
cím leírás

Jódpárnák A jódpárna a kor kedvelt fertőtlenítő eszköze, az elsősegélyládák kötelező darabja volt. Az ampulla nyaka gézzel borítot, az üveget egy 
kemény tárggyal feltörve a folyadék beszivárog a gézborításba, és a barnásra színeződöt gézpárnával lehet a sebet és környékét 
óvatosan bejódozni.

Soridon tableta A fájdalomcsillapító hatású gyógyszert a svájci La Roche cég dobta piacra 1933-ban. A propyphenazont, phenacetint, Sedormidot és 
kofeint tartalmazó tableta a maga korában vényköteles volt.

Noxyron tableta A gluthetimid hatóanyagú gyógyszert 1957-ben törzskönyvezték. A barbiturátoknál biztonságosabb altatószer szedatív és hipnotikus 
hatású, hamar függőség kialakulásához vezet.

Vitamin B12-injekció A B12-vitamint legtöbbször intramuscularis injekció formájában adják. Különféle anémiák esetén, idős korban, bélbetegségekben, 
alkoholistáknál, valamint vegetáriánusoknál alkalmazzák. Az oldat jellegzetesen piros színét a kobaltion adja.

Neocarbolax tableta A Neocarbolax tableta bélszabályozó és enyhe hashajtó hatású gyógyszer volt, rebarbaragyökér-kivonatot, szennalevelet, kénport és 
orvosi szenet tartalmazot.

Ammónia-párna Az ammónia vizes oldatát tartalmazó ampullákat az elsősegélynyújtásban használták. A szúrós szagú anyagot belégeztetve próbálták 
magához téríteni az ájult embert. Az ötvenes évektől az elsősegély-ládák kötelező darabja volt.

Diacrid tableta A Diacrid 3 mg akrifavin-hidrokloridot tartalmazot tabletánként. A kiváló antiszeptikus tulajdonságú hatóanyagot ínyecsetelésre, 
toroköblögetésre, a száj és a torok gyulladásaira használják.

Diapulmon olajos inj. A Diapulmon oldatos injekciót a tüdőgyulladás különböző formáira, asthma bronchiale kiegészítő kezelésére, gyermekek kruppos 
megbetegedésének gyógyítására használták. Az intramuscularisan adot injekció depót képez a beadás helyén, ahonnan a kinin lassan 
szabadul fel és baktericid hatást fejt ki, főként a tüdőben.

Superseptyl tableta A Superseptyl tableta az V. Magyar Gyógyszerkönyvben hivatalos Tabl. sulfamethylpirimidin 0,5 g Chinoin által törzskönyvezet gyári 
készítménye. Hatóanyaga a sulfamethylpirimidin (mai nevén szulfadimidin). A szulfonamidok felfedezésükkor, az 1930-as években 
élvonalbeli szerek voltak a bakteriális fertőzések kezelésében.

Amidazophenum tableta Az amidazofen (mai nevén: aminofenazon) a pirazolon-származékok családjába tartozó, láz- és fájdalomcsillapító hatású vegyület. A 
gyógyszert a leningrádi Október Egyesülés állítota elő, hazánkban a Chinoin forgalmazta.

Betaloc tableta A szelektív β1-receptor blokkoló vegyületet főként magas vérnyomás kezelésére használják, de gyakran alkalmazzák angina, akut 
miokardiális infarktus, tachycardia fennállása esetén is. tartarát-sóját a Novartis cég fejlesztete ki, lassabban felszívódó – ezért nyújtot 
hatású készítmény formulálására alkalmas – szukcinát sója a svéd Astra cég kutatásainak eredménye.

Diprosalic kenőcs A kenőcs két hatóanyaga a gyulladásgátló, viszketéscsillapító, érösszehúzó hatású betametazon, valamint a hámlasztó és 
bakteriosztatikus szalicilsav. A kombinált készítményt psoriasis, különféle dermatitisek, ekcémák és más gyulladásos bőrbetegségek 
kezelésére használják. 

Erpozid tableta A Chinoin által gyártot vérnyomáscsökkentő készítmény két hatóanyaga a rezerpin és a hidroklorotiazid. 1960-tól mintegy 30 éven át 
volt forgalomban.

