiastlunatica ad fumi.gati.onem, amely 

az V ~i~·orma Pauperum-bó.l került a .IV 9 }1lag;Jrar G;y-óg;y-

szerkönyvbe, 

A ca~apl~ vényelői.ratok száma az első négy 

I~o.rm& Pauperumba11 állandóan csö1ckent~ ii.. IV e kiadás·-
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tó1 kezdődően e gyógyszerformát csupán a Lini farine 

vénymi.ntája lrépviseli .• Ezt azonban ettől kezdve mind 

a Norma Pauperumokban, mind a Fornm1ae Normales-ek

ben~ mind pedi_g a Formu.lae I'Jorm.a.I.es Veterina-r:i.ae 

szabványvényei között végig megtalálhatjuk • .Igy csu

pán ma ez az egy szabványvény képvise]i, a valamikor 

igen kedvelt, de napjai.nkra elavult gyógyszerformát. 
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Ha nem teszünk különbséget a kristályos és az 

elporitott kemi.káli.ák; az elporitott drogok, vala

mi.nt ezeken belül az osztott és az osztatlan porok 

és porkeverékek között, akkQr 125 db közönséges ér

te1emben vett pora1akú gyógyszer vényelőiratát /2 1 

3, 4, 8, 10, 12, 14, 24, 25, 27-30, 35, 36, 37, 39, 

40, 45, 46, 144, 145, 269-273, 295, 296, 328- 332, 

:399, 400, 426-51:3 1 726 sz. szabványvén;yek/ sorol

juk ide, va1ami.nt az Eleosaccharum anaestheticum

ot mint az egyetlen vényelőiratot az eleosacchara 

gyógyszerforma köréből és végül a 10 db hintőpor 

vényelőiratát /596-605 szo szabványvén;yek/ 0 

A pulvis gyógyszerforma szabványvényei.nek szá

ma az V .Norma Pauperum-tól kezdve kiugró eme.lkedést 

mutat, Ez a fo.lyamat még szembetünőbb a Formulae Nor

ma1.es-ek egymást követő kiadásai.ban. Néhány vén;yelő 

irat fo.lytonossága megszakad, igy az Aibumen tanni

cumot a IV „ az Azophemun coffei.num ci tri cum-ot a 

III,, a Barium sulfuri.cum condi tum-ot pedig a TI. 

és III, kiadású Formulae Normales hagyta el a hi

vatalos vénye1 őiratai sorából., dc az ezt követő ki

adások ismét felvették azokat. Bár a Barium sulfuri

cum condi.tumot a IV. és v. kiadású Fermulae Normales 
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i.smét felvette a szabványvényei sorába, de azt a 

társadalombiztositás terhére továbbra sem rendel-

hették, mivel az i.zanyag komponensei mi.att az ára 

magas volt, A Norma Pauperum v. kiadásában a Sal 

Caroli két különböző név alatt, két szabványvény-

ként i.s szerepelt, csupán a dosis nagyságában tér-

tek el egymástól: 9 g-os adagban lvli.xtura sali.na pro 

aqu14 alkalina sulfatosalina néven és 50 g-os adag-

ban Sal Carolinum factiti.um néven. 

A Formu1ae Normales Veterinariae mindkét kia-

dása nagyjából ugyanazt a 35 vénye1őiratot tartal-

mazza a por alakú gyógyszerforma köréből, a különb-

ség csupán az, hogy a Pulvi.s stimulans rumini.s az 

:r. kiadásban még nem szerepelt, vaiamint a Natrium 

fluoratum kü.lön vénymintaként két elnevezéssel is 

szerepel. Meg kell jegyezni., hogy a Pulvis laxans 

mi.nd a human, mi.nd pedig a veteri.nar Formulae lfor-

males-ben is szerepel, azonban a kettő összetétele 

egymástól teljes mértékben eltér. 

E gyógyszerforma szabványvényei közül a gyógy-

szerkönyv hatot vett át: a Pu:lvi.s Plummeri. az r. 

Norma Pauperum-ból került át a Pharmacopoea Aust-

riaca v. kiadásába, az V.Norma Pauperum-ból a Bari-

um sulfuricum pro Röntgen, a Hexamethylentetramin, 

a Ptüvi.s ad aquam a.lkalino sa.linam fortiorem és a 

j 
- 80 -

' 



mi.tiorem került a .IV .Iiiiagyar Gyógyszerkönyvbe, a Mag-

nesium trisilicicumot pedig a IV .Formulae Normales-

ből vette át a VI.Magyar Gyógyszerkönyv. 

Az eleosaccharum gyógyszerformával kapcsolat-------
ban örvendetes tény az, hogy ezt - az idők halad-

tával már-már fe.ledésbe menő gyógyszerformát a 

III.Fsrmulae Normal.es-ben i.smét felúji.tották az E-

leosaccharum anaestheti.cum vénymintájával, ame1y az-

óta i.s mi.nden kiadásban hivatalos. 

A spars2ril!E gyógyszeformához tartozó szabvány-

vények a IV.Norma Pauperum-mal kezdődően vonultak be 

a vényelői.ratok közé; de ezt a gyógyszerformát ekkor 

még csupán a Pulvis calomelanos ad i.nspersionem kép-

visel te. Az V • és VI o kiadású Norma Pauperumban a-

zonban ismét el.maradtak a hintőporok és csak az .r. 

Formulae Normales-ben jelentek meg ismét, de ettől 

kezdve bár lassú, de állandóan növekvő számban• A 

"sparsori.um" elnevezés csak a .IV. ki.adású Formulae 

J:formales-ben jelent meg első i.zben, korábban a hin-

tőporok "pulvis ad inspersionem"~ "pulvis asperginis 11 

és "pulvi.s sparsorius" elnevezésekkel szerepe.1 tek a 

szabványvénygyüjteményekben. 

A Formulae Norma.les Veterinariae·-ben két hintő-

por szabványvénye szerepel. Ezek közül a Sparsorium 

ichthyolammoniatum előira.ta. eltér a human Spa.rsori-

um i.chthyo.latumtól. 
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Ide soroltam a 22 pilu.la vényelőiratát /401-

422 sz. szabván;yvények/, a 4 bolus vényelőiratát 

/.31-34 sz. szabván;yvények/ és a .3 granulatum vény

előiratát /126·~128 sz. szabványvények/ • i\IIi.ndegyi.k 

gyógyszerformára jellemző, hogy különféle por ala

kú gyógyszereket a könnyebb alkalmazhatóság kedvé

ért valamilyen kötőanyaggal, kézi formázással tömö

ri.t, a préselés me11őzésével. 

A pilula gyógyszerforma vényelőiratai csak i.gen 

lassan szaporodtak a !forma Pauperum-ok egymást követő 

kiadása:i.ban, mivel a gyógJ'szertárak államosi.tása e

lőtt a taxá1áshoz a munkadi.j felszámítása is hozzá 

tartozott, ami a piluláka t az egyi.k legdrágább gyógy

szerformává tette. Ezért eleinte tiltották a köz

gyógyszere11átás terhére történő rendelésüket, de ké

sőbb is a társadalombi.ztosi.tási. vények esetében nem 

kivánatos gyógyszerforma vo1t. A Formulae Normal.es

ekben hirte1en emelkedni kezdett a pi . .lula vényel.ő

iratok száma, bár a III. kiadásban ismét csak egyet

len szabván;yvény -- a Pi.lula valerianae compog!ita -

képviseli ezt a gyógyszerformát. Számuk a IV. és az 

V • kiadásban tovább emelkedik. 

A Pi.lula roborantes az I .Formulae Normalesben 
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szerepelt először, amely tulajdonképpen a korábban 

bár nem hivatalos, de a recepturai gyakorlatban rég-

óta kiterjedten alkalmazott Pi.lula asiaticae-nak fe-

lelt meg. Érdekes, hogy ez a készitmény bár azóta is 

szerepel a Formulae Normales összes kiadásaiban, a 

III. ki.adás mégi.s e.lhagyta ezt a pilu1a szabványvényt 

is vényelőiratai sorából. Különös az is, hogy ugyan 

nem mondhatjuk modern gyógyszernek, de a receptura 

máig is kedveli, de ennek ellenére a gyógyszerköny-

vek soha nem vették fel oi.kkelye:i.k közé. 

