tueg[eremti'k az.t 1aiz .alapot, 1am1fre az V..Gyógyszerk8.nyv
életbelépése után szükségük lesz Ern1é'keztet, hogy egy
évvel ezelőtt még szinte kilátá~tali<inul széledtek szét az
arszágb.a az új szakfe1ü.gyelők Es mivé mőtt azóta ez
az: új hálózati FOntos szerepük lett 1a magyar gyógysze··
részet új a-rculatánaik kial.akításáha1n Igy vagyunk ,ma a
most induló Wdé!ki továbbképzéssel is. Csa:k szívós :mun··
Ucávai, a ·rlehézségek ;J-eJküzdésével hal.adhátunk _előre.
A kezdeményezés ma az egész gyógyszerésZetr.e kih<!t
De ism.ennünk ikell egymás problérnáit. Ezér.t j:avasulja
é:s rfeliaj ánlj a, hogy 1aiz E.gyetemi Gyógysz·er é.sz•i Kémi1ai
Inilézet havonként egyszer éntekezletet hí•vi össz,e ,a
Gyógyszertári Központ, az OKI,_ 1a Budapesti Gyógysze-ribár V-áHalat és a Gyógyért szakehliberei részvételével
~~ eln-néleti és gy,a!korlaH problémák m1egbe.szé'.1ésére és
össz,e-egyeztetésér e
Mittelmann L ász'1ó ·dr főe:liéía·dó szavait szakl:elügyelő
t1áns1aiihoz k1~ézte. Ez a meg rn001 szűnő kapcsolat azt
jelenti, hogy 111e nézzük el egy,m.ás mulasztásait és a kis
hrilháik kiiküszöbölésével akadályozzuk meg a inagyob.b
ihibáJk e~követés.ét. Az egészs·égügyi kormányzat és .a m;ag;a
nevében köszönetet 1m01nd Hunfa,!vi elvtársnark er ed.mé·
nyes munkájáérrt: A sz,akrfelügyelő:k miuJ]káj.ának a1l•a.pja
az V. :GyógyszerikönyV ,Jesz. A :tová!hbkép_zés egyelőr,e cscaik
eló"kész:íti a ;gyógyszerészeket 1arra, ihogy megtelelő iS'm•e··
ret.ekre tegyenek szert, iha m.ajd a holt betűből élő valóság
lesz. Az új Gyógyszerikönyvvel e.gyütt elő:ször· Jelenik
rrne~ 1a gyo.gys~e~szet, m_i}l~ tudomány K:í':ánJa, hogy ia
gyogysze-rv1z·sgaio la1bor atonumok e tudornany gyia'k0Pliásániak és elm.élyírt:ésiének fellieigvár1ai :legyeineik
Hunfalvi f,ősz 1 a[dfelügyelő útmrutató váta:száiban külön
fogl'al'kozott mtlnden ·sz,a:kf.elügyelőii jelentés·sel. Befejezésül
rámutatott ar·ra, hogy 1a :gyógysz·eré.szi 1mun1ka ifontos.sága
miég nem ;ment át eléggé a köztudatha. Mi cs.atk a gyógyszer,elk szaikszer ű, lelküs1nereites ·elkészítésével ·szoJ,crá!hatjulk ·a szoci1aí11izrnus építésének ügyét, hogy 1a bete'g dolgiozók •.1nirnél előbb vissz,aikenülüene!k a ter.meiő munkába
1

Ennek teljesítésében a szocialista gyógyszerészet küszö.
bén a szakfelügyelők legyenek az úttönő:k.
Faragó fl:igyógyszer:ész e!vtár-s az érte'k-~zlet _vég:é_n
-m,egálJ.apította, hogy ~ Jelentes·~ s:oik eredmenyre ·es h1anyosságr.a mutattak r a. Eredrne~ye1nk 1mzonban r;,e t~gye
nek benrnünket önteltté, m1ert miJndezt csak a part es iaz
ecrészs,egügyi korm.ányzat segítségével érhett~k e].
HibáinNat pedig csak .. úgy küszöJ;>ö}.hetjük -~.,~a, m_eg h~te
\konyabban résztveszuruk a szoc1.a,_1zmus, epite.seb,en:~ _Teny
az, hogy fé'. év 1wlatt komolyabb eredmenyeket ertunk el,
rn1int ,a1zelőtt huszonöt év a1 1 a~t
F8-ra[Yó elvtársnak minden me01nyiliatkozását a szere_tet szak~na,i tisztánlátás átfogó ~kommunista szemlél-et
és 'a nagy feladatok ·elvégzésének harcos l_endülete. j el~e
mez.te Ezér,t kösz.öntötte olyan lelikesen Vegh e1vtars 1iaVlaS.:1atát ezért csendül1t lki olya.n :köz vetlen baráti hang
az. értekezlet m·enetéből EzIT érezték a sz,aikf.elügyelőik ~s,
m~kor a' tízórás értekezlet-végén új rtapa.sztalat.oktkal, Tneg
nagyobb munk,a1kedvvel utazt:aik vissza megyéilkbe: a szoci,ailista gyógyszerészet fellegváraiba
1

1
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,,M EDIVALER''
SOL,UTIO

a köz.ponti idegr·endszer vege•
tatív zavar·oi esetén !
Összetétel: Extr. Valerianae sicc.

Atropin sul uric.

1,88
g
0,0095 g

Ac d phenylaethylbarb:turic 0,563
Menthol
0,38

T

g

g
I 5,00
g
üvegenként..
Javallata: Vasolabilitas. Vasoneuros·sok . Meniere-·
féle syndro:na. Essenfal's hypotonia
Szívdobogás Neurast enia. Hysteria.
Trauma utáni vegetatív neurotikus
tünetek.
Alkalrna-zás: A gyógyszer alka:n1azása ad hoc is
kielégítő, de tartós eredményt csak
kúr-·szeriíen alkal1nazott 4~6 héten át
tartó adagolástó: várhatunk. Napi adag
egyénenként 3 x25 csepp kevés vízben
Csonwgolásolt.: 15 gwos és 50 g··OS kórházi üve-

Spir;t. cocentratiss. ad
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MEGJELEN
2-525918 Athenaeum {F. v„ Sopron! Béla) 7'.Iegjelent 2200 példányban

K

H A V 0 N T A

A rheu1nás

n1egbe~egedések

és egyes

bőrbetegségek

gyógyszeres kezelésében

jelentős

szerep jut az aranytherápiának,

A most fotgalon1ba került

SOLGANAL B OLEOSUM
INJEKCIÓ
az aurothioglucose olajos suspensiója Az aurothioglucose 111integy 50<;~ aranyat tartahnaz szerves,
tehát méregtelenített kötésben A suspensióbóFaz arany folyamatosari kis 1nennyiségben szívódik fel

IND IK Ac IÓ .:· R:heúinás ·1negbetegedések. Lupus-.ery-the1natosus
ELLEN] A V ALT

A kezelés folyamán
beteg foghúsa

Graviditas, diabetes, nephritis, hepatitis, erősebb hyi)ertensio, haen1orrhagis diathesis
quantitativ vérképn1eghatárQzást kell végezni Figyelemmel kísérendő a
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GYÓGYSZERÉSZ-SZAKCSOPORTJÁNAK HIVATALOS LAPJA
VII . ÉVFOLYAM
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9 .. SZÁM

k~thetenként

ADAGOLÁS.· Rheumds arthritis esetén

1.
2
3.
4

1-3 ízben, 3-6 napos időközben 4 ing(= 0,4 kCin 1%-os Solganal B)
1-2 ízben, 1 hetes időközökben 6 mg(=· 0,6.kcm 1%-os Solganal B).
1 hetes időközben, 1-2 ízben 8 n1g ( = 0,8 kcm 1%-os Solganal B).
hetenként 1-2 mg-al (= 0,1-0,2 kcm 1<Jb-os Solganal B), emelkedően a
reakció inérve szerint egészen 2,0- kc111 1%-os Solganal B-ig.
5. fokozat: 1 hetes időközben, kezdve 0;2 kcm 10%-os Solganal B-vel, hetenként 0,1-0,2
kcm-el emeljük az adagot a reakció inérve szerint, egészen 1,0 kcm-ig
_
6 fokozat: 1 hetes időközben 1,0 kcrn 10%-os Solganal 1 B-t adunk, amíg 2 üveg 10%-os
Solganal el nem fogyott
Ha a kezelés eredményes, esetleg n1ár alacsonyabb fokozaton tnegállhatunk. Szükség
esetén az egyes fokozatokban két-háro1n het~s időközt tarthatunk és azután tovább
folytatjuk, ha toxikus tünetet nem tapasztalunk
fokozat:
fokozat:
fokozat:
fokozat:

Gyermekeknek,' 6 és 12 év között, testsúlyuk figyele1nbevételével, a felnőtt adagok n1integy

negyedrészét adjuk.
L upus erythemaiosus eseté1,z

1, fokozat: 0,5 mg ( = 0,05 kcn1 1%-os Solganal B) háromnaponként;
2. fokozat; 1,0 mg ( = 0,10 kc111 1%-os Solganal B) háro1nnaponkéni ;,
3. fokozat: 2,5 ing ( = -0,25 kcrn 1%-os Solganal B) háromnaponként;
4. fokozat: 5,0 mg (= 0,50 kcm 1 %-os Solganal B) háromnaponként;
5 fokozat: 10,0 mg(= 1,0 kcm 1%-os v. 0,1 kcm 10%-os Solganal B) hetenként;
6 fokozat: 25 mg ( = 0,25 kcm 10%-os Solganal B) hetenként;
7 fokozat: 50 mg ( = 0,50 kcm 10%-os Solganal B) hetenként
Ha nem kívánt reakció következnék be adagolás során, azonnal abba kell hagyni a 1kezelést. Ilyenkor
6-8 hét szünetet' kell tartani. Az adagolást mindig alacsony dosisokkal kezdjük Az összesen beadott
mennyiség ne legyen több 1,0-1;5 gramm aurothioglucosenél
A Solganal B oleosu1n-injekciót tnindig intramu.sculárisan adjuk. Vénába adni nem szabad!
fiasználat előtt vízszintes helyzetben jól fel kell rázni a suspensiót, míg üledékmentessé és egyenletessé
válik. (Az üvegben lévő golyók a folyamat meggyorsjtását szolgálják.)
Testhőmérsékletre felmelegítve az üveget, könnyebben szívható fel a sűrű suspensió a fecskendőbe
Befecskendezésre a gluteális régió felső negyede a legalkalmasabb.
Forgalomban ·

10 kcm 1%-os suspensio
10 kcm __ 10%-os suspensio üvegben

Ft 24 . 30
Ft 168,60

Gydrtja

EGYESÜLT GYÓGYSZER ÉS TÁPSZERGYÁR
Budapest, X.
Felvílágositást ad ·

GYÓGYSZERISMERTETÖ ORVOSTUDOMÁNYI IRODA
Budapest, V, Aulich-u 3 Telefon: 113-642, 310-923
.

.