Hypothiazid tableta A thiazid diuretikumokat (vízhajtókat) 1957-ben fedezték fel. Leggyakrabban a hidroklorotiazidot alkalmazzák, ez a Hypothiazid tableta 
hatóanyaga is. A készítményt 1959-ben törzskönyveztete a Chinoin, ma is forgalomban van.

Cavinton tableta Hatóanyaga a vinpocetin, a kis meténg (Vinca minor) vinkamin nevű alkaloidjának szintetikus származéka. A vegyületet üzemi 
előállítását Szász Kálmánnak,, Szántay Csabának és a Richter munkatársainak sikerült megoldaniuk, ezzel függetlenítve a hatóanyag 
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elérhetőségét a körülményes növénytermesztéstől. Előnye, hogy szelektíven fokozza az agy vérellátását a szisztémás keringés 
befolyásolása nélkül.

Alucol por Hatóanyaga a kolloid alumínium-hidroxid. A vegyület a gyomorsósav jelenlétében alumínium-kloriddá alakul, ez kocsonyaszerűen 
bevonja a gyomor nyálkahártyáját, így védve azt a sav ingerhatásától. A doboz az 1920-as évekből származhat.

Klion tableta Hatóanyaga a metronidazol. Az egyszerű imidazolvegyületet az 50-es években szintetizálták, először protozoon-ellenes hatását ismerték 
föl, majd rájötek, hogy valamennyi anaerob mikroorganizmussal szemben baktericid hatású. 1964 óta van forgalomban.

Belloid tableta Három hatóanyaga a belladonna-alkaloidok, az ergotoxin és a butobarbitál. Vegetatív neurózisok, érgörcs, migrén, és menstruációs 
panaszok kezelésére használták. 

Visken tableta Hatóanyaga a pindolol, egy lipofl, membránstabilizáló, nem kardioszelektív β-receptor blokkoló vegyület. Monoterápiaként vagy más 
antihipertenzív szerrel kombinálva a vérnyomás csökkentésére, angina pectoris preventív kezelésére, valamint szívritmuszavarok 
gyógyítására használják.

Chinoplast ragtapasz A textil alapú, kaucsukkal átitatot ragtapasz az egyik legismertebb sebkötöző találmány. A kaucsukba kevert cink-oxid enyhe 
adsztringens (összehúzó) és antiszeptikus hatású, elősegíti a sebgyógyulást és a sérült bőr regenerálódását. A kötszer nevében a Chino- 
előtag a Chinoin Gyógyszergyárra, a -plast utótag pedig a latin emplastrum (tapasz) szóra utal.

Coderit tableta A Coderit tableta három hatóanyaga a köhögés- és légzésközpont ingerlékenységét csökkentő kodein, a hörgők simaizomzatát 
elernyesztő efedrin és a tavaszi kankalin (Primula veris) triterpén-szaponinja, a köhögéscsillaptó és nyákoldó hatású primulasav.

Compr. codein. hydrochloric. A Compr. codein. hydrochloric. (azaz: kodein-hidroklorid tableta) a FoNo I. kiadásának előirata volt (valószínűleg a FoNo elődjének 
tekinthető Norma Pauperumban is szerepelt).  A kodein természetes opiát alkaloid. A légzést alig bénítja, a kínzó, köpetürítés nélküli 
száraz köhögés csillapítására használják.

Vegacillin tableta Hatóanyaga a phenoxymethylpenicillin (más néven: penicillin V), egy antibakteriális hatású, szájon át szedhető penicillin. Ma is 
használják Streptococcus-fertőzések (pl. mandulagyulladás), bőrfertőzések, Lyme-kór és reumás láz kezelésére.

Eryc kapszula Hatóanyaga az erythromycin. Ez a makrolid antibiotiukum főleg Gram-pozitív baktériumok ellen hatásos. 1985 és 2009 közöt 
forgalmazta a Biogal Gyógyszergyár.

Torecan drazsé Hatóanyaga a tietilperazin, egy hányinger- és hányáscsillapító vegyület. Kedvezőtlen mellékhatásai miat ma már nem használatos.

Tannocarbon tableta A készítmény két hatóanyaga a csersav (acidum tannicum) és az orvosi szén (carbo activatus). Fertőzéses bél-megbetegedések, 
mérgezéses gyomor- és bélbántalmak, hasmenés kezelésére használták.