A Faex sp:i.ssum-ot az I.Formulae Normales-ben 

alkalmazták e.lső izb:en pilula kötőanyagként, ami.t 

a Pharmaoopoea Hungarica v. is felvett készitményei 

sorába. A .IV • és az V • kiadású Formu1ae Normales pi-

lula kötőanyagként már az Amylum l.iquefactum-ot al.~ 

kalmazza, sőt az v. kiadás már szintetikus pilula 

kötőanyagokat /Polyoxaethenum steari.nicum, Polyvi-

donum/ i.s alkalmaz. 

A pilula szabványvények közül a gyógyszerkönyv 

ci.kkelyei közé csupán egyetlen keru.l t: az V ,!forma 

Pauperum-ból a Pilula kreosoti.-t vette át a Pharma-

copoea Hungarica IV. 

A bolus.-okat tulajdonképpen az állatgyógyászat 

pi.luláiként foghatjuk fel. Ennek megfelelően a pi-

lula vényel.őiratok a veterinar, a bolus szabványvé-

l 
! 
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nyek pedi.g a human Formu1ae Norma1.es-ekből hiány

zanak. A Formulae ]formales Veterinari.ae mindkét ki.

adása ugyanazt a 4 bolus vényelőiratot tartalmazza. 

A granulatum-okat a IV .Formu1.ae Normales veze·· 

ti. be uj gyógyszerformaként, a látszólagos sürüségü 

porokat tömöri tve, hogy azol' bevételét kellemesebbé 

tegyék. A Formulae Normales-ben szereplő J granula

tum vényelőirata közül kettőt az állatgyógyászati ki

adás is átvett, sőt a Granu1atum calcii phosphori-

ci t a VLMagye,r Gyógyszerkön3rv is felvette cikkelyei. 

S<ilrába. 
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GYÓG·YS_ZERES TOI~ 2 

A szabványvénygyüjteményeinkban egyetlen Cap

sula operculata-ban kiszerelt vényelőirat szerepel: 

a Capsulae nitroglyceri.ni soluti 0,1 %, a Formul.ae 

Horme.1es első két kiadásában. Mivel a hatóanyag a 

Nitreg:t;ycerinum solutum o,1 %, indokolt lenne a so

lutio-k között tárgyalni, azonbar1 a kiszerelési for

mája indokolja a külön tárgyalását. A Nitroglyceri

num solutum 0,1 % a II.I 0 l\lagyar Gyógyszerkönyvtől 

kezdődően minden gyógyszerkön;yvünkben hivatalos, de 

capsula-be. kiszerelve csak itt találhatjuk meg" 
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TP..BLETTÁK~ 

Az e csoporthoz soJl;'olt gyógyszerforrnákban kö

zös, hogy az alakjukat poranyagok erős mechanikai 

nyomással elért tömöri tésével nyerik. Ide tartoz-. 

nak a tabletták /comprimata/ vényelói.ratai, szám

szerűen 51 db /675-725 sz. szabványvények/ és a cy

lindri /pastil1ae/ vényelői.ratok /59-61 sz. szab

ványvények/, amelyekből csupán :.3 db fordu1 elő a 

szabványvénygyüj teményei.nkben. 

A J:abletta gyógyszerforma e.lég későn, csak az 

V.Norma Pauperum-ma.1 vonult be a szabványvények so

rába, de i.gy i.s 4 évvel előzte meg a gyógyszerkönyv 

e gyógyszerformához tartozó cikkelyei.t. Érdekes hogy 

az e1nevezésük előbb tabletta vo:It, később változott 

comprimata-ra, majd a gyógyszerkön;{v ismét a tab.let

ta e.lnevezést tette magáévá, A Vli0 Norma Pauperum

ban és a Formulae Normales első két kiadásában szá

muk hirtelen megnövekedett a NOSTR.A mozga.l.om ered

ményeként, azonban a gyógyszertárak államositása u

tán megje1ent III.Forrnulae Normales-től kezdve ez a 

gyógyszerforma teljes mértékben eltünt a szabvány

vények közü.l. Ugyanis a tablettázás a gyógyszertár;!, 

ban teljesen megszünt és áttevődött a középüzemi 

szintü Galenusi Laboratoriumokba, valamint a nagy-
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üzemi. gyári gyógyszergyártásba. Az V ,Magyar Gyógy

szerkönyv 23 tabletta vényelői.ratot vett át a szab

ványvénygyüj teményekbőlg az v.Norma Pauperumból e

gyet, a V.I.Norma Pauperum-ból 4-et és az .r.Formul.ae 

Normales-ből 1.8-at. 

A gyáriparosok követelésére a Formulae Normales 

II. kiadásából elhagyták a Comprirr.ata bromatae com

posi.tum··ot, a Compri.ma ta carbonis medici.nalis-t, a 

Comprimata carbopurgans-t, a Comprimata phenamidi-t, 

a Comprimata sedativa-t, a Comprimata urodesin:fici

enti.ae-·t és a Comprimata vi.tamini B
1
-et. 

A cylindri gyógyszerforma gyógyszereit sokszor 

tévesen pasti.1.la-nak nevezi.k, holott az alakjuk a 

meghatározó: az előbbiek henger alakúak, az utóbbiak 

korong alakúak. Az ide sorolt szabványvényekben fer

tőtleni.tésre használt, erős hatású higanyvegyületek 

szerepe1nek. Az ide tartozó 3 szabványvény közül ket··· 

tőt a gyógyszerkönyv is átvett. A Cyli.ndri sublimati 

a TI.Norma Pauperum-ból került a Pharmacopoea Hunga

rica II. Additamentumába, a Cylindri hydrargyri oxy

cyanatit pedi.g az I.Formulae Normales·-·bő1 vette át az 

V 0 l1iagyar Gyógyszerkönyv• !iii vel az idők folyamán ezek 

obsoletté váltak, modernebb fertőtleni tőszerek kerül

tek :forgalomba, ezért már a I.II 0 Formu.lae Normales-től 

kezdve nem szerepelnek a szabványvények között. 
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A gyógyszeres olajok közé 13 szabványvényt so

roltam /368-378, 386, 387 sz, szabványvények/, Ide 

tartozó szabványvény a III,Norma Pauperum-ban je

lent meg először: az 01eum antisepti.cum, /Nem azo

nos összetétel.ti, de azonos rendel tetésü a Formulae 

Normales első két ki.adásában hivatalos Oleum ad vul

nera-val./ A gyógyszeres olaj vényelőiratok száma 

csak lassan emelkedett, a csucspontot /8 vényelői

rat/ a Formulae Normales első két ki.adásában érte 

el, ezután i.smét csökkent a számuk, 

A Formul.ae Normales Veterinariae 3 gyógysze

res olaj vénymintáját vette fel: az Oleum laxans-t, 

az 01.eum la~s composi.ta-t és az Oleum rubefaci.

ens-t, A human Formulae lformales.„ben ezek közül e

gyi.k sem azerepel, 

A gyógyszeres olajok szabványvényei. közül a 

gyógyszerkönyvek nem vettek át vényelőiratot, de a 

szabványvények között szereplő Oleum ricini a XVIII. 

század végétől, az Oleum jecoris és az Oleum paraf

fi.ni. a XIX, század közepétől hivatalos a Pharmauo

poea-kban, 
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A szabványvények közül ide soroltam a 10 emul

sio /105-114 sz. szabványvény/, a 14 lini.mentum /124, 

.125, 281-291, 299 sz. szabványvények, a 17 suspen

sio /15, 90, ,300, .313, 662-674 sz. szabványvények/ 

és a 7 mucilago /.317-.32.3 sz. szabván;yvények/ vény

előiratai.t. 

~sio vényelői.rata már az I. 0 Norma Pauperum 

szabványvényei között fordul elő: az Emulsio amyg

da1ina és az h)nu.lsi.o o.leosa /llii.xtura oleosa/ • Ezek 

gyermekgyógyászati. változatai is szerepelnek itt. 

A két emuisi.o felnőttgyógyászatban használt vény

előiratát innen vette át az V.Magyar Gyógyszerkön;yv. 