Sirupµs hypophosphorosus compositus

,/

Az V gyógyszerkönyv szövegtervérrek ismertetése
Irta: Kedvessy György dr. egyetemi docens
A készítn1ény szokásos recepturai rövidítésének a szövegterv »Sir.. hypophosp. comp « jelzést
adja meg; 'magyar neve: hipofoszfitos szirup.
Említésre méltó, hogy a »sirupus« szót a (V. gyógyszer könyvvel ellentétben az újabb külföldi gyógyszerkönyvekhez hasonlóan és etimológiai meggondolás alapján is y helyett i betűvel írjuk
»Halványsárga színű, csaknem szagtalan, keserű és fémes ízű szirup . « A szabálytalanul készített
és nem az elő ír ás szer int eltartott készítmény színe
barna . »Szárazanyagtartalma 58-62%« (lásd: később) . »Vízzel tisztán elegyedik.«
»Kémlzatás. A vízzel hígíto_tt készítmény ( 1--j-9)
savanyú.« A készítmé.nyben lévő 0,5% citromsav,
valamint a savas kémhatással hidro!izáló sók
okozzák a savanyú kémhatást Ez a kifejezetten
savanyú kémhatás biztosítja azt, hogy a sok komponenst tartalmazó szirupban az egyes alkotórészek
oldatban mar adnak A készítmény semlegesítése kor
kininbázis, valamint bázisos vas- és mangánsók csapódnak ki Ezért nem lehetséges a készítményt - más savanyú kémhatású gyógyszerekhez
hasonlóan -- semleges_íteni oly esetben, amikor az
összetett gyógyszer savanyú kémhatás mellett a
vele együtt rendelt gyógyszer (pL nátriumnitrit)
miatt összeférhetetlen.
»Sűrűség. 1,295--1,305.«Az V. gyógyszerkönyvi
szövegterv a galenikumok sűrűségét w jelenleg
érvényben levő gyógyszerkönyvnél a gyakorlati
tapasztalatoknak megfelelően általában tág_abb
határértékek között fogja elérni. Szirupok, tmktúr ák stb. sűr úségében a legtöbb esetben a második
tízedesben 1 egység az alsó és felső határ közti

különbség. A készítmény sűrűsége a cuko1-, valamint az egyéb old.ott anyagtartalom ellenőrzésére
szolgál
»Készités,

10 g vízzel (aqua destillata) hígított
7 g vas(.III)klorid-oldathoz (/errum sesquicllloratum
solutum) kis lombikban
2 g vasport (ferrum pulveratum) szórunk. A keveréket szükség esetén addig melegítjük, míg a feltisztuló folyad~k már 'Zöldes színű A folyadékot kis vatta11amaton niegszűrjük. A lombikot
és a szűrőt kétizben 5-5 ml vízzel kimossuk és
a mosóviz~t a szűredékkel elegyítjük
340 g vízben ( aqua destillata)
1 g sósavas kinint (chininum hydrochloricum),
5 g citromsavat, (acidum citricum),
2 g 111angán(II)kloridot (manganum chloratum),
35 g kalciumhipofoszfitet (calcium hypophosphorosum) és végül enyhe melegítéssel
550 g cukrot (saccharosurn) oldunk
Az 50°-ra lehűlt sziruphoz
15 g ebvészmag-tinktúrát (tinctura strychni) n1érünk
A két oldatot elegyítjük, vízzel
1000 g-ra kiegészítjük és szűrjük..~

A készítmény előállítására vonatkozó fV
gyógyszer könyvi előir at több tekintetben megváltozott A könnyen bomló és oxidálódó ferrolaktát
helyett frissen készített ferrokloridot tartalmaz,
a készítmény. Ismeretes, hogy a ferrolaktát gyakran már a sziruphoz való felhasználás e_lőtt barnasz ínű (oxidálódott) és többször a bomlás következtében kellemetlen szagú. Az ilyen ferrolaktáttal
természetesen nem lehet szahályos készítményt
előállítani
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Az új elöiratban felhígított vas(Iff)kloridoldatot feleslegben vett vasporr a! reagáltatunk
A reakció során vas( If)klor id keletkezik
2FeCI 3 + Fe-+ 3FeCl 2
. Amennyiben a reakció nehezén indulná meg,
a keveréket enyhén melegítjük A reakció-folyamat
végét az jelzi, hogy az eredetileg barnaszínű folyadék (vas Ili) zöldre változik (vasfl) ..A megszűrt
és a mosóvízzel egyesített vas( ff) klond-oldatot a
külön elkészített folyadékhoz elegyítjük. Az oxidáció meggátli\sa szempontjából lényeges, hogy a
vas(! !)„klorid-oldat hozzáadása előtt a szirupot
kb. 50°-ra lehútsük. Ugyancsak a kissé lehútött sziruphoz elegyítjük az ebvészmag-tinkt_úrát is.
A forró szirupból a tinktúra sze'2tartalmanak egy
része elpárologna, ami a készítmény sűq'.íségének
megváltozását idézné' elő. Az új előiratban tehat
ebvészmag-kivónat helyett ~bvészmag-t.i_nk!úr~ szerepe!. A kivonat zavarossa tette a keszrtmenyt,
a tinktúra viszont a sziruppal csaknem tisztán elegyedik
„
Az előállítás végén a szirupot vízzel a megadott
súlyrakiegészítjükéscsak azután szűrjük Fordított
sorrend esetében a szűrő jelentős mennyiségű szírupot
tartana vissza, tehát a készítményt a kiegészítéskor
a vízzel hibásan felhígítanánk. A szűrésre vonatkozólag a »Sirupi« cikk_ely a ,köyetke_zőket Jrja:
»A szirupokat, amennyiben maskent nmcs elonva,
előzőleg kimosott és megszár itott tiszta vászonruhán vagy papirosszúrőn, illetőleg két réteg mu,ll
közé helyezett vékony vattalemezen, esetleg meg
melegen, letakart szűrőn szűrjük«

»Azonossági vizsgálat«
;a) Cukor. Egy csepp készítmény porcelán
lemezen óvatosan hevítve beszárad és karamelszagot árasztva megszenesedik. A mar ad€k tartós
izzítás után szürkeszínű. « A főként kalciumot tar·
talmazó maradék heví:ésekot világító izzás (Drum·
mond-fény) figyelhető meg: A készítmény szer';'es
alkotórészeinek elégése után a vas- és manganoxidok színezik a tartós izzításáskor keletkezett
kalciumpirofoszfá'.ot (Ca,P 201 ).. . . .
»b) Hipofoszfit Egy ml keszrtmenyt 5 ml
vízzel hígítunk A folyadékhoz 1 ml R-higany(Il)klor id-oldatot és 1 · ml R-sósavat elegyítünk
Az oldatból melegítéskor fehér csapadék (higany( !)klorid) vá!ik ki._a?1ely_ utóbb _megszürkü!
(Hg).. A redukálo halas~ h1p?foszM savanyu
közegben a higany( ll)klondot elobb h1~any(l)klo
riddá redukálja (fehér csapadék), a tovabbr redukció során pedig fémhigany válik ki
.
, .
»C) Kinin. Egy ml készít~ényt ~ml vrzzel ~rgr
tunk. 'A folyadékot 1 ml R-nat_ronluggal r_r:e~l~go
sítjuk és 5 ml R-éterrel_ rázog.at.iuk: Az elk~lomtett
éteres részt 2 ml R-kloros-vrzre retegezzuk, majd
óvatosan néhány csepp R-ammónia-oldatot cseppentlÍnk hozzá. A folyadékok ér intőfelületén smaragdzöld gyűrű keletkezi~ « t; ~úrií szirupot ;'íz~el
hígítanunk kell, h 0gy a lugosrtaskor szaba_d?a vala
kinin-bázist éterrel kioldhassuk. A lúgos1taskor a
fémalkotórészekkel keletkező hidroxidok (Mn(OH),

17 0

stb . ) nem zavarják a kinin-bázis feloldását.. A Thalleiochin-reakcióhoz lényeges, hogy a klóros-víz
kellő mennyiségú aktív klórt tartalmazzon. Klórosvíz h@lyett a reakcióhoz brómos-víz is használható
»d) Kalcium Két ml készíhn~nyt 20. ml
vízzel hígítunk. Ezt ai oldatot haszna!Juk az e) es f)'
alatti vizsgálatokhoz is.«
.
„5 ml d) szer inti oldathoz 2 ml R-ammonrumc
szulfid-oldatot elegyítünk A csapadékos folyadékot felforraljuk és' szűrjük. A szüredéket 2-3
csepp tömény R-hidrogénperoxid-oldatí a! felfcrraJ„
juk majd szfüjük.. Az R-ecetsavval megsavanyított szűredékből 1 ml R-ammóniumoxa!at-oldatiól.
fehér csaoadék válik ki.« A kalcium kimutatás
előtt a va'rnt és a mangánt szulfid-alakban el kell
távolítanunk mert ezek a kalciumhoz hason!· an
oxalét olakb~n lecsapódnal<'. (A kalciumszulfid
vízben oldható). A szüredékben az R-ammoniumszulfidolaatban lévő poliszulfidból savanyításra
polloidális kén váh;~k le . A poli~zulfi?~t hidrogénperoxiddal eloxidaljuk Az elokeszrtes utan .az
ecetsavval megsavanyított oldatban kalcmmoxalat·
alakban lecsapjuk a kalciumot
COONH, H,PO,"'coo"
.
1
'
+
/Ca = 1
/ca+2~H„l-l,PO,
COONH 4 H 2 P0 2
COO
A csapadékra jellemző, hogy ecetsavban nem
oldódik de sósavhan oldható.
»e)' Klorid 5 ml d) s~erinti oldatot .1 ml .
R-salétromsavval megsavanyrtunk A foJyadekban
néhány csepp R-ezüstnitr át„oldattól fehér csapa?ék
keletkezik A csapad(k rövidesen megfeketedik«
A redukáló hatású hipofoszfit az ezüstkloridból rövidesen fémezüstöt választ le, miközben a csapadékos
folyadék megszürkül
»f) Vas(II). 5 ml d) szerinti oMatot .1.ml
R-sósavval megsavanyítu~k . A folyadek ~eh~n~
csepp R-kálium-vas ( lll)cran.'.d-oldattol _kekszmu
lesz . « A reakció során keletkezo Tumbull-kek savakban nem oldódik A reakció jellemző és érzékeny
3FeCl 2 + 2K 3 (Fe/CN/6 ) ~ Fe 3(Fe/CN/6 ) 2 6KC1
Káliurnhidroxict" hatását a a Tumbull-kék zöldesfekete csapadék keletkezése közben elbomlik

+

+

fe,(Fe/CN/ 6 ) 2 SKOH = 2K 4 (Fe/CN/6 ) +
2Fe/OH/ 3 + Fe/OH/ 2
»g) Mangán.. 3---4 c.sepp kés~ítményt 0,3 g
vízmentes nátriumkarbonattal kis tegelyben elhamvasztunk A maradékot 0,3 g káliumnitráttal megömlesztjük.. Az izzítási maradék zöldszí~ű « Nátriumkarbonáttal és káliumnitr áttal megomlesztve
a készítmény mangánó-vegyülete a nitrátból fel;
szabaduló oxigén hatására nátriummanganatta
oxidálódik
MnCl, + 2Na 2C0„+2,0' ->- 2CO,-!- 2NaCI +
Na 2Mn0 4
·Nátr iumkarbonát helyett nátr iumhidroxidot,
káliunmitr át helyett pedig káliumklor átot is hasz„
nálhatunk.
.
A reakció a mangán egyik legérzékenyebb es
legjellemzőbb kimutatási módja. ny módon a mg

+

"

+

tört részeit is kimutathatjuk A. vizsgálathoz hasz„
nált 3-4 csepp készítmenyben kb . 0,5 mg mangán( ll)klorid (MnCl 2 , 4H 2 0) van Minthogy a kt"·
szítmény csak ilyen Kevés mangán( 1!)kloridot tartalmaz, továbbá a több más aikotorészt, többek
között ugyancsak a harmadik osztályba tartozó /
vasat is tartalmaz, inás mangánkimutatással ;zemben ez a reakció előnyös a mangán a,zonosításá1a.
A zöld színű ömledéket kevés vízben oldva és az
oldatot ecetsavval meg;avanyítva, barna'2ínű crnpad~k (mangándioxid) válik ki és az oldat ibolyaszínű lesz (permanganát)
3Mnv1 0, 2·-