Teperin drazsé Hatóanyaga az amitriptilin, egy triciklikus antidepresszáns. Depresszió kezelésére és krónikus neuropátiás fájdalmak csillapítására 
használják.

Vértisztító epe pirula Szöllősi Jenő makói gyógyszertárában készült ez az ismeretlen összetételű vértisztító epe pirula.

Arthrofuor kenőcs A vény nélkül is kapható Arthrofuor kenőcs hatóanyaga a nátrium-fuorid volt. Degeneratív ízületi elváltozások (pl. arthrosis, 
spondylosis) és más gyulladásos ízületi megbetegedések kiegészítő kezelésére használták.

Calciphedrin tableta Hatóanyaga az efedrin, a kalcium-foszfát és a kalcium-glukonát. A készítményt 1941-től 2004-ig forgalmazták, napi 3×1 tabletát 
javasoltak allergiás panaszok enyhítésére, gyulladásos tünetek mérséklésére.

Enteroseptol tableta Két hatóanyaga a clioquinolum (más néven: jodchloroxychinolinum vagy Vioform) és a diotilan. Akut fertőzéses bél-megbetegedések 
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kezelésére használták.

Carbo medicinalis Az orvosi szén ma is fontos gyógyszerünk, megköti a gyomorba, illetve a bélrendszerbe került baktériumokat, vírusokat, elősegíti azok 
székletel való gyors távozását. Mérgezések kezelésében kiemelt jelentőségű.

Phenylbutazon kenőcs A kenőcs hatóanyaga a fenilbutazon, egy nem-szteroid gyulladáscsökkentő szer. Külsőleg lokális bőrgyulladások, kisebb égések, 
rovarcsípések kezelésére használják.

Lukullin drazsé Hatóanyagai: pankreatin, hemicelluláz, nátrium-kolát, nátrium-karbonát és nátrum-szulfát. A készítményt erjedési dyspepsia és 
meteorismus (pufadás) kezelésére használták, 1942-től 1993-ig volt forgalomban.

Mullpólya A steril vágot mullpólyát általában kötésrögzítésre használják, de mivel steril, közvetlenül a sebre is tehető. A 100% pamutból készült 
szövet fnom szövésű és jó nedvszívó képességű.

Sandosten tableta A Sandosten tableta hatóanyaga a thenalidin. Az antihisztamin hatású vegyületet allergiás betegségek tüneteinek (kiütés, asztma, 
szénanátha, rovarcsípés) kezelésére használták. Magyaroszágon 1971 és 1989 közöt volt forgalomban.

Dolor tableta A Dolor tableta hatóanyagai az etilmorfn, az aminofenazon és a fenacetin. A készítményt különböző eredetű akut fájdalmak, pl. fejfájás,
fogfájás, neuralgiás fájdalmak csillapítására használták.

Scopolamin. hydrobr. 0,05% injekció A szkopolamint tartalmazó beléndeket (Hyosciamus niger) és a mandragóragyökeret (Atropa mandragora) már az ősi időkben 
kábítószerek, bájitalok készítésére használták. Az atropinhoz hasonló perifériás hatásokkal rendelkezik, de a központi idegrendszert 
bódítja. A terápiában 0,05%-os injekciós oldatát bőr alá fecskendezve használták elmebetegek erős motorikus izgatotságának (delírium, 
paralízis) kezelésére.

Boragin hüvelytableta A bórsavat is tartalmazó készítményt hüvelygyulladás és fehérfolyás kezelésére használták.

Corontin drazsé Hatóanyaga a kalcium-csatornát blokkoló prenylamin, értágítóként használták angina pectoris kezelésére.

Algopyrin tableta A jól ismert gyógyszer hatóanyaga a metamizol, a pirazolon-származékok közé sorolt erős fájdalom- és lázcsillapító hatású vegyület.

Artin drazsé A gyógynövénykivonatokat tartalmazó gyógyszert gyomor- és bélgörcsök oldására, emésztési panaszok kezelésére használták.

Chinoplast ragtapasz A kaucsukba kevert cink-oxid enyhe adsztringens (összehúzó) és antiszeptikus hatású, elősegíti a sebgyógyulást és a sérült bőr 
regenerálódását.