A I.V .Norma Pauperumtól a III. 0 Formulae Normales-i.g 

nem fordul elő em1.üsio a szabványvények között. A 

I.II.]'ormulae Normales-ben, ill. ennek Addi tamentum

ában az Oleum jecoris és az 01eum ricini izét ja„ 

vi tják, ill. bevételét könnyi tik emulgeálással. Az 

Emulsll>.o olei jecoris és az Emu1sio elei rí.cini elő

iratát innen vette át a Pharmacopoea Hungarica V • 

Addendum-a. Szintén a III.Formu1ae Normales-ben vo1t 

először hj_vata.l.os az Emulsio paraffini cum phenol

phtaleino, ami a korábban jól bevált, de ekkor már 

nem gyártott gyári készi tmény, az AGA.tl.OL helyett 

- 91 -



Vények 
száma 

\ 

\ 

\j 

----- usszes 
- - ·- ·-· Emulsio 
·- · - ·· -·-Linimentum 
- + -- + - Suspensio 

rt:ucilago 

···-··.=-':l...·~· ~ - . 
I '-

I 

/ 
l 

- 9? -

J 
.! 
' 
' 1 
! 

I 

j 
" I 

" / I 

I 
.;. 

I 

I 

/ 
" I 

' -
··:·e: 
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vá1t hivatalossá. A .IV 0 Formulae Normales még továb

bi 2 emulsio-val gyarapi totta az i.de tartozó szab-

ván;yvények számáttil 

A Formulae Normétles Veterinariae-ban is sze.

repel két emulsio vényelői.rata: az Emulsio masti.

ci.11ini és az Emulsio oxytetracyclini cum vi tamina A. 

Ezek a human Formulae Norma1esben nem fordulnak elő, 

A .±inim~!~ kiilsőleges 11asználatra szánt emul

sioo Ezek a TI1'ff.Tor·mc. Paupertlmban jelentek meg első 

i.zbenc. Érdekes, hogy e. már itt is hi.va talos Li11i

men tum e.imnoniatum a III.lforma Pauperum után eltü

ni.k a szabván;y-vén;yek: közü1 és csak a IV ~:E'ormula.e 

Norma.lesben jelenik meg ujra. Ugyanez a helyzet a 

Linimentum calcis-szal, amel;y a !forma Pauperwnok 

II. kiadásától a VI. kiadásái.g állandóan szerepelt, 

azonban a Formula.e Normales első három ki.adásában 

nem, csak a IV. ki.adástól jelenik meg ismét, Igy a 

vényelői.rstát s Norma Pauperumokhól veszi át a Phar

macopoea Hungsri.ca V. 

A Formulse Normales Veteri.narise 6 linimentum 

szabványvényt vett fel, amelyből csak 2 ·-· a Li.ni

mentum ammoniatu,11 és a Linimentum calcis - vénye

lőira ta egyezik meg a humán szabványvény·ekl;el. 

§.uspensio gyógyszerformához tartozó szabvány

vén~/ek a I~orrna Pauperumokbe.n nem szereepel tek* .A 
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Jllixtura Calot ki.vételével - amely a Formulae Normales 

első két ki.adásában volt hivatalos - általában a TII. 

ki.ad.ástál kezdve jelentek meg a vényelői.rataik. A Sus

pensio si.ccans vényelőirata a IV .Formulae Normales

ből került a VI.l~agyar Gyógyszerkönyv cikkelyei. közé, 

Ez az egyet.len suspensi6l szabván;yvény, amelyet gyógy·· 

szerkönyv átvett. 

A Formulae Normales Veteri.nari.ae l. ki.adásában 

.3 suspensio vénye.lőirata szerepel. Ezek közül csak 

a Suspensio zinci ol.eosa hi.vata:los a human szp.bvány

vények között i.s, A IT, kiadás további 2 állatgyó

gyászati szabván;yvénnyel bővi.tette a suspensio vény·

előiratok sorát. 

A mucilago-k közé sorolható vénye'J őiratok ugyan 

mi.nden szabványvényg3ii.j temén3•ben fordulnak elő, de 

számuk igen csekély. A Mucilago salep /korábbi. nevén 

Decoctum salep/ vénye.1 ői.ra ta az I.Norma Pauperum-tóJ.. 

a II..Formulae Norma1esig minden ki.adásban szerepel. 

a III 0 Magyar Gyógyszerkönyv is i.nnen vette át cikke-

lyei sorába. 

Érdekes, hogy a Mucilago tragacantha a XVIH. 

és a XTX 0 századi Pharmacopoea-kban állandóan hiva

ta.los szer volt, a lilagyar Gyógyszerkönyvek közül a

zonban csak az v. kiadás Addendumában szerepel, Szab

ván3''"Vén;yként is csak későn és csupán egy izben: a 
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Formulae Normales III. kiadásának az Additamentumá

ba vették fel 0 

A Formulae Normales Veterinari.ae csak a l.I 0 ki

adásába vett fel 2 mucilago vényelőiratot: a Muci.la

go cum cum chlorampheni.colo-t és a i\!ucilago methyl

cel.lulosi-t. Ezek a human szabván;yvények között nem 

szerepelnek, 
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KENŐCSÖK •. 

A szabványvények közül ide soroltam 76 unguen·· 

tum /737··810 1 812, 81:3 sz. szabványvény/, 10 oculen

tum /333-.342 sz. szabványvény/ és 11 pasta /388-398 

sz. szabványvény/ vényelőiratát. Ezek együttes szá-

ma általában emelkedő tendenciát mutat a szabvány

vényg;{Jj temények egymást követő ki.adásaiban 9 csak a 

TII. és v. kiadású Norma Pauperum-ban látunk némi visz

szaesést e téren. Számuk a Formulae lformales-ekben 

ugrásszerüen megemelkedik. Az állatgyógyászat is 

mindhárom gyógyszerformá t alkalmazza szabványvénye:l, 

között, 

Az unguent~-ok már az I,Norma Pauperum szabvány

vényei között megjelentek. Számuk lassan emelkedett, 

majd az utolsó két kiadásban csökkent, A Formulae 

Normales-ekben lényegesen megemelkedik a számuk, kü

lönösen érvényes ez az utolsó két kiadásra, ahol kö

zel 40 unguentum szabványvény szerepel, 

Az Unguentum boraxatum alkalinum és az Unguen·· 

tum calcii hypcchlorosi. vényelő:i.rata ki.fejezetten 

légoltalmi célokat szolgált a Formu.lae Normales el

ső két kiadásában, Az utóbbi Unguentum chlorogenii 

néven a Formu.lae Normales IV, kiadásában, változott 

összetétellel i.smét megjelent, antisepticum-kénL 
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Az Unguentum amidochlorati már a Norma Pauperum I. 

kiadásában is szerepelt 1 de ezt követően csak a For

mulae Norma.les IV. kiadásában jejent meg újra. 

A Formulae !formales Veteri.narie.e mindkét kiadá·· 

sában ugyanaz a :3.3 unguentum szabván;yvény szerepel. 

Ezeken ki.viil azonban csak az I. kiadásban találhat

juk meg az Unguentum xanthacridi.ni anaestheti.sans-·t 

és csak a II. kiadásban az Unguentum ad furunculrosem

et. Ugyancsak a Formulae Normales Veterinariae szab

ványvénye az Unguentum kali.i. jodati cum jodo, amely 

a III. és IV. kiadású Magyar Gyógyszerkönyvekben hi

va ta1 os volt, de a későbbi. kiadások már sajnos el

hagyták. 

A gyógyszerkönyveink coupán 5 unguentum szab

ványvény előiratát vették fel cikkelyei.k sorába: az 

Unguentum alumini.i acetici tartar:i.ci és az Unguen

tum i.nfantum az I 0 Formulae Hormales-ből keriilt az 

V 0 1\lagyar Gyógyszerkönyvbe. Az Unguen tum hydr~phyli.

cum-ot a Formulae Normales TII. kiadásának az Addi

tamen tumából vette xát a Pharmacopoea Hungarica v. 

Addendum-a. Az Unguentum !Ukul.i tzi. és a Vaseli.num 

aci.di borici vényelőiratát a IV .Iforma Pauperum szab

ványvényeibő1 vette át a IV. ill. a ITI, ki.adáaú 

Magyar Gyógyszerkönyv. 

Az oculentum-okat a felhasználási területükre 

- 98 -



•\\ 

való utalással, külön csoportként és külön néven a 

IV.Formulae Normales-ben találjuk meg első i.zben. 