+ 4H+= MnIVO, + 2MnVrro,- + 2H,O

Az ilyen folyamatot, amelynek során valamely
alkotórészból (Mnvr)alacsonyabb (MnIV), de maga„
sabb vegyértékú alkotórécz (Mnvn) is keletkezik,
diszproporcionálódásnak nevezzük
»Minőségi

kvantilatlv vizsgálat«
»h) Szárazanyagtartalom 0, 1 mg pontossággal
mért 0,3 g készítményt az l xyz lap 5/b szerint
105°-on áliandó súlyig szárítunk« A hivaikozott
helyen a gyógyszerkönyv r kötetében a száraz„
anyagtartalom meghatározására két elé írást találunk A könnyen ki szárítható folyadékok, oldatok
esetében: »a) 0, 1 mg pontossággal mért, becsi szolt
fedelű szárítóedényben annyi anyagot mérünk le
(esetleg több részletben), hogy az ebben foglalt
szárazanyag súlya 0,2 g körül legyen. Az ~drnyt
vízfürdére helyezzük és tartalmát be;zárítjuk,
majd a marad<kot szárí1óoze:ilényben az anyag termé;ze'.été 1 függően 100°-I 10°-on álandó súlyig
szá:í'.juk (kb . 1-2 óra) . A kalciumoxldos exszikkátorban lehull és fedelével lefedett edény súlyát 0, 1
mg pontossággal megállapítjuk. A szárazanyagtartalma! a vizsgált anyag súlyszázalckában fejezzük
ki«
»)) Ha sűrűn folyó, il!eW:eg cukortartalmú
anyag szár azanyagtartalmát kívánjuk megha1 á„
rqzni, úgy az üres ;zárítóedénybe mérés előtt sórnvval és vizzel kimosott és ki izzított kb. 10 g tengerihomokot, valamint kis üvegpálcát teszünk ls az
edény súlyát 0, 1 mg pontossággal ezekkel együtt
állapítjuk meg A beEZárítandó sűrű folyad(kot a
tenaerihomokra ön1jük és esetleg kevés víz segítségével a kis üvegpálcával a homokkal egyenletesen
elkeverjük Az ed€ny tartalmát vízfürdőn kevergetés közben beszár íljuk, majd szárítószekrényben az
anyag természetétól függi en 100°-110°-on áJandó
súlyig szárítjuk (kb. 2 óra). A szárítóedÉnyt kalciumoxidos ex,zikkátorban hagyjuk lehűlni, majd
a befedett edény súlyát 0, 1 mg pontossággal megállapítjuk A czárazanyagtarta!mat a vizsgált anyag
·,
sú:yszázalékában fejezzük ki.«
»A sfüűn folyó, illetőleg cukortartalmú anyagok szár azanyagtartalmát fúthető vákuum-cx,zikátorban homok hozzákeverése nélkül is meghatározhatjuk«
A szjrupok szár azanyagtartalmát tehát az
előírás szerint a b) módczerrel kell meghataroznunk A tisztított és kiizzított tengeri homokkal
kevert és vízzel felhígított szirupot nagy felűleten
szárítjuk Dy módon elkeriilhe.fjük azt, hogy homok

nélkül a szárítóedÉnybe cseppentett tömény cukor·
oldat szárításakor a csepp felületén a víz elpárologva, kemény kéreg keletkezik és ez megakadá„
lyona a csepp belsejének kis;á:adását
A vizsgálathoz viszonylag kevés (kb. 0,3 g)
szirupot mérünk le (ennek '2ár azanyagtartalma kb
0,2 g) s ezáltal a tökeletes kiszáradás nchány ár a
alatt elérhető . A kevés maradek miatt viszont a
készítményt és a EZár azmar ad,kot 0, 1 mg pontossággal kell mlrnünk Az áLandó súlyig való sz át ítás
azt jelenti, hogy a ki zárított és lemért mai adckot
ismét EZárí juk és újból lemújük. A két mérés
között legftljebb 0,2 mg különbség lehet
Az V. gyógytzerkönyv több galenmi kéEZít·
ménynél eló fogja írni a ;zárazanyagiartalom meghatározását !gy nemcsak a folyékony kivonatck,
tinktúrák és egyes vizes oldatok, hanem valamrnnyi
szirup é; több szeEZes oldat cikkelyében is szenp<l
az eloírás . A szárazanyagtartalomböl a s úr űség mellett egyszer ú módon lehet következtetni a tzirupok
előírásos oldott anyag-, elsósorban cukortartalmára.

»Tájékoztató gyorsvizsgálat«
»Az azonosnak talált és makroszkóposan megfelelónek ítélt kétzítmény súrú1égét ellln rizzük«
»Eltartás . jólzáró üvegdúgós üvegben, világos
helyen (szórt frnyen) tartjuk. A raktári kétzle1et
színig töltött üvegekben tartjuk..« Az elch ás első
része ai állvány-üvegben lévő officinai kéczleire
vonatkozik. A raktári készletet színig töl!ött üvegekben kell tartani, hogy ezálíal az oxidácié s lchetoséget csöKkent.ük„ A közvd,en napfényen Jar„
!ott ké. zítmény bon j,k, sötét helyen pcdrg a fcrrovas oxidációja következtében a kHzítrncny meg„
barnul.
»Jnkompatibili s nitr itekkel (gá; fc j L dés), 1úgos
kémhatású és oxidáló anyagokkal (csapadc k), ille„
teleg bomlás.« Nilr 1tckkE:l együtt r endclve, a
savanyú kémhatás követkczttben NO és N0 2
gáz fejli dik„ Lúgos kémhatású anyagokkal az
oldott fémek hidrnxidja, illetéleg bá;Los sók csapódnak ki, oxidáló EZlrtk hatá1á1a pedig a változás
hosszú sora megy végbe, többek között a hipofoszfit is oxidálódik
»Adagolás . Szokásos egyszeri adagja 5-„J5 g.
Szokásos napi adagja 15-30 g . «
- Ezek a feladatok, melyek mindennel egybevágnak a magyar dolgozó nép életérdekeivel, szabják
meg az én munkámat. Megígérhetem, hogy teljes
erőmmel küzdeni fogok, hogy e célok, melyeket sokat
szenvedett hazánk további f P.lemelkedé<e, nemzeti
függetlenségünk és szabadságunk további megszilár„
dítá<Ja érdekében maf{unk elé tűztünk, meg is való:
5uljanok Népi demukráciánk eddlgi eredményei biz·

tositékot nyujtanak arra. hogy áldozatos munkával,
fegyelemmel és szocialista öntudattal e célkitűzéseket
is sikeresen meg fogjuk valósítani

RAKOSI MATYAS
a Magyar Népköztársa,ág Mini<zterlnnácsának elnöke
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Festékek a gyógyszertárban
4. közlemény.

A tiazin-festékekkel megismerkedve (! e!{ző.
szám 159 . lap), nemcsak éppen a tioninklotid vagy
a metilenkék szerkezeti keplete lett világos elbttünk, hanem szemünk r ánevek dik a hasonló szerkezetú vegyületek felismerésúe is. Példának kiemelem a pár év óta forgalomba került magyar
gyártmányú kiváló antihisztamin hatáSú gyógyszert, az Ahistan-t, amelynek alkalmaz ám már eddig
is igen szép eredményt hozott az összes anafilaxiásallergiás állapotok kezelésénél.

cx:D

'
CH3
CO.CH2.N(
CH3

AHISTAN
N „dimetilami noaceti l . ti odi fenil a1ni 11
Dimetilami noacellfenti a2i d
1, rajz

Ha ezt a szerkezeti képletet a tiodifenilamin
képletével összehasonlítjuk (előző szám 159. lap,
1 rajz), világosan láthatjuk, hogy az Ahisztan-ban
a tiodifenilamin N-jéhez kötött hidrogént olyan
acetilgyök helyet.tesíti, melynek metil-csoportjában
az egyik hidrogén helyén dimetilamino-csoport van
HO.CO.CH 3 -CO.. CH,
-CO CH 2 N(CH 3 )2
ecetsav
acetil-gyök dimetilamino-acetil-gyök
Más érdekességet is nyujt azonban szám~.nkra a
festék-vegyületek tanulmányozása A gyógyszerész
analitikai gyakorlatában nem egyszer előfordul,
hogy az azonossági vagy a tisztasági reakciók során
ő maga állít elő színes terméket, azaz festéket Nem
a szervetlen analízis színes reakcióira (berlini-kék,
vas (l!f/rodanid) gondolok ezzel, hanem a szerves
vegyületek vizsgálata során az azokból előállított
színes termékekre. Az alábbiakban vázlatornn
néhány szót szólok annak bizonyítását a, hogy a
festékkérdésben a gyógyszerésznek nemcsak »pasz-

következőket

Valamely azo-festék előállításánál
az egyik kiindulási alapanyag mindig ú n aromás

A vizsgáló gyógy'2erész, mint iesték-ke1111kus

Az analitika nem válogatós eszközeiben Minden olyan jelenséget megragad, amely biztos és jól
érzékelhető változással jár, s ezt felhasználja aká1
valamely anyag azonosságának megállapítására,
akár az ezzel a reakcióval felismerhető szennyező
anyag kimutatására
·
A festékek ismertetése során elsónek az ú . n.
azo'festékek szerkezetéről szóltunk (f évi júniusi
szám 124 lap), Az ott leírtakhoz hozzáfűzzük a

arnino-csoportját (-NH 2 ) ez egyenletben már úgy
tüntetjük fel, hogy az a sósavval addicionálcidva
(-NH 2 HCI) ammonium-szerűvé változott, a
salátromossav, HN0 2 képletét pedig szerkezetileg
O = N - OH közöljük)
Első

o:,zak·asz (.savanvú köze(!,)

Az aromás primé1 amin valójában olyan egy:
szerú módon alakíthato át azo-festékké, hogy ez a
sajátsága analitikailag is jól értékesíthető. Az egész
művelet mindössze a1rnyiból áll, hogy elóbb erős
savval kéezült oldatához nátriumnitritet juttatunk, majd meglúgosított oldatát valamilyen fenollal (pi naftol) reagáltatjuk A nátriumnitritb61
felszabadulo salétromossav a primér amint ú. n
diazoniwn-sóvá alakítja, mely Tendkívül hajlamos
arra, hogy lúgos közegben fenolokkal (vagy savanyú közegben más aminokkal) azo-kötéssel
(- N = N -) összekapcsolódjék Az így keletkezett színes terméket a két (esetleg töbq) gyiíl ús
molekulának jellegzetes összekapcsolodása miatt
azo-festékeknek nevezik
Azok a gyógyszereink, melyek szerkezetében
benzol-szerkezetű gyiírűhöz közvetlen kapcsolódik
egy - NH 2 csoport, mind aromás primér aminok
Ennélfogva ezek a vegyületek azo fe;tékké alakíthatók és ez a sajátságuk awnossági vizsgálatukl10z (sőt kvantitatív meghatározásukhoz is)
felhasználható .
!gy pl. IV gyógyszerkönyvünk szerint (70
lap) az anesztezinből a következő módon állíthatunk elő pillanatok alatt igen e1ós szími azo··
festéket :
»Oldj belőle (t i az anesztezinből) 0,5 gr-ot
2-3 csepp sósavval (kb 5n =kb. 18%) 5 kcm
vízben, cseppents az oldathoz 1-2 csepp nátriumnitrit-o!datot (frissen készült 1%-os oldat), Júgosítsd meg azután a halvány zöldessárga színrí
folyadékot 1 kcm nátronlúggal (kb. 5 n = kb
20%-os) és hints a fehér csapadékos folyadékba
néhány cgr - naphthol-t: összer ázáskor a folyadékban bíborvörös színú csapadék keletkezik.«**
Az itt lejátszódó folyamatokat az alábbiakban
vázoljuk. (Áttekinthetőség végett az anasztezin