Tabl. ferri protoxalat. c. arseno A különös összetételű tabletát vérszegénység és étvágytalanság kezelésére használták.

Panfavin pasztilla Gennykeltő baktériumok ellen hatásos antiszeptikumot tartalmazó torokfertőtlenítő volt.

Calcimusc injekció Kalciumhiány kezelésére használt inkeció.

Valeriana comp. drazsé Macskagyökér-tartalmú, nyugtalanság, álmatlanság kezelésére használt gyógyszer.

Isolanid tableta Egy szívglikozidot tartalmazó, szívelégtelenség kezelésére alkalmazot orvosság.

Potesept tableta Kiváló antibiotikum, hatóanyagai a baktériumok folsavszintézisének két egymást követő lépését gátolják. Felső légúti és húgyúti 
infekciók gyógyítására használják.

Eucarbon tableta Növényi összetevőket és aktív szenet tartalmazó, gyomor- és bélbántalmak kezelésére szolgáló készítmény.

Natrium salicylicum drazsé Láz- és fájdalomcsillapító hatású készítmény volt reumás fájdalmak enyhítésére.
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Polysan injekció Immunerősítő injekcióként használták a múlt század közepén.

Phenolphthaleinum tableta A szintetikus hashajtó a volumen növelésével fokozza a perisztaltikát.

Germicid tableta A lázcsillapító és antibiotikum kombinációját tartalmazó gyógyszert meghűléses megbetegedések kezelésére használták.

Recresal tableta Foszfortartalmú teljelsítőképesség-növelő gyógyszer volt.

Reparon végbélkúp Ma is forgalomban lévő gyógyszer aranyeres panaszok kezelésére.

Trental drazsé A pentoxifllin-tartalmú gyógyszert a vérkeringés zavarainak gyógyítására használják.

Neomagnol tableta Széles körben leterjedt, sokoldalúan használható fertőtlenítőszer.

Pyassan kapszula Cefalexin-tartalmú, baktericid hatású antibiotikum; légúti és húgyúti fertőzések gyógyszere.

Naprosyn tableta A nemszteroid gyulladáscsökkentőt tartalmazó készítményt reumás fájdalmak mérséklésére használják.

Menotheosan drazsé A számos különféle hatású összetevőt tartalmazó készítményt a változókori panaszok enyítésére használták.

Norcolut tableta Premenstruációs szindróma és diszfunkcionális méhvérzések gyógyszere.

Seduxen tableta Szorongásos betegségek kezelésére, görcsös állapot megszüntetésére használják.

Rutascorbin tableta Krónikus vénás elégtelenség tüneteinek enyhítésére, a kapilláris károsodásainak megelőzésére szolgáló készítmény.

Tenormin tableta Artériás magas vérnyomás és angina pectoris kezelésére használatos.

Ferrous Sulfate T.R. kapszula Vashiányos anémia kezelésére szolgáló gyógyszer.

Tisasen A+B drazsé Hashajtóként székrekedés rövid távú kezelésére használják.

Kevert vata Kiváló nedvszívó képességű, másodlagos kötésként használatos.

Veronal osztot por Altatóként alkalmazot gyógyszer, osztot por formájában.

Lidocain injekció Gyorsan ható helyi érzéstelenítő szer.

Azophenum cofeinum citricum 
tableta

Láz- és fájdalomcsillapító szerként használták neuralgia és más fájdalmak csillapítására.

Prednisolon kenőcs A szteroidtartalmú kenőcs a gyulladásos, allergiás bőrbetegségek kedvelt gyógyszere.

Gerosan kenőcs A hűsítő hatású kenőcsöt fájdalomcsillapítóként és köszvény kezelésére alkalmazták.

Mydeton tableta Centrális támadáspontú harántcsíkoltizom-relaxáns.

Salvador tableta Kombinált láz- és fájdalomcsillapító szer.

Oticur fülcsepp Fülfájás kezelésére használták.

Troparinum combinatum tableta A gyomor-bél traktus görcseinek oldására szolgáló készítmény.

No-spa tableta epegörcsök, húgyúti és egyéb görcsök kezelésére alkalmas.

Calcium lacticum tableta Gyermekek, várandós és szoptató anyák kalciumpótlására használták. 
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Veronal osztot por Szedatohipnotikus hatású barbitál Magyary–Kossa Gusztáv patikájából.