Korábbi elnevezésük Unguentum ophtalrnicum volt. A 

Norma Pauperumokban még csak 2 szemkenőes szerepelt: 

az Oculentum flavum és az Oculentum icthyo1i. Ez u-

tóbbi vényelőirata a Formulae Iformales·-ekbő.l már hí-

ányzik. 

Az állatgyógyászat szabványvényei közütt nagy-

jából ugyanazok a ványelői.ratok szerepelnek mint a 

human Formu.lae Normalesekben 0 A különbség csupán any-

nyi, hogy az Oculentum aethylmorphini az embergyó-

gyászati. szabványvények között nem szerepel, az ál-

latgyógyászat vi.szont az Oculentum ichthyo.li-t, az 

ocu.lentum oxytetracyclini-t és az Oculentum tolazo-

.li.ni··t nem vette fe.l. 

Az ()culentum-·ok közül csupán egy vényelőira tot 

vett át gyógyszerkönyv: a II 0 Norma Pauperumbó.l az 

Oculentum flavum·-ot vette át az V .lVíagyar G;yóg;ysze:J:'>o" 

könyv. 

A ,E~ta vén;yelői.ratok közül a !forma Pauperum-

okban csupán J szerepel és ezek közül is 2 causti.-

cum, a Pasta acidi sulfurici és a Pasta viennensis. 

l\:Iindkettő a IIti:Norma Pauperumban_ szerepelflc l\1Iind a 

human, mind pedig a veteri.nar Formulae Norma.les·-ben 

5-5 pasta vényelői1„ata f'ordv_l e1ő 1 azonban csak a 
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Pasta Lassari vén;ye1őirata, a megegyező a két szab

ványvényg;yiijteméniben. E gyógyszerformához tartozó 

szabván:;rvén;yek közül csu.pán kettőt vett át g;y·ÓgJr

szerkönJrV: az V Q:f\Tort..n2 Po.upei,,..u.m-ból a :Basta Lassari.-t 

a Phai'l!lacopoea Hungax·ica IV • és a IV .Formulae l\"orma

les-ből a Pasta zinci. oleosa-t a Pharmacopoea Eunge."1 

ri.ca VI. 
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A szabványvények közül ide soroltam 23 suppo-

si torium vényelőiratát /639-661 sz„ szabványvény/, 

2 globu1us /ovulum/ vényelőiratá:t /122 és 385 sz. 

szabványvény/, valamint 2 baoillus /cereolus/ vény-

előiratát. Ezekre egyaránt jellemző, hogy különbö-

ző testüreg~kbe helyezve a'lkalmazzák 0 

A .Eill2J22,Si torium szabván;yvények közül elsőként 

a Supposi tori.um haemorrhoidale j ej ent meg a VI 0 Nor-

ma Pauperumban és azóta is folyamatosan szerepel a 

szabványvénygyüj teményekben, sőt a Pharmacopoea Hun-

garica IV 0 •tól kezdődően a gyógyszerkönyveinkben is. 

A suppositorium szabványvények száma a szabványvény 

gyüj temények egymást köve tő ki.adásaiban folyamatosan 

és elég erőteljesen eme.lkedik, Bár a számszerű emel-

' kedésüknek ez a lendülete a Eormu.lae Normales első 

három kiadásában megtörik, de ezután ismét erőtel-

jessé válik, Az előbb emli.tett Supposi.torium haemorr-

hoi.dale-tő1 eltekintve a gyógyszerkönyveinkben nem 

hivatalos ak a su.ppositoriumok, igy tehát e téren a 

gyógyszerkönyv és a szabván;1•vénygyüjtemény kiegészi-

ti e g;-ymás t () 

A globulusok alakjuktól függően ovulum elneve-

zéssel i.s szerepelnek a szabványvények között, A 

--···--_J __ -------- - ---
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Globulus i.chthyoli vényelőirata a Formulae !formales 

első ki.adásától folyamatosan megtalálható az egy·· 

mást követő kiadásokban, csupán a III. kiadás nem 

vette fel a szabványvényei sorába. 

A bacill~-ok /cereolus-·ok/ közé két egymástól 

-- mind formájában, mind alkalmazásában - merőben 

eltérő szabványvényt soroltam: a TV.Norma Pauperum-

ban szereplő Bacillus cupri sulfuri.ci-t és a II. 

kiadású Formulae Norma.les Veteri.nariae-ban szereplő 

Cereolus uter©septicus-t. A klasszikus felosztás 

szerint azonban mindkettő ugyanari.nak a gyógyszerfor-

mának a vá.ltozata /Stylus causticus - Stylus anti-

scpticus/. 
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.:J:.AP ASZOK!. 

Ide soroltam a szabván;yvények közü.l 6 emp.last

rum vénye.lőiratát /98-103 sz. szabványvén;y-/ és 5 co11-

emp1astrum vé~elői.ratát /48-51, 97 sz. szabványvé

nyek/. Mi.nd a ki sodrott, rni.nd a felkent tallaszok vény

el.ői.ratai első sorban a Norma Pauperumokban fordul

nak elő, de ott i.s ki.s számmal. 

Az empla~i!:.!!.!!! szabványvények a Norma Pauperum 

II., III. és TV• kiadásában szerepelnek9 mégpedi.g 

mindegyik kiadásban más-más két emplastrum vényelő

ira ta. A ~'ormulae Normales-ekben nem találunk emplast

rum vényelőiratot. A gyógyszerkönyv i.s csupán egyet

len emplastrum szabványvényt vett át eikkelyei sorába: 

az Emplastrum salicylatum-ot, a .I.ll 0 Norma Pauperum

bó.l vette át a IV .Magyar Gyógyszerkönyv• 

Érdemes megjegyezni, hogy a II.Norma Pauperum

ban szereplő J1'mplastrwn adhaesivwn borussi.cum már a 

Pharmacopoea .Austri.aca lV • 1843-ban ki.adott .Addi ta

mentumában is hivatalos volt • .A IV 0 Norma Pauperum

ban ta.l álha tó Emplas trum di.achylon composi.tum-ot pe

dig már az 1820-ban megjelent ITT.Osztrák Gyógyszer

könyv is felvette cikkelyei sorába • 

.A collemplast~ szqbványvényekkel a Norma Pau

perumok III. kiadásától a Formulae Normales-ek II. ki-
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adásáig találkozhatunk. A Formulae Iformales-ekhen 

már csak 3 collemp1.asrUlll szerepel: a CollemplastrUlll 

hydrargyri, a Collemplast= salicylatUlll és a Col.1-

emplastrUlll zinci .• Ezek i.s csak az el!!Ő két kiaa.ás

ban. A Collemplastrum hydrargy:L'i vényelőiratát a IV. 

Jlilagyar Gyógyszerkön3rv, a Collemplas trUlll sa1 i.cyla tUlll 

vénye.l.ői.ratát pedi.g az V .Magyar Gyógyszerkön;yv Adden

duma i.s átvette, 
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Ebbe a csoportba kellett sorolnom a legtöbb 

gyógyszerformát, arrd.t a különböző szabványvények 

képvi.selnek. Bár az i.de sorolt gyógyszerformák mind 

e.lőállitásuk, mind felhasználásuk, mind külső meg

jelenésük tekintetében egymástól igen különböznek, 

mégis közös j el1emzőjük, hogy valami.lyen o.ldószer

ben /vi.z, alkohol, stb./ oldott alkotórészeket tar

talmaznak, vagy az oldószerek önmagukban szerepe.1.

nek szabványvényként. Ehhez az i.gen nagy számú szab

ványvényt tartalmazó csoporthoz tartozó vénymintá

kat a IV.Formulae Normales a könnyebb áttekinthető

ség kedvéért, e. felhasználásuk módja szerint szét

válasz·totta több kisebb számú szabván31vén;yt tartal

mazó csoportra, g;yógyszerformára /Klysnm„ Gargarismc„ 

Inhalasol, Gutta, Otogutta, llasogutta, stb,/, 

A solutio szabványvények száma az I,Norma Pau

perum-·tól kezdődően határozott emell,edést mutat, 

Számbeli visszaesés csak az V ~ és VI" kiadás·ú l\fornia 

Pauperum-ban, ill.~ az V Q ki.adású Formula e Iformales

ben észlelhető, Összesen 109 vénymintát soroltam ide 

/1, 5-7, 13, 16-23, 41, 42, 47, 52, 118,119, 123, 

146, 147, 267, 293, 294, 423-425, 527-595, 627-638 

sz" szabván~yvé11~rel~j ~ A Glycerinum boraxa tum-ot a 
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!forrna Pauperurn más néven: Cellutorium natrii bora-

cici pro i.nfante cirnmel sorolja be a szabvány--vényei 

közé. Ezzel utal egy feledésbe ment gyógyszerformá-

ra, a co11utoriurnra, amely aromás j_zü decoctumban 

o1dott Natrium boril,curn vagy Alurnen volt. Szájöbl.i-

tésre alkalmazták /colluo = kiöblitek/ és talán leg-

közelebb a mai gargarismákhoz állt. 