* A különféle eianolan1inokról _éppen 1nost írt Bánó
libor (1. előző szám 163. lap). Az aminok általános képletében az R 1, R 2 , R 3 valamilyen organikus gyököt jelent :
Prim~r an1in : R-NH 2 pi etilarnin (C 2 H 5)NH 2
Szekunder amin : :

1

"'-

2/
Ri".
Tercier an1in:

R 2-

R,/

NH pi dietila1nin (C 2 H 5 hNH

N pl. hietila1nin (C 2H 5)sN

Az aron1ás an1inekben tennészetesen benzol-gyűrűs
szerkezettel bíró gyök van a N-hez kötve. PL anilin
C6 H 5 NH2 (prirnér), difenilan1in C6 H 5 -NH-C 6 H 5 (szekundér), trifenilamin (C6 H 5 )aN (terciér) stb
** A zárójelbe tett szövegrészek nem foglaltatnak a
gyógyszerkönyvben. Ha az előírt koncentrációktól eltér,üryk,
megtörténhet, hogy a zöldessárga fo1yadékból lúg hatasara
nem válik le fehér csapadék, ami viszont éppen úgy ne~
tartozik a reakció lényegéhez, mint az se, ha a reakc!,o
befejeztével sem válik le csapadék. A lényeges az igen eros
bíborvörös szín meli:jelenéit

rázogatás közben 125-130°-ra melegítesz, a folyadék meggyvörös színt ölt«
Denige> j'izsgálatai szerint a borkősavból a
meleg tömény kénsav hatását a víz, szénmonoxid
és széndioxid kilépése mellett glukolaldehid kép-

ződik

@QJ jOH

prirnér-a111in. *

szív<(, hane111 »aktív« szerepe is van.
V.
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Az anesztezinen kívül primer aromás aminok
még a novokain, deszep1il, ultraczeptil (általában
a » zulfa«-ké:zítmények) stb, ezek valamennyien
adják a fenti »diazo«'reakciot. Ebbül viEzont az
következik, hogy a »diazo«-reakció csak abban az
értelemben jellemző, hogy az aromás p!Ímér amin
jelenlétét bizonyítja. Ezáltal a diazo-reakció mintegy csoportreakciója csak a felsorolt vegyületekmk,
melyek azután egymástól más mádon különböztetendé k meg„
Az analitika nem azért analitika, hogy valamely lehetőséget kihasználatlanul hagyjon. fgy
pl. a »diazo«-reakciót nitrit-nyomok kimutatására
is felhasználja a Oriess-llo>vay-féle reakcióban
Az ehhn szükséges reagens-oldatban szulfanilsav
és a-naftilamin van.
A szulfanilsavból (a reakcióban ez a primér
amin) ecetsavas közegben csak abban az esetben és
oly m(rtékben keletkezik diazonium só, ha a vizsgált oldatban nitrit.-ion van Amennyiben pedig
nitrit volt jelen s így diazoniurn-só keletkezett,
ei utóbbi a reagens másik komponensével, az a-naftiraminnal azonnal élénk vörösrzínű azo-festékké
kapcsolódik (Említettük volt, hogy a diazonium
kopulálása másik aminnal savanyú közegben
megy,!)
A gyógyszer könyvet lapozgatva, más helyen is
tal.álunk színes termék képződéssel já1 ó reakciót
pi· a borkősav. azonossági vizsgálatánál. Ezt a
magyar irodalomban helytelenül Fraude-nek tulajdonított, valójában azonban Mohler-töl származó
reakciót rv gyógyszerkönyvünk a következő formában alkalmaztatja (65. lap)
»Ha néhány cgr borkősavat, ugyanannyi resorcint és 1-2 kcm tömény kénsavat kémlőcsóben

/

C=O - +

C=O

1

1

CHOH --C0 2 CH 2 0H

_I_

1coo/

borkősav

H
glukolaldehid

.? rajz

Második szakasz (lúgos kiizcg)

H

/

A glukolaldehid a tömény kénsav vízelvonó
hatására kondenzálódik a r ezorcinnel, mégpedig
úgy, hogy az aldehid-csoport oxigénje és két
rezorcin-molekula egy-egy hidrog(nje vízzé egyesülve kilép és a három molekula az így felszabaduli
vegyértékeken át kapcsolódik egymáfhoz Ez a
magyarázat csak feltételes, de mindenesetre erősen
valószínű, mert a s.zínes terméknek így elképzelt
szerkezeti képlete rendkívül hasonlít a jól ismert,
ú. n. difenilmetán-fesUk molekulák szerkezeUhez
(A difenilmetán-fesl<'kek alapvegyülete a difrnilmetán . Szerkezetét L 6 rajz ) Ennek értelmében az
alant közölt r e<1kcióegyenletet részleteiben még
kevésbbé szabad bizonyítottnak, érvényesnek tekinteni:

4.

ra;z

Végeredményben a glukolaJdehid tehát az a
vegyület, amely ezt a színes terméket szolgáltatta,
a reakció tehát a glukolaldehidre jellemzó Ebtől
az is következik, hogy mindazok a vegyületek adják
ezt a reakciót, melyek azonos körülmények között
(meleg tömény kénsav) glukolaldehidre bomlanak
A reakció, sajnos a borkősavr a ennélfogva nem
jellemző, jegyezzük meg mégis azt, hogy a citromsav, almasav, borostyánkősav, benzoesav nem
adja
A Mahler-reakció kényes, csak kellő gonddal
végezve sike1 ül. Ha a kénsav csak nyomokban is
tartalmaz salétromsav szennyezést, a reakció »nem
megy« . Másik fontos feltétel, hogy csak igen kevés
borkősavat és rezorcint szabad.a kísérlethez venni,
különben még óvatos hevítéskor is elszenesedés
következik be s a fe!Upő barnásfekete szín elfedi
a reakciónál várt borvörös színt Az elszenesedés
veszélyére tekintettel, célszerű a tömény kénsavat
kis lángon csak addig hevíteni, míg az oldat éppen
piros árnyalatú lesz. A felforrósodott elegyben
ezután további melegítés nélkül is kifejlődik a
vörös szín. Sokszor bevált az a »fogás« is, hogy
kristályka borkősavhliz,: és a szintén wm több ..
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-------·--·-----------·----,·----··--------rezorcinhoz kémlőcsőben egy (és nem több!)
csepp vizet adunk s oldódásuk után elegyítjük csak
a tömény kénsavval
•
A Mahler-reakció segítségével a borkősav azonossága elég biztonsággal megállapítható Az analitika szelleméből következik, hogy ezt a reakciót
far dítva, tehát a rezorcin kimutatására is alkalmaz ..
hatjuk.. Az újabb gyógyEZerkönyvekben azonban
a rezorcin kimutatásához a következő, egyszerűb·
ben elvégezhető Reuter-reakciót találjuk Feloldunk
0,05 g rezorcint 5 ml kb 8%-os nátronlúgban
(fenolát-képzcdéssel oldódik) és hozzácseppentünk
l csepp kloroformot Az összerázott, majd enyhén
melegített oldat megvörfüödik Ecetsavval átsavanyításra ez a szín sárga lesz. Már e szövegbé.l is
kiolvasható, hogy a reakcióban olyan festlk képződött, mely sav-lúg érZÉkel1y A lúgos színe vörös,
savi színe sárga.
Az itt lejátszódó .folyamatokat már sokkal
nagyobb valószínűséggel tételezhetjük fel, mint
Mahler-próba reakcióegyenleteit. Közismert ugyanis, hogy a kloroform lúggal melegítve, hangyasavra bomlik :

+

+

+

CHCI 3
4 NaOH ~ HCOONa
3 NaCl
2 H.o
Ez a folyamat lényegében hidrolízis, melyet a lúg
azzal segít elő, hogy a r eii.kció folyamán képződött
sósavat semlegesíti. A kloroform bomlása két szakaszban történik:

+

HCCI"

/OH

+

3 HOH -._>: HC '-OH
"'-oH

3HC1

A képződött orto-hangyasavból vízkilépéssel hangyasav lesz :
OH
0
OH ->- HC:( _
H 20
'0H
'OH
Á meleg lúg tehát fellazítja a kloroformban a
klor-atómok és a szén-átóm közötti kapcsolatot

HC(

s. a

+

Hc( csoport, mint három értékú gyök marad

csak meg a kloroformból a hangyasavban is
A hidrolízis során keletkező vegyületek »in statu
nascendi« igen reakcióképesek s ezek reagálnak a
rezbrcinnal. Ezt a reakciót felírhatnánk tehát
éppenúgy a reakcióképessé »aktivÚt« kloroform
molekulával, mint az átmenetileg képződő ortohangyasavval, mi azonban egyszerűség kedvé,ért
magát a hangyasavat (»nascens« állápotában képzelve) fogjuk írni Az alábbi reakcióegyenletben
A rezorcin C6 H 4 (0H) 2 összegképletét áttekinthetőség
kedvééért itt is felbontva, a reakcióban részvevő
egyik hidrogénjét kiemelve írjuk [pl. H H 3 C6(0H)z]
'
(H0)2 C/13\H

\

;

HjH 3C6 f,pH}2

0 .'

'··-11-~~·

,

__CH
__ _
: OH'
H ·H3

(H0)2~~l·H/OH)2

----

c.<o llJ2
5. rafz

' 3(0H)2
c,H

Ez a hidrogén természetesen a széngyúrú egyik
szén-atomjához kapcsolódik
A három rezorcin molekula tehát a kloroformból megmaradt három vegyértékú

Hc( csoporton

át összekapcsolódik egymással. Az így elképzelt
rekació-egyenletr6l ismét csak hansúlyoznunk kell,
hogy az nem minden részletben tisztázott, habár
sokkal több valószínúsége van, mint a glukolaldehides kondenzációnak a borkősav eseteben
Az egyenlet jobboldalán felírt színes vegyület
váza ú. n . trifenilmetánfest(k váz, hE!y~s;cge
jogornn feltéte!Ezhető (A trifrnilmetán-festékek
alapveg-yülete a trifenilmetán Szerkezetét L 6
rajz.) Emellett szól az is, hogy a termék az oldat
kémhatásától függcen színét változtatja (sav-lúg
jelző indikátor)

O H01

o~o

e '

H

•

ó
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ö
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Az anesztezin, borkősav és rezorciq festékképzödésen alapuló reakcióiQak ismertetésével
célom az volt, hogy a leírás nyomán az esetleg gépiesnek látszó reakciók mögött rejlő elméleti elgondolásokat megismertetve, érdekesebbé és egyben
tudatosabbá tegyem azok elvégzését Láthatjuk,
hogy a gyógyszertári laboratórium még korlátozott
lehetóségei is nemcsak az egyszerű csapadékos reakciókat, hanem a bonyolultabb felépítésií szinreakciókat is hozzáférhetővé teszik számunkra
Szándékosa'n a lcgegyszeníbh példákat választot'
tam, mert nem tartottam volna célravezetőnek e
cikksorozat keretéből kilépni s ezért a számtalan
szép reakciónkról pl. rm11exid··próba (koffein stb ),
Vitali-reakció (atropin), thalleiochin-reakció (chininek), Borntriiger-reakció (antraglykozidák), vagy a
Keller-próbáról (anyarozs-készítmények) sth, stb
még c' ak említést sem tettem.
·Az anesztezin diazo-reakcióját ismertetve,
visszatértem az azo·-festékekhez, egy már előttünk
ismeretes festékcsoporthoz, míg a borkősav-reak
ciójával a difenilmetán-festékek, a rezorcin kloroformos próbájával pedig a triferiilmetán-festékek
létezésére óhajtottam felhívni a figyelmet. ErrCI a
két fontos festékcsoportról, illetőleg az el'ekhez
tartozó gyógyszerként is használt festékekröl a
következő alkalommal lesz szó
Magister

A Gyógyszerész-Szakcsoport szept. 12-én
pénteken félhét órakor a Gyógyszeiismereti Intézet (Üllői-út 26.) könyvtárteremben összvezetőségi értekezletet tart.