Lidocain 2% injekció Ma is használt helyi érzéstelenítő készítmény.

Azophenum cof. citr. tableta A vízben jól oldódó, keserű ízű vegyületet migrén, neuralgia és más fájdalmak csillapítására rendelték alkalmanként 0,5–1,0 g-os 
dózisban.

Prednisolon kenőcs Általános gyulladáscsökkentő hatása miat sok gyulladásos és autoimmun betegség gyógyszere.

Gerosan kenőcs A fenolkinolinkarbonsavat az 1910-es években kezdték fájdalomcsillapítóként és köszvény kelezésére alkalmazni. A metil-szalicilát ma is
használt gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító. A mentol és a kámfor hűsítő, viszketéscsillapító hatásával fokozza az analgetikus 
hatást.

Mydeton tableta A tolperizon pontos hatásmechanizmusa nem ismert ; feltehetőleg a gerincvelői refexívek gátlásával fejti ki hatását. Spaszticitás tüneti 
kezelésére használják, kizárólag felnőteknél.

Salvador tableta A Salvador tableta barbitált, kofeint, amidazofent és fenacetint tartalmazot. A készítményt különféle fájdalmak csillapítására 
használták.

Oticur fülcsepp Az Oticur fülcsepp hatóanyaga az azofen és a tetracain. A glicenines fülcseppből naponta 3-szor 5–10 cseppet kellet a fájó fülbe 
cseppenteni.

Reasec tableta A Reasec tableta hatóanyaga az atropin és a difenoxilát. Akut és krónikus hasmenés kezelésére, a gyomor-bélrendszert érintő műtétek 
után a széklet víztartalmának csökkentésére használják.

Dipankrin drazsé Az amiláz, proteáz és lipáz aktivitással rendelkező enzimkivonatokat a hasnyálmirigy működésének elégtelensége esetén, nagy 
mennyiségű zsíros étel elfogyasztása utáni emésztési panaszok kezelésére használják.

Ultraseptyl-Urea sebhintőpor A sebhintőpor hatóanyaga a szulfametiltiazol, egy antibakteriális hatású szulfonamid-származék. Az ureával készült sebhintőport 
fertőzöt sebek, váladékozó fekélyek, égési sérülések kezelésére alkalmazták.

Exangit drazsé Az Exangit drazsé hatóanyaga a benzonatát. A vegyület a tüdő és a légutak érző-receptorain, valamint az agyi köhögésközpont 
ingerlékenységének csökkentésével fejti ki köhögéscsillapító hatását.

Nitromint tableta és spray Angina pectoris roham oldására és megelőzésére, akut miokardális infarktus és kardiális asztma kezelésére használják.

Zaditen tableta A Zaditen tableta hatóanyaga a ketotifen, szájon át szedve asztmás rohamok gyakoriságának és súlyosságának csökkentésére 
alkalmazták.

Fomarex spray A Fomarex spray hatóanyaga a dimetikon, olyan szilikonolaj, amely védő-légáteresztő réteget hoz létre a bőr felszínén.

Vitamin B1 tableta A B1-vitamin hiánya kardiovaszkuláris, gasztrointesztinális és idegrendszeri elváltozásokat okozhat. Pótlására tableta és injekció 
gyógyszerforma áll rendelkezésre.

Trasicor tableta A nem-szelektív béta-blokkoló szert angina pectoris, szívritmuszavarok és magas vérnyomás kezelésére használták.

Papaverinum hydrochloricum injekció Csökkenti az erek tónusát és a vérnyomást. Ernyeszti a hörgőket, oldja a gyomor-béltraktus görcseit, jól hat a vizeletelvezető rendszer 
görcsös állapotaira.

Nilacid tableta A gyógyszert gyomorégés és dyspepsiás panaszok kezelésére használták.

Aurobin kenőcs A perianalis tájék gyulladással járó folyamatainak és viszketésének kezelésére, aranyér és végbélrepedés gyógyítására használják.
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Voltaren emulgél A reumás vagy traumás eredetű fájdalom és gyulladás helyén alkalmazva csökkenti a fájdalmat, duzzanatot. Jól alkalmazható hátfájás, 
rándulás, zúzódás, íngyulladás és enyhe arthritis kezelésére.