A Soluti.o acidi bori.oi a TV .Formulae !formales-

ben ugyanazzal a névvel két helyen is megtalál.ha tó: 

részint a siaabványvények között, részint pedig az 

u.n. "Fo-No Galeni.curnok" sorában, A Solu tio J,ugoli 

vi.szont csak a IV .Formulae Normales orvosi kiadásá-

ban szerepel, a gyógyszerészi kiadásban nem. A Solu-

ti.o sulfurata pro balneo a Norma Pauperum III. kia-

dása után elmaradt a szabván0,vények közül és csak a 

lformu.lae Normales IV. kiadásában jelent meg ismét. 

A }'ormu.lae Normales Veterinariae mindkét kia-

dása nagyjából ugyanazt az 50 szabványvényt tarta1-

rnazza a solutio·„k közül, A kü1önbség csupán annyi, 

hogy a .II. ki.adás elhagyja a különböző Trichlorphon 

oldatokat, nyilván az alkalmazásukkal járó veszélyek 

miatt. Felvett viszont 2 bendőrothadás elleni. szer 

vénymi.ntáját: a Solutio contra alka.lesem rumi.nis··t 

és a Solutio contra putrefactionem-et 0 

Teki.ntet nélkül az oldatokhoz sorolható szabvány-
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vények nagy számára, a gyógysze:t"'kön;yveink elég ke

vés vénymi.ntát vettek át közülük, A Norma Pauperum 

III. ki.adásából a So1uti.o acidi borici. keriil t a VI. 

Magyar Gyógyszerkönyvbe, a Hydrogenium peroxydatum 

3 % és a Spi.ritus salicyla tus az V .Norma Pauperwn

ból kerü.l t a Pharmacopoea Hungari.ca V ,-ba, a Solu

ti.o Caste.llani és a Solutio zinci ch.1.orati. pedig az 

l.Formulae Normales-ből került az V.IVIagyar Gyógyszer

könyvbe. 

A klysma-k csupán a felhasználás módjuk szerint 

különülnek el a többi. olda toktól, liiind az elnevezés, 

mind pedig maga a gyógyszerforma a IV.Formulae Norma

les-ben jelent meg először, 5 vényelőirattal /274-

278 sz. szabványvények/. Ezek közül a két Hexylresor

cin-os vényelőiratot az V .Formu.lae Normales már nem 

vette fel a szabványvényei közé. Gyógyszerkönyvi ci.k

kelyként k1ysma nem fordul elő. 

A .i:ergarisma-k szintén csak a felhasználásuk 

módja szeri.nt alkotnak külön csoportot az oldatok 

között, a IV,Formulae Normales kezdeményezésére. Eb

be a csoportba mind a IV. mind pedig az V • ki.adású 

Formulae llormales-ben ugyanaz a két vényelői.rat tar

t@zik /120 és 121 sz. szabványvények/. Gyógyszer

könyvek gargarisma-t nem vettek fel a hivatalos ké

szitményeik sorába. 
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Az inhalasol-ok szintén a IV.Formulae Normales

től l<ezdődően alkotnak külön csoportot felhasználá

suk módja alapján, az oldatok között. Az e csoport

ba tartozó szabványvények csak a Formulae Norma.les

ekben fordulnak elő, összesen :3 vénymintát sorolha

tunk ide /9,205 és 206 sz. szabványvény/. A Mixtura 

oleae aethereae pro inhalatione már az r. kiadá.sban 

is szerepelt, de akkor még kifejezetten légoltalmi 

célokra, harcigázok ellen vették fel a szabványvé

nyek sorába. Később azonban a secretil>o csökkentő ha

tását egyéb bronchitis··ek kivédésére használták fel, 

A TII, kiadásban egy újabb e csoportba tartozó 

készitmény jelent meg: a Solutio pro inhe.lati.one an

ti.asthmatica, majd a sort az V, kiadásban hivatalos 

lnhalasolurn i.soprenalini zárja. Inhalasolok szintén 

nem hivatalosak a gyógyszerkön;yveink ci.lckelyei. kö

zött, 

A gutta csoportot az oldatok l<özül szintény a 

IV ,Ji'ormulae Normales különi.tette el, az adagolásuk 

módja alapján. Ide soroltam 16 vényelőiratot /129-

14.3 és 579 sz. szabván;yvény/, amelyek az V,Norma 

Pauperum-ban jelentek meg első izben, de a Formula.e 

]formales egymást követő kiadásaiban i.s egyre növek

vő számban vannak jelen, A Gutta codein:i. az V .Nor

ma Pauperum-tól kezdve a szabványvénygyüj temény·ek 
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rninden kiadásában szerepel, még e, Formulae Normales 

Veteri.nariae···ban is, csupán a III. kiadású Formu1ae 

Horma:l es nem vette fel szabványvényei sorába. Igen 

valószinü, hog;:cf nem cé.lzc,tosan, hanem az erre a kia

dásra jellemző e.lsietettség miatt. 

A Formulae !formales Veterinariae a kisá1latgyó

g~'ászat számára felvett szabványvényei közé 4 gutta 

vényelőiratot. 

A gyógyszerkönyveink cikkelyei között gutta 

vén;yel.őiratok nem szerepe.lnek„ 

Az .2.tog:!;tt~ csoport elkü.lönitését és az e.lne

vezésében az alkalmazás terü1 etére va1ó utalást szi.n·· 

tén a IV .Formulae Norm1ües-ben .láthatjuk első :i.zben. 

Ebbe a csoportba 6 vényelő:iratot soro:l tam /379-.384 

szo szabván;yvények/ ~ amelyek ltözül hármat a 'Formulae 

Normales Veterinari.ae is felvett a szabványvényei 

köaé. Az Otogutta borica, az Otogutta fungioida és az 

Otogutta phenoli., mi.előtt a szabványvények közé ke

rü.1 t volna, már rég széles körben alkalmazott és jól 

bevált szer volt a recepturába.n. Gyógyszerkönyveink

ben nem szerepelnek otogutta--k. 

A ~!!ogutta e1nevezést szintén a. IV. kiadású 

Formttlae l'Jorrne.les vezette be, de ebbe e. csoportba 

sorolható szabványvényekkel már az előző ki.adásban 

is találkozhatunk. Összesen 4 vényelőiratot sorol-
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tam ebbe a csoportba /324-·327 sz. szabványvények/. 

Az állatgyógyászat természe:t-esen nem alkalmaz orr-

cseppeket, sőt a gyógyszerkönyvek ci.kkelyei között 

sem szerepelnek nasogutta-k, 

Az oculogul.1~ elnevezés szintén a IV,Formulae 

Normales-ben szerepel első i.zben, Korábban Soluti.o 

ophtalmica vagy Collyrium néven tll.l.álhatjuk meg a 

vényelőiratai.kat, A collyrium elnevezés azonban a 

későbbiek során a szemvizekre specializálódott, Eb-

be a cspportba 28 vénymintát soroltam /5:3,54, 56, 

:34:3-:367 sz. szabványvén;y·ek/. Bár a solu tio gyógy-

szerforma körébe sorolhatók, de az alkalmazás mód-

juk és a készitésükkel kapcsolatos különleges kö-

vete1mények miatt, a szemészeti. oldatokat már kez-

dettől fogva külön kezelték, 

Ilíár a II,Norme Pauperum-ban is jelentős szám-

ban vannak szemcsepp szabványvények és számuk a 

Formulae Normales-ben i.s eme1kedi.k, Az Ooulogutta 

physostigmini. már a IV .Norma Pauperum-ban is sze-

repel t, de ezt követően a TV ,Formul ae Normeles-i.g 

hiányzik a szabványvények közül, 

A Formulae Normales Veterine.riae 20 szemcsepp 

vén~·előiratát vette fel. 