Szakmai kádereink fizetésrendezése
Ratkó Anna n1iniszter elvtársnŐ' n1ár a Vörös Csillaggyógyszertár n1árcius 14-i n1egnyitásán bejelentette, hogy
az egyete1nről tnost kikeriiiő és néh,ány évve! ezelőtt végzett
._gy ógyszerés~ek fizet~s~~ rö':'ide~~n. közr~egelégedés~·e ren·~
dezik /\ Nepgazdasag1 Tanacs juhus 4-en kelt hatarozata
elsősorban e tniniszteri n1egnyilatkozás szellemében valósítja
1neg szakn1ánk területén az uj szocialista bérezést. Mert ez
a határozat főként fiatal kartársainknak eddig elhanyagolt
bérezését en1eli. Ezzel biztosítja, hogy fiatal gyógyszerészeink azon a 'pályán dolgozzan'ak és maradjanak, a1nelyet
választottak és amelyre egyetemi kiképzésük előkészítette
őket. De ebben az új szocialista bérezésben érvényesül Al_kot1nányunk szelle1ne is: n1indenkinek _1nunkája, mindenkinek
é_rden1e szerint Igy jelentette be az Országos Szakfelügyelői
Ertekezleten Mészáros Ferenc dr.. elvtárs, a Gyógyszerügyi
Főosztály osztályvezetője, ezt hangsúlyozta a felelősvezetői
értekezleten Dvorszky Ferenc elvtárs, i Gyógyszertári Központ igazgatója. Igy részesülnek magasabb szocialista bérezésben a főgyógyszerészek, szakfelügyelők,- sZal<előadók és
vizsgázott szak1nunkásaink. Ezért szüntették 1neg három év
után a'korszerintigépies fizetésemelkedést. Ezért ad módot az
új bérezés arra, hogy a besorolásban érvényesülhessen a
.iobb munka, a nlagaSabb szakmai tudás. Ez a besorolás
különben szakn1unkásaink új, 1nagasaq_b bérezésében is
kifejezésre jut. Most bontakozik ki a minisztérium és a
·.szakszervezet szüntelen tán1ogatása 1nellett az a következetes munka, a1nellyel képzetlen gyógyszertári dolgozóinkat
évről-évre nagyobb számban képeztük át szakmunkásokká.
Róna Béláné elvtársnő az első szakszervezeti értekezleten
elmondott beszédében részletesen ismerteti az új bérezést
Ebből közöljük:
- Pártunk, kormányzatunk 1nesszen1enő gondoskodását
a gyógyszertári dolgozókról 1nutatja. az 1947-ben kötött
gyógyszertári 1nunkavállalók kollektív szerződésének hatályon kívül helyezése, éppen ötéves tervünk döntő évében, ezzel a gyógyszertári dolgozók niunkájának jelentőségét és
az ebben a 1nunkában elért fejlődést isn1eri el.. A letérés a
régi, ötévenként en1elkedő fizetési lépcsőről, a szocialista
bérezés alapja: lehetőséget nyujt a minőségi 111unka elisn1e-résével a jobban doigozóknak -magasabb fizetési kategóriába
e1nelésére. I-iazánk szocialista építése a gyógyszertári dolgo·zókat is niind nagyobb feladatök elé állítja. A dolgozó nép
egészségvédeln1ének szervezetében a gyógyszerellátás jelentős
tényezői a gyógyszertáraink által felépítettgyógyszerfogyasz ..
tási terven épül fel egész gyógyszeriparunk belső szükség·letre készülő gyártási terve, dolgozó népünk betegellátásának gyógyszerrel való biztosítása„ A gyógyszertári dolgozók
bérrendezése ki kell, hogy domborítsa a nagyobb tudást, a
fokozott felelősséget s ezért ezt magasabban kell illetn1énYben is kifejezni. A bérrendezés a gyógyszertári szakmai káderekre terjed ki.. A nem szakmai káderek, takarítónők, pénz·tárosok vagy egyéb adn1inisztrációs és technikai dolgozók
bérrende~ése.nem választható el az iparban, vagy kereskedele1nben hasonló munkakörben foglalkoztatott dolgozók
bérezésétöl„
-- A bérrendezés a szocialista bérezés irányában halad és
alkalmas arra, hogy a szakképzettség fokozására serkentsen
és a szocializ111us építése szempontjából fontos gyógyszertári
1nunkakörben biztosítson kellőszámú niunkaerőt. Érvényesíti a nagyobb felelősség, magasabb tudás, n1egfelel6en
magasabb 'díjazását. JV!egszünteti az eddigi öt évenként
emelkedő lépcsőt, ami se1nmi ösztönzést nen1 nyujtott a
dolgozóknak, sőt a fiatal és kevésbbé öntudatos n1unkaerő
nél gyakran gátJóként hatott Megszünteti az egyenlősdit a
gyógyszertár felelős vezetőinél és irányként a munkaterület
nagyságának felm'érésével és a felelősség fokának megá!!apításával átlag-· szán1okat állít be. Igy négy fe.Ielös vezetői kategóriát léptet életbe, ezeken a határokon belül
is besorolási lehetőséggel. Új gyógyszerészi 111unkaköröket
határoz 1neg fejlődő gyógyszertári hálózatunk, a szocialista
gyógyszertári_ 1nunka követe!n1ényeinek megfelelően, ígv
nagy gyógyszertárainkban fe\elősvezető helyettes, a legnagyobb forgaln1at lebonyolító gyógyszertárban csoport\· ezetői n1unkakört rendszeresít. Lehetővé teszi az eg_észen
kiváló munkát végzők 1nagasabb kategóriába ernelését,
n1egszünteti az egyenlősdit a tirocinális vizsgával- rendel-

kező nen1 okleveles gyógyszerészek és oklC\· eles gyogyszeré

szek között, szakképzettségüknek és 1nunkakörüknek meg
felelően

-Sok behoznivalójuk van dolgozóinknak esz1nei, politikai képzettségük területén. Ahhoz, hogy a n1unkában az
összefüggést a 1nunka egyes területei között világosan felismerjék, hogy a kitűzött célt-el tudj_ák érni, hogy munkájuk
területének perspektívájá~ fel tudjuk mérni, n1agasabb
világnézeti képzettségre van_ szükség. A Szovjetunió gyógyszerészi irodalma é_s_ gyógyszertári szervezete messze előt
tünk já1 Igyekeznünk kell, hogy 1negközelítsük ezt a színv-onalat, ezért fokozottabban kell tanuln1ái1yo_znunk a
Szovjetunió irodalmát és elengedhetetlen feltétel ideológiai
fejlődésünk.

A szakszervezeti értekezleten felszólalt Sárfy Rózsi

titkárelvtársnő is, aki ugya_ncsak az új bérezés jelentőségéről

beszélt A magasabb szempontok felvetése mellett annyi
őszinte segíteniakarással, helyzetünk, érdemeink és hibáink
_olya:n tökél,etes ismeretében, hogy az volt az érzésünk:
végre hazaérkeztünk. Hogy végre-· amint Sárfy elvtársnő
mondotta -- nem leszünk szakszervezetünk )>mostohagyer1nekeií<, amit eddig gyakran jogosan hangoztattunk„ Tudnunk kell, hogy az új bérezés elsősorban szakszervezetünk
kezdeményezésére valósult meg. Szakszervezetünk vitte
szakmai kádereink ügyét az egészségügyi kormányzat és
pártunk elé„ Erre pedig csak szüntelenül javuló, öntudatos,
fegyelmezett munkánkkal, szakn1ai és politikai fejlettségün~kel lehetünk méltók

A gyakorlat kialakított egy
Továbbképzés Baján

előadó

gárdát

--~

. _A Bács-Kiskun megyei Gyógyszertár Vállalat és a
ba.1a1 Egészségügyi Szakszervezet elnökének biztatására
a gyógyszerésztovábbképzés Baján 195L n1árcius 11-én
indult meg„ A havonta egyszer nlegtartott összejöveteleken
nemcsak a bajaiak, hanetn a köt·nyéki járások gyógyszerészei is résztvesznek. Kezdetben a gyógyszerészek mellett
egy-egy helybeli kiválóbb orvos is tartott előadást. Igy
alkalom nyílt az orvosokkal való kapcsolatot szorosabbra
f~ztü és az egészségügy ér~ekét szolgáló közös problémákat
reszletesen megbeszéltük. Később az orvosok részvétele ehna~adt és az előadások megtartásában teljesen a-magunk lábára
alltunk. A gyakorlat kialakított egy _előadógárdát, an1ely
egy~e b~vül és a havonta ülésező rendezőbizottság gondos·kod1k rola, hogy az összejövetelek inindig nívósak és érdekes~k legyenek
Eddig a következő előadások hangzottak e! : Alu1nin
acetic tart sol. helyes készítése, Honnonok, Vitan1inok
Szulfonan1id-készíttnények, · Antibiotikumok, Gyógynövé~
nye~, Gyó~ys~e;é~zet a Szovj~t~~ióban, A ve~ytani tudomány
tortenelm1 fe.Jlődese, A taR:salasi rendelkezesek helyes értelmezése. Folyamatos előadás volt az >lOldatok a recepturában«, an1ely a kristalloid-, kolloid-oldatokat .szuszpenziók~t és emulziókat tár~yalta elm~!eti és gyakdrlati vonatkozasban. jelenleg a Gyogyszerhatastan ismertetése van soron
folytatólagos előadások keretében. Később bevontuk a
tová~bképzés~e az összes gyó_gyszertár_i. dolgozókat. Egy"
technika el6adast taJtott a ))Technika teendő1 a táránálí( címen
~s e&.Y admini~ztratív dolgozónk a gyógysze1 táfi ügyvite!ró'l
es kony~'elésroi
E szabadon választott szak111ai, tudon1ányos előadáso
kon kívül egyik kartársunk előadta a gyógyszerésztovábbképzés első 111egjelent brosúráját: »Oltóanyagok eln1élete és
gyakorlati. alkalinazása«, és várjuk a további kiadványokat.
Két kartársunk »k~1 dés és fc:lelet11 cín1ű progranunponljában
rendszeresen megtargyalja a körlevelek aktuális rendelkezéseit és a gyógyszertári ügyvitelben előforduló problémákat
Ebb~ a jele1~lévő .gyögyszerészeken kívül aktívan bekapcsolodnak vallalatunk kikú!döttei. Kecsken1éti vállalatunk
ugy!lnis yz .első napt?l kezdve fölisn1ei:te a gyógyszerésztovabhkepzes fontossagát és állandóan képviselteti magát
ezeken az összejövet:Iek-en
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..
.f:.:z elkövetke~.ö időkben a
o~_szeJovetelek . Ie_gfobb f~Iadata

gyógyszerésztovábbképzö
az v. Magyar Gyógyszer
konyv ~zakma1. 1smertetese lesz. Ennek eredményességét
fokozna, ha mrnden megyéből három-négy gyógyszerész résztvelzetne a budapesti továbbképző tanfolyamon és az ott tanultakat leadnák az itthoni kartársaknak a megye területén.
A technikusképzés B:aján már harmadik éve rendszeresen fo,Iyik. Heti négy .órán részesülnek elméleti és gyakorlati
oktatasban a hallgatok, s ebben az évben már a harniadik
csopor_t fog Budapesten vizsgázni..
U&y ~ b~j~i, ~int .a Baja kö_rnyéki gyógyszerészek
szak1na1 feJlődesuk erdekeben tudataban vannak ·a gyógyszerész~ovábbképzés és technikusképzés jelentőségének -és
ezt ~gy1k,Iefgontosabb feltételnek tekintik a minőségi munka
meg,iavitas~ra.
Szélinger Jenő gyógyszerész
Baja, 12/15, gyógyszertár,,