A Collyri.um adstringens luteumtó1 e1 tekintve, 

ame1y az első négy kiadásában szerepelt a !\!agyar 
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Gyógyszerkön;yvekben áLtalában nem szerepeltek szem

cseppek. A Pharmacopoea Hungarica v.„ban és ennek 

Addendum-ában hivatalossá tették a szabván;yvén;yek 

közül az Oculogutta argenti. ni trici-·t, az Oculogutta 

atropini.-t, az Ovulogutta physostigminit, az Oculo

gutta pilocarpini-t és az Oculogutta zinci cum adrenaile 

lino-t. 

A collyrium elnevezést korábban egyaránt alkal

mazták a szemcseppekre és a szemvizekre is. Ma már 

az előbbi.ek az oculogutta elnevezést kapták, a colly

rium elnevezést pedig csak az utóbbiakra vonatkoztat

ják. A szabván;yvények között két collyrium szerepel 

/55 és 58 sz. szabványvény/: a Co.llyrium boricum mi.nd 

human, mind veterinar felhasználásra és a Collyrium 

Lugoli csak állatgyógyászati felhasználásra. 

Az inj ec tio~k vényelői.ra tai t már a II .Norma 

pauperumban is megtalálhatjuk, tehát a szabványvény

gyüjtemények 62 évvel előzték meg a gyógyszerköny

veinket e gyógyszerforma bevezetésével. E gyógyszer

forma körébe 61 vénye1őiratot soroltam /207-266 sz, 

szabványvények/. Ezeknek száma a megjelenésük óta 

állandóan emelkedett a sza.bván;yvénygyüj temények egy

mást követő kiadásai.ba11~ JA .I.Ii>Formu.lae I~ormales u„. 

tán azonban a human használatra készült injectio-k 

vényelőiratai megszűntek, mivel az előálli.tásuklcal 
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kapcsolatban támasztott követelmények a gyógyszer-

tárakban általában nem biztositottak, igy gyártá-

suk a gyógyszergyárakba tevődött át. 

Az injecti.o korábbi elnevezése Solutio pre in-

jecti.one vo1t. Az Injecti.c pneumosolvens és az ln-

jectio vi.tamini. B
1 

a gyári.parosok ismert követelé

sére, a Suspensi.o su1furis pro injectione pedi.g a 

nem megbi.zható hatása miatt maradt el. a Formulae Nor-

ma.les TI. ki.adásából. 

Állatgyógyászati i.nj ectio-k a Formulae Normales 

Veterinariae mindkét kiadásában szép számmal /19-22 

db/ vannak jelen. L'nnek magyarázata, hogy ebben az 

esetben nem olyan szigorúak a követelmén;yek mtnt a 

human inj ectio-k esetében és itt speci.ál:i sabb össze-

tételü, ki.s sorozatokban használatos előiratokról 

van szó, amelyek előállitása a gyáripar számára nem 

kifi.zetődő. 

A szabványvények közül 19 injectio vényelőira;\; 

tát vették át a gyógyszerkönyvei.nk: 7 vényelőiratot 

a Norma Pauperumokból és 19 vényelőiratot a Formulae 

Normales-ekből. 

Az inf~io-kb.oz 23 vényelőira:!lot soroltam /149-

171 sz. szabván:yvények/. Bár a Formulae Normales II, 

kiadása után az injectio vénye.lőiratai megszüntek, 

infusio szabványvényekből az V .Formulae Normales 10-
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et vett :fel vényelői.ratai közé. Az infusio-kat ko

rábban szintén Injecti.o-nak, i.11. So1uti.o pro in-

j ectlhone-nak nevezték. Bár az infusi.o szabványvé

nyekkel a steri,l oldatok vénye1ői.ratai ismét meg

szaporodtak a szabványvénygyüjteményejj:ben, de az 

előá11i tásukkal szemben támasztott szigorú követel

mények a közforgalmú gyógyszertárak körülményei kö

zött nem biztosi.thatók, ezért előálli.tásuk a Ga1e

nusi Laboratoriumokra hárul. 

A Forrnulae Normales Veteri.nari.ae mindkét kia

dása jelentős mennyi.ségü /19 db/ infusio vényelői

ratát vette fel. 

Az infusio szabványvények közül csupán egyet·

len vényelőirat került át gyóg;yszerkönyvbe: az r. 

Forrnulae Normales-ből az lnfusio sali.na vényelőira

tát vette :fel a cikke.lyei sorába a Pharrnacopoea Hun

gari.ca V. 

A sirupus gyógyszerforma bár az oldatokhoz so

rol.ha tó, de általában külön szokták tárg;yalni. Az 

ide tartozó szerek vagy terápiás hatásúak vagy iz

javitóként használatosak. Csak ki.s számban /10 db/ 

fordulnak elő a szabván;y'Yén;yek között /517-526 sz. 

szabván;yvén;y/ és elég későn je1entek meg. Elsőként 

a Sirupus ferri. j oda ti.-t vette fel a IV 0 !Jorrna Pau

perum és ez a IV 0 Forrnulae Normales-ig minden ki.a-
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dásban hivatalos volt. A Norma Pauperum-okban ezen 

kivül nem is szerepel szirup vényelőirata. A Formu-

lae Iformales•"ek különböző ki.adásaiban viszont mind 

a 10 szirup szabványvény megtalálható. A Sirupus la.e-

tocreosoti. csupán az I. ki.adásban volt hivatalos, he-

lyette forgalomba került a gyári készi tésiJ FAGIFOR 

szirup. A sirupus kolae i.s csak az első li:ét kiadás 

vényelőiratai között ta.lálható. A Formulae Normales 

IV • ki.adásában szereplő "Fél-No Galenicumok" között 

.3 izjavitó szirup vényelői.ratát is láthatjuk: a Si-

rupus cichori.i, a Sirupus foeniculi. /amely az Oszt-

rák Gyógyszerkönyvek III. kiadásától hivatalos vo1 t, 

de a lliagyar Gyógyszerkönyvekben nem/ és a Sirupus 

menthae vénye1őiratát /amely szi.ntén hivatalos volt 

az v.osztrák valamint a III. és TV.Magyar Gyógyszer-

könyvekben isi. A recepturai gyakorlatban igen ked-

velt Sirapus hypophosphorosus composi tus az V .~'ormu-

lae Normales-ben már nem szerepel. 

A ~'ormu1ae Normales Veterinariae 2 szirup vény-

e1őiratát vette fel szabványvényei sorába: a Si.rupus 

ferri chlorati-t és a Sirupus 1axans-t. 

A gyógyszerkönyvek szirup szabványvén3•t nem vet-

tek át a ci.kkelyeik közé. 

Az tlixirium szintén cukorral. i.zesi tett oldat. 

Ezek közé 5 vényelőiratot soroltam /9.3-96, 148 sz. 
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szabványvény /. Ezek közül az Elixi.riwn guajacolsul-

fonicwn az V.Norma Pauperum-tól a Formulae Normales 

IV • kiadásáig a szabványvényg~'üj temények minden ki-

adásában szerepel, Sőt ez utóbbi a concentratum-át 

is felvette az u.n. "FeNo Galenicwnok" közé. A Far-

mulae Normales v. kiadása azonban már elhagyta a 

szabványvényei közül. 

Elixirium szabványvény a Formulae Normales Ve-

terinariae-ban nem szerepel és a gyógyszerkönyvek 

sem vettek át eli.xiri.um szabványvényt a cikkelyeik 

sorába. 