A forrázatok és

főzetek

Amostmegínduló szervezett vidéki gyógyszerésztovább~
képzés az eddigi menetet lényegesen nlegváltoztatja
Ez azonban nem jelentheti a helyi"" kezdeményezések teljes
eállítását Fel kell használni a tanulási kedv fokozására
Folytassák az előadásokat A szaksajtót minden hasonló
megmozdulás érdekli --- az elhangzott eredeti előadásokkal
együtt A szaklap, a szakcsoport várja a leközölhető- kéziratokat és számít minden olyan közleményre, amelyből
országosan megállapíthatjuk a gyógyszerésztovábbképzés
és a technikusképzés helyes megvalósítását Külön kérjük
»A technika teendői a tcíránáI« című előadást, amennyiben az
önálló gyakorlati szempontok alapján készült
Szerkesztő.

gyors

előállítása
lrta: Mozsonyi Sándor dr,,

Mint ismeretes, az Országos Közegészségügyi
IntÉzet.l 1300/1951, illetve l 1424/1951 sz, »Hatá·
rozal«·ával engedélyt adott arra, hogy az Irzf.
ipecac, a fV Gykv-ben hivatalos Tinct ipecac. ·bál
(! g d.og = 5 g festvény}, a Decoct. saporzar. pedig
az V Gykv·be felveendő clő:rás szerint ké'2ített
Tinct, sap°'nar ,-bál (1 g drog= 2 g festvény) desztillált vízzel való hígítással is elkészíthet(, füetve
kiadha"ó legyen, Ez az eljárás sok elénnyel jár,
miként ene Ligeti Ferenc -- mint e kérdés kezdeményezi je - »A Gyógyszeré:z« 1949, Xl 30. és
1950. TV 1. számaiban közölt elabor átumaiban rá·
muta'ott.
Ezek a fontosabb el(: nyök a következök :
A tinkturákban a drogok ha'óanyagai - szemben
a forrázatokkal és fé zetekkel - változást alig szen·
vednek, minthogy a szeszesrerkolációval való kivo·
násuk szobah·;mérsékleten történik. A tinkturák
megállapított hatóanyagtartalomr a vannak beál·
lítva, a megvizsgált és kifogástalannak bizonyult
drogból és az optimális kivonás folytán - mond··
hatni - teljes hatásértékúek. A betegek mindig
azonos, legjobb hatású gyógyszert kapnak.. Ezek a
gyógyászati szempontból mutatkozó előnyök,
Anyag„ idö· és munkamegtakarítással is jár
a szóbanlévő készítési mód, mert a drogok jól
kihasználhatók, hőenergia nem szükséges a készít,.
mények elöállításához, a tinktúrákjelentősebb változás nélkül állandóan készenlétben tarthatók,
azokba! a főzetek és forr áiatok igen egyszerűen,
kevés munkával rövid idő alatt elkészíthetők és így
a betegek hamar hozzájutnak e gyógyszerekhez.
k' említett eV nyök folytán a gyógyszertárak·
ban gyor an elteqedt a fenti két készítmény módosított előállítása, bár egyes hElyeken az az álláspont alakult ki, hogy mivel van még drog készletben, tehitinkább abból áiítj ák elő a dekoktumokat
és azinfuzumokaL Helyesebb volna azonban ebből
a drog-kész'etböl tinktúrát készíteni és azt ilymódon
jobban hasznosítani,,
·
Minthogy az említett két készítményen kívül
sokszor még más forrázatokat és főzeteket is rendel-
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nek az orvosok, ezért véleményünk szerint célszerű
volna a fenti jólbevált eljárást újabb Országos Kör,;
egészségügyi fntézeti határozatokkal - amelyek
nélkül ugyanis azok nem alkalmazhatók - az
alábbi készítményekre is kiterjeszteni
L A helytelenül főzetként rendelni szokott
»Decoctum« althaeae-t úgy készíthetjük el, illetve
a nyálkatartalmú drogokból az V, Gykv tervezete
szerint úgy készítünk ú, n. fézetet, hogy. a drogot
(az altea gyökeret aprított állapotban ( (11), a Jen·
magot és birsmagot pedig egészben), kevés vízzel
szitán a portól leöblítjük és ezután, ha más arány
nincs előírva, húszszoros mennyiségú szobahömér·
sékletű vízzel-· közben gyakrabban felkeverve Yz óráig állni hagyjuk. Ezután a folyadékot vatta·
lemezen vagy vászonruhán megszűrjük és a szűrőt
enyhén kinyomjuk, végül vízzel az előírt súlyra
kiegészítjük
A Vlff kiadású Szovjet Gykv, szerint az altea·
gyökér forrázata: 10 ré>Z altea·gyökér folyékony·
kivonatnak 90 rész vízzel történő elegyítésével is
elkészíthetö -Az altea-gyökér folyékony kivonatát
a Szovjet Gykv 1 : 2 arányban állíttatja elő,
30°/o·OS szesszel való per koeációval, .oly módon,
hogy a drog mennyiségének megfelelő súlyú első
kivonatrészt elkülönítve, a gyökér teljes kimerítésé·
vel nyert perkolátumot vákuumban bepárologtatva
az első kivonattal összekeverjük, vízzel 200 részre
kiegészítjük, 5 napig hűvös helyen ( 10°) állni
hagyjuk, majd megszűrjük.
2, Decoct chinae. Minthogy a IV. Gykv-ben
az Extr . chinae fluid, hivatalos - amelynek 1 sr-e
tudvalevé !Eg 1 sr drognak felel meg - ennélfogva
a szóban levö fézet racionálisan az említett extraktumból volna előállítható, oly módon, hogy minden
10 g drognak megfelelő ugyanilyen mennyisÉgú
extraktumnak az előírt összmennyiségre történő
.vizes felhígítása után 1 g híg sósavat kellene a
folyadÉkhoz adni, amikor is a csapad(k feltisztul.
flymódon a china-kéreg-fCzetnél értékesebb készítmény nyerhető,
3. Decoct corzdurang. Ez esetben ugyancsak a

IV Gykv-bert !elveit Extr.. condur fluid-böl
lehetne vízzel felhígítva előáll~ani a főzetnek meg·
felelő folyadékot, amely kisse zavaros --· mint a
főzetek és forrázatok általában de ez a i>Hasz·
. nála! előtt felrázandó« szignatúra amúgyis kötelező
-alkalmazása folytán semmiféle hátrányt nem okoz
4. Dewct /rangulae, Mint ismeretes, a Ch
1200.1 1951 0, K 1.·határozat szerint a „oecoctum
purgans« néven előírt, bengekéregbCI készített,
hashajtó fózet az lnfusum Jaxativum Ph Hg, IV
helyett kiadható . Ez esetben is alkalmazható volna
a IV, Gykv· ben hivatalos Extr . fr angul, fluid
megfelelő 11ígításban. - E készítmény siintén za··
varos és itt is fontos a használat előtt való felrázás.
Megjegyzendő, hogy az V Gykv, tervezete nem
Decoctum, hanem lnfusum frangulae comp. néven
veszi fel e készítményt, amely az előbb említettől
még abban tér el, hogy 10% kálium·nátriumtartar átot és 5% édesgyöker el is tartalmaz,
Az rrzfuzumok közül a IV Gykv-ben hivatalos
az lnf laxativ, és az Inf rhei, amelyek készletben
tarthatók
5 Egyik leggyakrabban rendelt infuzum a
szenegafőzetet helyettesítő, jól bevált, hatásos
!11/ primulae, amely a Fo·NO·ban is szerepel.. Erre
vonatkpzólag Gruber Alajos dr.. még ez év elején
»A Gyógyszerész« 1952 VlL l·i számában megjelent azt a helyes javaslatot tette, hogy rendeltes.
sékel : »Ha az orvos a pr imula·forr ázat rendelésénél
nem írja elő a felhaswálandó prirnula·mennyiséget,
úgy az 1 : 50 arányban készítendö el.« A Gyógy·
szertár Vállalat Budapest, az 1952 VI. 6·i 19. sz.
körlev'elében már ennek megfelelő utasítást adott
oly értelemben, hogy : „Ha az orvos olyan forr áza·
tat, főzetet vagy oldatot rendel, amelynek a J)f'or·
mulae Nor males«-ben pontosan meghatározott elő·
irata vap, de az orvos a )>ddsin1 ((szót netn használja,
hanem csak a ,rendelt mennyiség súlyát adja meg, a
gyógyszert mindig a szabványos vényminták elő·
ir alában feltüntetett súlyar ányok szer int kell készí·
leni és árszabványozni «
Igen fontos volna a primula-forrázat előállílá·
sát is egyszerűsíteni a fentemlített niintára, előbb
azonban megfelelő eljárást kell kidolgozni ai ehhez
szükséges primula-tinktúra vagy kivonat előállí·
tására, ami elég nehéz feladat
E kérdéssel igen behatóan foglalkoztak I Biic/u
és munkatársai, akik megállapították, hogy a pri··
muJa.szaponinok vízben rosszul oldódnak és ezért
a szokásos forrázat és főzet készítési eljár ások ·melyek közül mégis az utóbbi a jobb ~- a drog
szaponinmennyiségének csak mintegy 15-20%-át
vonják ki. A dolgozat szerint a legjobb eljárás a
Vf. paritású drognak 50 súlyszázalékos szesszel
85°·on, 30'-ig visszafolyó hútővel történő kivonása
Ez a módszer a kocsonyásodást is kizár ja,. Sajnos, az
így nyerhető fluidextraktum hosszabb idő mulva
sokat veszít ható anyagából s ezért az csak rövidebb
ideig tárolható, A hosszabb ideig való eltartásra
·
csak a szár az extraktum alkalmas,
6. Végül említést érdemel még az ugyancsak
rendelni szokott Inf.. valerianae, amelyet az V.
Gykv·ben felvett Tinct valerian spir·ból vízzel

való hígítással ugyancsak egyszerúbben és jobb
hatásértékkel lehetne előállítani Természetesen itt
is, mint a többi .esetekben is, a súlyar ányokra gon·
dosan ügyelni kell
Tekintettel arra, hogy a jelzett módon általá·
ban nagyobb hatóértékű készítmények nyerhetők,
ezért, valamint az egyöntetű gyógyszerké>iítés
szempontból is, a szöbanlevő esetekben a régi far·
rázat· és főzetkészítési eljár ás általában megszünle·
tendő volna
Ismételten hangsúlyozwk, hogy a fenti javas·
latok csak az Or'2ágos Közegészségügyi Intézet
hozzájárulása esetén volnának a, gyakorJatba ál··
vihetők.