A mixtura vénye.lőira tai közé 17 szabványvény·t -·--
soroltam /297, 298, 301-.312, 314-316 sz 0 szabvány-

vény/. Legtöbbjük a Norma Pauperum első három kia-

dása után már nem szerepel. A Formu.lae Normales 

szabványvényei között már csak 5 mixtura-t találunki 

a liiixtura chloralo bromata éa a !Vdxtura sedativa a 

Norma Pauperum VI. ki.adásától kezdődően a ~'ormulae 

Normalesek egymást követő kiadásaiban mi.ndenütt je-

len van. A liiixtura se da tiva composi ta a Formulae 

Normales :r. ki.adása után csak a IV 0 és az V 0 kia-

dásban szerepe.1. A Iid.xtura pectoralis és a !Víi.xtura 

solvens pedig csak az u to1 só három ki adásban hi \ra-

talost!I Bár ez utóbbi iVJixtura salis am.7noni.aci néve:b. 

már a Norma Pauperum II., III 0 és IV. kiadásában is 
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szerepelt~ sőt Soluti.o amrnoni.i chlorati. néven a For.-

mul.ae Normales Veterinariae mindkét kiadásába i.s 

felvették. 

A Mi.xtura gumrnosa-t az I.Iforma Pauperum szab-· 

ván;yvén;yei közül a Il.J\ilagyar Gyógyszerkönyv, a i\!ix-

tura pectorali.s·-t pedig a Formulae Normales IlI, 

ki.adásából a Pharmacopoea Hungarica VI. vette át. 
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Ebbe a csoportba 28 decochrn1 /62-89 sz 0 szab-

ványvény/, 3.3 infusum /172~204 sz. szabvánc'Vény/, 

3 extractum /115-117 sz. szabvá.nyvény/ és 10 ti.ne-

turs /727-7.36 sz. szgbványvény/ vényelőiratát so-

rol tam. 

A g_~cocturn szabván~yvérl.;yck jelentős többsége a 

Norma Pauperwn 1 0 kiadásában található /24 db/• E·-

zek közül a lI. kiadás már csak 5 vényelői.ratot vett 

át, az V4 és VT. ki.adásban pedig már egyálta.lán nem 

szerepel ez a gyógyszerforma. A Formu1ae Norme.les 

első két ki.a.dása 3 főzetet vett fel vényelőiratai. 

közé: a Decoctum primula e-t, a Decoctum saponari.ae-t 

és a Decoctum senegae-„t. Az első kettő a Norma Pau-

perum-okban nem szerepel és a Decoctum senegae is 

csalt az r. kiadásban, a Formulae !formales innen úji.-

totta fel. A Formulae Normdes III. ki.adásából azon-

ban már i.smét e1maradt, mivel a belföldi alapanyag-

ból e.lőálli.tható Decoctum sapone.riae tökéletesen pó-

tolj a. A Decoctum saponari.ae·-ból az V .Formulae Nor-

males kü1ön fe.lnőtt és külön gyermekgyógyászati vé'f}.y-

előiratot is közöl.;> A Formula.e ll'formales \Teterinario.e 

egyetlen decoctum szabványvénye a Decoctum secreto-

1 

J. 
lyticum is tulajdonképpen Decoctwn saponari.aeo .A Phar-

l 

- 122 -



!ények 
száma ----

Norma Pauperum 

Összes 
- ~ - - Decoctum 

-- Ir.:fu.s·u.m 

· Tinctura 

l 2 
Porrnulae.i Normales Vet 

Kivonatok, 
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macopoea Hungarica v. i.s átvette a Decoctum sap<ma

ri.ae vényelőira tát és ez az egyetlen decoctum szab

ványvény, amit gyógyszerkönyv átvett. 

Az infusum szabván;yvények jelentős része /25 

db/ szintén a Norma Pauperum I. kiadásában talál

ható meg. Számuk a II. ki.adásban jelentősen csök

ken, itt már csak 4 infusum vényelői.rata szerepel, 

amelyből csak kettőt - az Infusum i.pecacuanhae cum 

acido phosphorico-t és az lnfusum sennae-t - vette 

fel újonnan, a másik kettő - az Infusum arnicae és 

az Infusum valerianae - az előző ki.adásban i.s hi

vatalos volt• A Noarma Pauperumból 4 i.nfusum vény

előiratá t vette át a Formulae Normales: az Infusum 

digi.tali.s-t, az Infusum ipecacuanhae-t és ennek gyer

mekgyógyászati. vá1tozatát, va'lamint a lforma Paupe

rum I. ki.adásából felúji totta az időközben elhagyott 

:Infusum sennae cum natri.o sulfurico vényelői.ratát. 

A Formulae Normales IV. kiadása tovább bővítette a 

főzetek sorát az Infusum di.gi talis-nak a Theobromi

nos változatával és a Norma Pauperum III. ki.adása 

óta elhagyott Infusum valerianae fel.újitásával. 

A Formulae Normales Veteri.nariae csupán 2 for

rázatot vett fel szabványvényei sorába: az Infusum 

digitalis-t és az Infusum chamomillae-nek a Strep

tomycin-es változatát, Ez utóbbit a méhhurut gyógy-
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kezelésére, közvet1enül a méhbe infundá1ják, ezért 

a felhasználás módja szerint az infusuio gyógyszer-

formához is sorolhatnánk. 

Gyógyszerkön~'V csak egyetlen infusiot vett át 

a szabványvények közül: a TV.Norma Pauperum-ból az 

Infusum ipecacuanhae került a Pharmacopoea Hungari-

ca v. cikkelyei közé. 

Az extractum·-ok közül .3 folyékony extraotum 

szerepel szabványvényként. Elsőként az Extractum 

hydrastis fluidum jeieni.k meg a IV.Norma Paupermn-

ban, ahonnan ugyan a TII.Magyar Gyógyszerkönyv is 

átveszi, de ennek ellenére a továbbiakban nem sze-

repel a szabván;yvén3,ek között. Helyette a Norma Pa-

uperum v. kiadásától az Extractum secalis cornuti flu-

idum jelent meg, ami ugyan a Formuae Normales Ill. 

kia.dásából az ismert okok miatt kimaradt, de a IV • 

ki.adásban ujra szerepel, 

A tinctura szabványvények a Norma Pauperum és 

a Formulae Normales különböző kiadásai.ban váltakoz-

va fordulnak elő, A Formulae Normales Veterinari.ae 

csak egyetlen tinctura szabványvényt vett fel: a 

Ti.nctura adstringens gi.ngivae-t, Gyógyszerkönyv a 

tinctura szabványvények közül nem vett át vényelő-

i.ratoto 
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Az előző csoportokba be nem soro.lható, obso.let 

gyógyszerformákat soroltam ide. Nevezetesen 2 linc-· 

tus /279, 280 sz. szabványvény/, l electuari.um /91 

sz. szabványvény/ és 1 ge1atina /814 sz. szabvány-

vény/ vényelőiratát. 

A linctua /nyalat/ gyógyszerforma főként a XIX. --
század közepén volt használatos, Ez belső haszná-

Tatra szánt, szirup sürüségü gyógyszerforma. Össze-

tevője valamilyen nyák és szi.rup vagy méz, a hat!Í-

anyagon ki vül. Mindkét ide sorolt szabványvény -· a 

Linctus anodynus és a Linctus gummosus -· a Norma 

Pauperum I. kiadásában szerepel, Az utóbbi vényelő-

i.ratát a Pharmacopoea Hungari.ca TI, i.nnen vette át. 

A Mnctus anodynus a valami.kor igen hires Theriacum 

késői„ leegyszerüsi tett változata, Opium tartalma 

miatt kábítószernek minősül. 

Az electuarium /nyelet/ az előbbinél sürübb ál------
lományú gyógyszerforma, A XVIII. században kedvelték 

a recepturai gyakor.1atbBl1, de a XIX. száza.dban már 

csökken a jelentősége, A XX, század elején eltünik a 

recep:lmra·-bÓl. A szabván;yvények között egyet.1 en vény-

előirat képvi.seli, a Norma Pa.uperum IV, ki.adásában 

szereplő Electuarium leni tivum pro infante, ·ami eny-
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he hatású hashajtó. 

A gelatina /zselé, kocsonya/ szintén elavult 

gyógyszerforma. már a XIX. század végére elhag;y-ták 

a recepturai. gyakorla tbóL Ezt a valamikor kiter-

jadten alkalmazott gyógyszerformát a Formulae Nor-

males hozta vissza a gyakorlatba, bár külsőlegew 

használatra. Az ide tartozó egyetlen szabvány-vény 

a Zincum ge1atinosum, ami első i.zben a IV .Formulae 

Normales-ben jelent meg és a VI.Iviagyar Gyógyszer-

könyv is innen vette át hivatalos készitményei so-

rába, de ezt megelőzően is már széles körben a.llml-

mazták a recepturában. 
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Összegezve vizsgálataim eredményeit, megálla-

pi.tásaimat az alábbiakba:r1 adom meg: 

1. A .lakosság gyógyszerellátásához a gyógyszerkönyv 

mellett, 1850.július l-től mégegy normativumot 

tettek jogszabállyal li:ötelező érvényűvé hazánk-

ban; a iil<'.1.l'.W.a Pauperura-o"t ~ 

2. Ilyen - a gyógyszerkön3nr mellett jogszabállyal 

kötelező érvényüvé tett - szabványvénygyüjte-

ményt, világ viszonylatban első ízben,, hazánkba,n 

vezettek be 0 Bár más országokban i.s voltak for-

galomben vén;ymintagyüj temények, de ezek alkalme-

zása nem volt jogszebállyal kötelező érvényűvé 

téve.; 

.3. A Norma Pauperum-ok nmn támaszkodtak az Osztrák 

vel\:re" Ezek n1egjelenés0 előtt a hi-.:ratalos 'Bud;:~i 

Gyógyszcrárszabá.st vették alapul. 

4~ A N-orn1a PsupGrrun-·ok eleinte csak a szegén;ysorsú_ 

betegek g;yóg;y·szerellátásábar1 voltak használata„.., 

sak~ Később a társa,dalombiztosi tó intézetek és 

Oetegpé112',tárak megalo.kulásáva,l ez,e}:: is elfoge.d-

ták és alk2~lmazták mind szélesebb lrörber1„ A sze-

génysorsú betegekre utaló nevét i.s megváltozte.t-
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ták Formv_lae l~ormal.es-re # Ivla már áI ta:lános a hasz-· 

nálata a recepturában, sőt az állatgyógyászat 

számára i.s bevezették szabványvényg~iijteményként 

a Formulae lformales Veterinariae-t. Mivel a je

.lenleg érvényben levő szabályokat, ame:lyek a gyóg,-~ 

szerkészi tés tecbnologiáját i.s megadjált javarészt 

ezekben megtalálhatjuk, igy ezel!;et a recepturai 

munka szabványának tekinthetjük. 

5 • A gyógyszeripar a szabványvényg3rüj temények jelen

tőségét tévesen értékelve, érdekellentétet látott 

a saját készitményei. és a .Formulae lformalelif ké

szi tményei között, ezért elei.nte mindent megtett 

ezek elterjedésének és ki.szélesitésének megaka

dályozására, 

6 0 Már a Norma Pauperum I. kiadása, a Xl.X, század 

közepén magában hordozta az 1969-ben megjelent 

álla tgyógyás za ti s zabván;yvénygyüj temény /F©rmulae 

Norma.les Veterinari.ae/ csi.ráit. 

7. A Norma Pauperum•·Ok lrnrszerüségére jellemző, hogy 

az injectio-k vényelői.ratai 62 évvel, a tablet

ta-k vényelőiratai 4 évvel korábban jelentek meg 

itt, mint a gyógyszerkönyvben. 

s. A Formulae Normales első két kiadás& ugyanabban 

a szabványvé11;yg3•üjtemény kötetben szerepel, mert 

a II. kiadás abban különbözik csupán az r. kia-
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dástól, hogy néhány elnevezés megváltozott és 

néhány szabványvénnyel kevesebb szerepel a .LI~ 

kiadásban. Az 1948. évi Formu.lae Normales a II. 

kiadás változat.lan utánnyomása. 

9. A Formulae Normales III. kiadása, eltérően az 

elődeitől. és az utódaitól, egy sikeret1en, el

si.etett kiadás .látszatát kelti, mert a szerkesztő

bizottság döntései.t erősen befolyásolta az álla

mosi tások után még nem teljes mértékben kialakult 

viszon;;,rok 4 

10. Sikertelen maradt a Formulae Normales I. ki.adásá

nak azon i.gyekezete, hog;y kisüzemi módszerekkel, 

a gyógyszertárak 1eboratoriumaiban készüljenek a 

szebványvénygyüjteményekben szereplő neogaleni

cumok /injectio, tabletta/, a magisztrális gyógy

szerkészi tés kiszélesi.tésének érdekében. Az á.lla

mosi.tások után eg3•re szaporodó Galenusi Laborato

riumok ezt a törekvést végképp feleslegessé tet

ték, mivel ezek jól ellátják a gyógyszergyárak 

számára már nem rentábilis ki.s charge-okban ké

szi tendő neogaleni.cumok gyártását. 

11, Ugyszintén eredménytelen maradt a IV,Formulae 

Normales azon próbálkozása, hogy a különböző g;yógy·

teáknak nagyobb teret biztosi.tson a reoepturában. 

Sajnos a gyógynövények alkalmazása egyre inkább 
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háttérbe szorul a gyógyszeres terápiában. 

12. A pilula gyógyszerforma szélesebb körben való 

alkalmazhatóságának a szabványvények körében, 

elei.nte az szabott gátat, hogy a pihllakészités 

munkadíja jelentősen megemelte a gyógyszer árát 

és i.gy a közgyógyszerellátás számára nem engsidé-

. -----. lyezték e gyógyszerforma rendelését • 

l.3., A szabván;yvényg;yüj temén;rek számos - a receptu-

rai gyakorlatban jól bevált „._ vényelőiratát át-

vették a gyógyszerkönyvek is hivatalos készi.tmé-

nyeik sorába. 

14~ A szabványvén;yg;yüj temények 814 'V'éllb;)'előirata jól 

tükrözi a megjelenésük óta eltelt 1.30 év receptu-

rai gyakor1atát. A kedvelt gyógyszerek, gyógyszer„. 

formák nagyobb számban jelentkeznek e.lőirataik kö-

zött, az obso.letté váltak elmaradtak. Örvendetes 

tény az, hogy néhány már-már feledésbe merült 

gyógyszerformát ismét bevezettek a gyakorlatba 

/eleosaccharum, gelatina/. 
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ÖSSZEFOGLALÁS. 

Munkám céljául tüztem ki, hogy a gyógyszerköny-· 

veink mellett j.igyszabállyal köteiező érvén;yüvé tett 

szabványvénygyüjteményeinket és ezek gyógyszerkincsét 

vizsgáljam és bemutassam. Ennek értelmében bemute;t

tam a Norma Pauperum hat, a Formulae Normales öt és 

a F'ornru.lae 1\forrnales Veterinari.ae ké·t kiadását, va .... 

lamint az ezekben szereplő szabványvényelrnt. Ismer

tettem ezek érvényességi idejét és a hatályba lépte

tő rendeleteket. 

lliegá.l lapi tottam és felsoro.l tam, hogy a 814 szab

ványvény közü:ll melyi.k, hol volt hivatalos. Ugyszintén 

azt i.s, hogy a szabván;yvények közül melyeket vette 

át gyógyszerkönyv is a saját hivatalos készítményei. 

sorába. 

Ezután gyógyszerformák szerint áttelöntettem a 

szabványvénygyüjtemények gyógyszereit, az egyes cso

portokból repreze.ntative kiragadott példákat vizs

gálva. 

Forrásul elsődlegesen az említett szabványvény

gyüj teményeket használtam fel. Az ezekkel kapcsola

tos rendeleteket és szakfolyóirat d.kkeket csak a 

.legszükségesebb esetben. 

Az értékeléshez főként az összehasonli. tás es a 
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grafikonok módszeréhez folyamodtam. I\Iegá11api, tott,am, 

hogy a szabván;yvénygyüjtemények vényelőiratai min

denkor korszerüek voltak és e tekintetben több eset

ban megelőzték a hivatalos gyógyszerkönyveket is. 

A hivatalos szabványvényg;yüjtemények!ce1 és e

zek gyóg;yszereivel behatóan eddig nem foglalkoztak, 

holott ezek jól tükrözik a recepturai gyakorlatot és 

mivel a gyógyszerkészités technológiájára vonatkozó

an a jelenleg érvényben levő szabályokat is megadják, 

i,gy a szabván0rvénygylij teményeket tekinthetjük a re

cepturai munka szabványának, 
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