A budapesti Egyetemi Gyógyszerészti Intézet·
ben további kísérleteket folytatunk oly irányban,
hogy a fenti javaslatok megfelelő kémiai, farnca·
kológiai, valamint klinikai kipróbálással alátáma.sz·
tandó kedvező eredmény esetén az Országos Köz·
egészségügyi Intézet számára alapul szolgálhassa·
nak az említett i>Határozatok« kitíocsátásához
IRODALOM VIII. Szovjet Gyógyszerkönyv 1946
lV Magyar Gyógyszerkönyv 1935. - V Magyar Gykv
tervezete - IX Dán Gyógyszerkönyv 1948. - V. Helvét
Gyógyszerkönyv Kommentárja 1947„ -- Ligeti Fetenc .:
itA koncentrált fözetekről.« 11A Gyógyszerész<( 1949„ Xl.
30·i sz. - Rózsa Pál dr
»A főzetekről és forrázatokról ((
A M Gy. T. T Ért 1935. - J Büchi és munkatársai:
)j.Die galenischen Zubereitungen áus Rhizoma Primulae. ((
Pharrn. Acta Helv. 1950 októberi és nove1nberi száma.
~

A Budapesti Gyógyszertár V. ötletbapja
Az ötletnapokat, amelyek üzemeinkben kon1oly észújításokat huznak felszínre, 1na má1 országos
viszonylatban megrendezik gyógyszertárvállalataink is
július 28-án a Majakovszkyj-utcai kultúrteremben a Budapesti Gyógyszertár Vállalat hirdette meg ötletnapját Körülbelül harminc gyógyszerész jött el ~tleteivel, köZtük néhány
technika is. Az emelvényen ültek Horányi János f6könyvelő
elvtárs, Csató József elvtárs, az anyaggazdálkodási osztályról
Major Béla és a Gyógyszerész Szakcsoport részéről Gruber
Alajos dr. és Ligeti Viktor elvtársak Az ötleteket elmondják,
hozzászólnak, értékelik és azonnal díjazzák is 20-40 Ft.
összeggel. A nagyobb jelentőségű újításokat nem bírálják
el, hanem az újítási Bizottsághoz utalják. lgy a L.iquor
ferratus-nál felhasznált szűrőpapír-takarékosságra, kombinált bélyegző használatára és a biztonsági zárakra vonatkozó javaslatokat Elfogadják és díjazzák azt az ötletet, hogyha a vényen nem kapható gyógyszer van felírva,
úgy a recept hátlapjára írja fel a gyógyszerész az azonoshatású, kapható gyógyszereket és ezzel a feljegyzéssel men·jen vissza .a beteg az orvoshoz ... Elfogadják és díjazzák a
bontott kötszerek és a vizsgálati anyagok feljegyzésére
vonatkozó javaslatot. .Jutalomban részesítik a körlevelek
folyamatos számozását bevezető ötletet .. Díjazzák azt a
javaslatot is, amely a hőmérők gyors mint'.>ségi ellenőrzését
oldja meg a gyógyszertárakban azzal, hogy megfelelő
nagyságú edényben kb;;40°-os vízben megfigyelik a higany
emelkedését. A perkolálásra vonatkozó ötletet, amelynek
lényege, hogy 2~5-5% drogtöbblet felhasználása révén
jelentős mennyiségű alkohol takarítható meg, szintén az
újítási Bizottsághoz utalják. Ligeti Viktor felszólftja a
kartársat, hogy újftá~át írja meg a szaklapnak is a •gya·
korló gyógyszerész mílhelyében• rovat részére
szerűsítéseket,
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Kolorimetriás analízis*
Irta: A K Babko és A T.. Piljipenko
A szerzc k az előszóban röviden ismertetik
a kolorimetriás elemző módszerek történetét és
fejli dését. Megemlítik, hogy V. M. Szevergin
akadémikus volt az első, aki 1795-ben kolorimet ..
riás mód:zert ajánlott a vas meghatározá; ár a
ásványví:ekben, gubacstin'du ·a és vörö;vérlúgsó
segítségével.. Ocosz kutatók jelentékeny részt vettek
a módszer továbbfejlesztésében is .. Igy Szt.. Szkinder,
a Nyizsny2- Tagiljszk-i kohóüzem vegyésze kolorimetriás eljárásokat dolgozott ki a kén, foszfor,
szén, mangán, vas, króm és egyéb elemek meghatározására, sőt egy »Cvetomér« nevű készüléket
is szerkesztett, ami sokkal jobb volt, mint az
akkor ismert kaloriméterek. A múszer egyszerű
volta, valamint kényelmes kezelési módja miatt
a gyári és más laboratóriumGkban nagyon elterjedt.
~
Az ipar lüktető menete már abban az idcben
olyan elemző módszerek kidolgozását követelte
meg, melyek - Szkinder szerint - a kielégítő
pontosságot gyorsasággal kapcsolják össze . Ez az
oka annak, hogy az üzemi laboratóriumokban
nagyon ritkán találkozunk a klasszikus elemző
módszerekkel, melyek Ieválasztásaikkal, méréseikkel rendkívűl hosszadalmasak.
Különösen nagy munka indult meg a kolorimetr ia fejlesztésére a Szovjetunió iparosítási korszakában.. Ebben az idé ben alakultak ki L. A
Csugajev, V. G. Hlopin, N. A Tananajev és ú1ások
iskolái, melyek a fejlödésben nagy szerepet játszottak
AJrnlorimetrlás meghatározás két lépésből tevő
dik össze.. Először a meghatározandó alkatrészt,
illetve annak oldatát megfelelő kémlőszerrel kezelve
színes vegyületté alakítjuk, azután a színes oldat
színének intenzitását niegfelelő mérőmiíszerrel megmérjük. Szerzők a könyv elején a színes vegyületek
· általános jellemvonásait, azok képződésének körülményeit tárgyalják, azután megismertetnek a színintenzitás mérésének módszereivel és műszereivel.
Minthogy a kolorimetriás módszerek legérzékenyebb
pontja nem maga a színmérés, és a nehézségeket
legtöbbször nem is a színes reakciók hiánya okozza,
a szerzők nagy figyelmet fordítottak azoknak
a körülményeknek gondos kiválasztására, melyek
a reakció kívánt lefolyására a legkedvezőbbek
Nevezetesen igen részletesen tárgyalják a megfelelő kémlőszer kiválasztását, a kémlőszer-felesleg
kérdését, a kísérő anyagok által okozott zavarok
kiküszöbölését stb .
A részletes részben egyes alkatrészek meghatározási módszereit tárgyalják, főként műszaki
anyagokban Az anyag csoportosítására nem tar··
tolták alkalmasnak az elemek szer inti sorrendet,
hanem az egyes színes vegyületek képzé dési reakcióit
vették alapul és az anyagot reakció-típusok szerint
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csoportosították Az elemek szerinti felsorolás
talán jobban megfelelt volna a kalorimetria jelen
helyzeUben, de nem szolgálta volna a további
fej lé dés!. Az adott rer.d>zer Iehettvé teEZi, hogy
a könyvet forgató szakember a reakció-lípmokat
új anyagok meghatározására könnyen alkalmazhassa.
Az alk,atrészek arányos megváltoztatásával
a végső térfogatokat úgy határozták meg, hogy
a vizes oldatok térfogata 50 ml, a vízzel elegyedő
szerves oldószerre! készült oldatok térfogata 20 ml,
a vízzel nem elegyedő szerves oldószerekkel készült
oldatok térfogata 10 ml legyen .
A könyvben közölt eljárások egy része olyan
természetű, hogy azokat a legegyszerűbb laboratóriumi körülmények között is alkalmazni lehet,
elfogadható hibahatárok mellett. Ilyen például,
a színmértékoldat-sorozat (»standard-sorozat«) mód·
szere, a hígitásos módszer, a kolorimetriás titrálás
stb Te1mészetesen megtaláljuk a könyvben a
műszeres színösszehasonlító mód>Zereket és az
optikai sűrűség vizuális és fotóelektromos mérésén
alapuló eljárásokat is, a megfelelő műszerek és
eszközök elég részletes ismertetésével együtt
A könyv első része, melyben a szerzők a
színes vegyületek létrejöttének körülményeivel és
a színintenzitás mérésével foglalkoznak, minden
analitikus részére használható adatokat tart~lmaz.
A részletes részben számos ,olyan szervetlen anyag
meghatározásának elóiratát is megtaláljuk, ami
a gyógyászatban is használatos, mint gyógyszer~
készítmények alkatrésze. Például megemlíthejük
a vasat, arzént, foszfort stb. Természetesen az
ilyen anyagokat tartalmazó gyógyszerkészítmények·
előkészítése a kolorimetriás reakcó előtt, bizonyos
tekintetben eltérhet az említett ásványi stb .
te1mékek előkészítési módszerétől, a különbség
azonban nem olyan nagy, hogy a módszer lényegét
érintené, úgy, hogy a receptek kisebb módosítással
ilyen célra is alkalmazhatók
Minthogy hasonlójellegű, a kalorimetria elméleti és miiszaki alapjait, valamint gyakorlati
alkalmazását tárgyaló magyarnyelvií szakkönyv
nincs forgalomban, a könyv - gyógyszerana!itikai
szempontból érdeklédésre számottartó - szemelvényét e helyen ismertetjük
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1

A kolorimetriás elemző módszer abban áll,
hogy a meghatározandó X alkatrészt meghatározott
körült'nények között egy R kémlőszer segítségével
színes vegyületté alakítjuk, majd a vegyület
oldatának színintenzitását mérjük
A kémiai mennyiségi elemző módszerek két
csoportba oszthatók, melyekben a meghatározás
a vizsgálandó X ion és egy R kémlőszer között
lefolyó reakción alapul, melynek eredményeképpen
ismert reakciótermék keletkezik A módszerek
egyik csoportjában a keletke~ett _vegyület me?nyiségét határozzuk meg, a mas1koan az R kemloszernek azt a mennyiségét, ami az X ionnal lefolyó kölcsönhatáshoz szükséges.
A kolorimetriás elemző módszer az első csoportba tartozik és sokkal gyorsabb a sú!yelem~ő
eljárásoknál, főként azért, mert a re.~kc!otermek
elkülönítése (szúrése, kimosása stb ) szuksegtele1me
válik. Néha a színes reakcióter méket a kolonmetriában is ki kell vonnunk egy vízzel nem
elegyedő oldószerrel de ehhez a művelethez lényegesen kevesebb időt~ van sz;ükség, mint a szűrésre
és kivonásra a súlyelemző eljárásokban
· A kolorimetrás elemzés jelentékenyen érzékenyebb a gravimetr iánál és ezért csekély mennyi··
ségű alkatrészek meghatározására alkalmasabb
0, l mg nagyságrendű anyagmennyiségeket a, kö_zönséges anali1 ikai mér !egeken nem lehet lemerm,
de színintenzitásuk oldott állapotban gyakran
meghatározható !gy például 1 csepp 0, 1 n káliumhipe1 manganát oldat 100 ml vízhez ekgyítve
észrevehető színezödést okoz az oldatban es alkalmas kolorimetriás meghatározásra, holott ebben
a cseppben a 0,06 mg féin mangánnak megfolel~
sómennyiség van oldva, ami közönséges analitrka1
mérlegen nem mérhető.
.
,
A kolorimetriás módszer nem én el a sulyelemző módszer pontosságát. A pontossági követelmény azonban kis anyagmennyiségek meghatározásakor általában még alább száll és ebben az esetben
a súlyelemző és térfogatos módszerek is kevésbbé
pontosakká lesznek. Ezenkívül a kolorimetriás
elemzés ki nem elégítő ponsösságának oka sok esetben nem a módszer elvi alapjaival kapcsolatos,
hanem a metodika nincs kielégítően kidolgozva.
Manapság a színintenzitás{ nagyon pontornn
meg lehet mérni..'
A pontosság vizuális módszereknél 10-?,5
%-át, bonyolultabb, ké~z.ülékekkel dolgo~ó mod;
szereknél 1--0,5%-at en el a meghata~ozan~o
mennyiségnek. Emellett azonban a kolo11111etn~s
elemzés adatai közötti eltérések 10-20%-ot, sot
még többet is kitehetnek Ez a reakció kivitelezé~e
fizikai-kémiai körülményeinek elégtelen tanulma··
nyozásával magyarázható
..
Minden elemzőmódszerben, mely a reakc10ter mék mennyiségének mérésén alapul, különös
jelentősége
van a következő jellemzőknek :
á) a kémiai affinitás nagysága a reagáló ionok
között, b) a reakciótermék jól körülírt kémiai
összetétele, és c) a reakció külső effektusa 1 g.·
i M. v. Sz a v oszt' j a nova, lzv . AN SzSzSzR,
szeri ja fizicseszkaja 11, 424 (1947)

molekula anyagra vonatkoztatv~ Ezz~l kapcsolat~
ban a súlyanalízisben a lecsaposzer es a reakc10
körülményei megválasztásának főkritériumai a következők : a)a csapadék kis oldhatósága, bJ. a_ 1'.1ert
alak meghatározott összetétele és a koprec1p1tac:o
(együttes kicsapódás) kiküszöbölése,, e) a csapadek
nagy molekulasúlya A kolonmetnas elemzesbeo,
ahol többnyire színes komplexek~! hasz~.alunk fel,
a meafelelő
követelmények a kovetkezok: a) a
0
színes komplex szilardsága (kis disszociációs. állandó) b) a színes vegyület összetételének állandosága é~ e) az 1 g-molekula anyagra vonatkoztatott
színezőMs intenzitása
Ismerteti: Láng Béla dr.
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gyógyszerésztov~b~képző

tanfolyam

befe1ezese
július 18-án véget ért a n1ásodik újtípusú, gyakorlati
oktatással egybekötött gyó~y~_zerésztov,ábbképző ta.nfoly_a?1,
amely reggel %9-kor fcJezodott be Vegh Antal di, gyogyszerészkén1iai előadásával. Ezzel a tanfolyammal a budapesti iyóp-yszerészek több mint felének továbbképzése megtörtént. Megállapítható, hogy t~nfolyam_ról-,ta,nf?lyamra
emelkedik az érdeklődés, az altalanos tudasvagy es ezzel
együtt a részvevők szorgalni<; "és, tanu!,ási fegye!mezettsét?;e
is. Kétségtelen, hogy ez a feJlodes elsosorba~ ~!1nak t~la]
donitható, hogy a gyógyszerészek 1nunkahelyu~?n ~ ~yogy
szerek elkészítése közben látják, milyen nagy s~ukseguk van
jelenlegi tudásuk állandó gyarapítására. ·ruda!aba~ vannak,
hogy a minőségi gyógyszerellátás ,követ~lme~ye1~ek csak
úgy felelhetnek meg, ha szakma~lag a!lan.?üan kep~z1k 1~1~gu
kat Hozzájárul ehhez az v. Gyo~yszerkonyv 1ne?:Je,len,ese"'.el
járó fokozott felelősség vállal?sának ~yn1oly ~terzes~ 1~.
Bár a tanfolyam nen1 az V. Gyogyszerkonyvet targyalJa es
ismerteti, de előkészít arra, ho!!y a magasabb szen1pontokat
megjelenése után olyan szellemben legyünk képesek n;iegoldani, hogy a gyógysze,rész ~ ~chufek. prof,css~or megallapítása szerint - valoban gyogysze1sz~ker.H~ !egyen :
Akik ezt a tanfolyamot elvégezték, az eln1eleti es gyakorlati
oktatásban való részvételükről igazolványt kaptak. A tanfolyam hallgatói azonbai:i a brosúrá,k fel~:::isz_ná!ásával n1eghatározott időben az egesz anyagba! külon 1s Jelentkezhetnek vizsgára. Nógrádi Lás~lóné elvt~rsnő k;~szönete,t. n1~nd
az előadóknak és a hallgatoknak e!vegzett_ JO i:nunkaJ!--!k~rt,
an1elynek er,e~mén)'."ei n:ie~ ,fognak 1n~1tatk9zn1 a szo~1ahst_a
gyógyszere!latas k1alak1tasaban. Elrsmero.leg e1nlekezett
1neg Farkas Andor dr.-ról, aki lelkiis!11~ret.e~en ol.?~_tt~
1neg megbízatását a tanfo!y,arn é,s ~ ~1}Jn1szter~un1. k?zotti
összekötő szerepében. Ezutan tova_bb1 JO munkat k1vant ~
gyógyszerészeknek a~ it! !anult anyág minél jobb ehnéleti
és gyakorlati f.elhaszanlasaban.
A hallgatók nevében Szabó Mih~ly elvtáEs k?szönte 1neg
az Egészségügyi Minisztériumnak es az eloadokp~k, hot;y
megtere1ntették szakn1ai továbbképzé~ük le~~,tő,s~get, m~J~
így fejezte be: Tudjuk, !1ogy tanula_~i, .:eJIO~~si Jery.etosegünket mindenek előtt partunknak kosz?nh~tJuk, P,ar,tunk
gondoskodását mindig érezzük, éreztük es tamogatasar a a
iövőben is biztosan szán1íthatunk A mi kötelességünk, hogy
éljünk is a lehetőségekkel. E tanfolyan_1_ befejeztével .a tafl:!--1Jást nem fejezzük be, hanem sz.aka~atlani:J ~~p~z~uk
1nagunkat szakmailag, hogy a íudon1:any alland~ fel1odes~yel
1ni is lépést tudjunk tartani,. Mert Jobb munkat csak tobb
tudással tudunk végezni. Ahogy Sztálin eI:'.t~rs !J.10ndta:
!)Ahhoz, hogy építsünk, tudás kell, el kell sai~titan1 a tud~
mányt, ahhoz azonban, hogy tudjunk, tanulni kell, tanulni,
állhatatosan és türelmesen ~
·
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Minden gyógyszertár kis gazdasági egységként működik
---Felelősvezetői

A Budapesti Gyógyszertár Vállalat felelősyezető,i értekezletei mindig példamutatók az egész ors.zag szamára.
És ennek így is kell lennie. Itt működik az orszag legnagyobb
egészséfű!!Yi intézménye: a Vörös Csillag-gyógyszertár
Itt épülnek, nyílnak meg hónapról hónapra gyógysze;tá.rak,
amelyeknek felszerelése alkalmas arra, hogy az elkeszitett
gyógyszerek belső ellenőrzését is elvégezzék. Itt indult meg
először a gJ:ógysz.erész,továbbképzés, ~ő~ h,iyatalos;;tn ~sa~
itt tartanak evenkent ket tanfolyamot, es 1dejarnak v1zsgazn1
az egész országból gyógyszerésztechnikusaink, Az ú.j gJ'.ógyszervizsgáló laboratórium tanlaboratóri"um is. Itt kepezhetik tovább nemcsak a főváros, hanem az egész ország szakfelügyelőit.. A B„ Gy. V. magasan nagyobb forgalmat bonyolít le gyógyszertáraiban, mint bármelyik más megyei GY,. v„,
és igen nagy előnye, hogy a felelős vezetőket vagy akar az
összes gyógyszertári dolgozókat, ha kell, egyik napról a
másikra mozgósíthatja„ Ezekből a tényekből következik,
hogy a B. Gy. V. részleges vagy teljes értekez~etére az _e_g~sz
országban felfigyelnek. Fokozottan vonatkozik ez a JUhus
24-én megtartott felelősvezetői értekezletre, amelyet Bakanek János igazgató elvtárs vezet
Dvor.szky Ferenc igazgató elvtárs szólal fel először :
Pártunk és konnányzatunk augusztus J .. j hatállyal
életbelépteti azon határozatát; n1ely szerint a szocialista
bérezés alapelveinek 111egfelelően óhajtja a gyógyszerészeket
díjazni. Nem lehet cél, hogy a forgalmat 1negengedett,
vagy meg nen1 engedett eszközökkel e1neljék a gyógyszerészek inert nem a gyógyszertárak forgaltna határozza
1neg a fi~etéseket, hanem az egyes gyógyszerészek teljesit-rnénye., Mi a jó teljesítn1ény'? Ha jó az elvtársias. viszony
a gyógysze1tárban és jó a gyógyszertárban nlegforduló betegekkel való b~nás~ód„ Netn J~het a forg~lmat e1nelni a~z.al,
hogy Karilt veny nelkül szolg.altatunk kt esnem lehet veg1gtelefonálni a nagyüzen1eket, hogy rendeljenek l-ig Mi nen1
félünk a forgalon1 emelésétől akkor, ha az egészséges gyógyszerellátást ered1nényezi, de nen1 kapitalista kalmár 1nócjon
igyekszünk nagyobb forgalon1hoz jutni
Az értekezlet központjában ,kétségtelenül Kémery
Mihály elvtársnak, az Anyaggazdálkodási Osztály vezetőjé
nek előadása áll. Beszámolójában sorra veszi az összes megoldásra váró és megoldott kérdés~ket Az i~zul!_n új ren~e,lé~i
1nódjától kezdve, az üze1nek gyogyszer- es kotszerellatasanak n1egváltozásán keresztül egészen a »Statim<1 gyógyszerszükségletek gyógyszertári irányításáig, mindenre kiterjedt
ez a legaprólékosabban kidolgozott és n1égis nagyv~nalú
beszéd. Utána Za!.ai Károly dr. szakfelügyelő n1ondJa el
tapasztalatait a szakfelügyelők eddigi müködéséről :
Vállalatunk egy évvel ezelőtt célul tűzte ki a gyógyszertárak 111unkájának megjavítását. A gyógyszertárban dolgozó gyógyszerész munkája végsőfokon a gyógyszerkészítésben csúcsosodik ki, ez egyik legfontosabb és legszebb
feladata„ A gyógyszerkészítés révén jut számára az ,a rendkívül fontos szerep és kötelesség, hogy a munka soran n1egbetegedett dolgozótársainak segítségére legyen. E szen1pontok figyele1nbevételével Y,áll,alatunkn~k ~?- is ~gyik 1.eg!ő~~
feladata a 1nunka 1ninőscgenek megJavitasa cs a m1noseg1
gyógyszerellátás biztosítása
A gyógyszerek táiolása terén mutatkozó szabálytalanságokat az adottságokhoz képest rnegszüntettük. A szak·
könyvek vezetése területén szintén javulás látható A legjobb eredn1ény és a legnagyobb javulás azonban a gyógyszerkészítés terén nlutatkozik. A mintavételezett gyógyszerek vizsgálati eredményei azt mutatják, hogy e téren igen
komoly eredményt értek el a kartársak. Hibák még tern1észetesen vannak,. melyeknek kiküszöbölése jövőbeni feladatunk. A szakfelügyelők eddigi tapasztalatai alapján
a felelős vezetők és a gyógyszertárak dolgozói a szakf,el.ügyelőket igen nagy- bizalommal és megértéssel fogadjak
Megértették egészségügyi korn1ányzatunknak ·azt az elgondolását, hogy a szakfelügyelők a tára mellett dolgozó gyógy·szerészeknek szakn1ai tanácsadói és segítőtársai. A szakmai
színvonal emelkedésében a javulás még csak kezdeti, amelyet
további eredmények kell, hogy kövessenek. Meg vagyunk
győi:6dve arróJ 1 hogy a 1ninőségi gyógyszerellátás terén

180

Hogyan foglalkozzunk a hallgatókkal a táránál

értekezlet -további javulás következik, erre a kartársak eddigi n1unkája
a legfőbb biztosíték.
Mindkét beszámoló komoly eredményeit főként a sok
tárgyi hozzászólás igazolta., Altal~i;iosságban. megnyil~t
kozott, hogy itt a gyógyszertar gazd~1 vannak J~len ~s !lzert
vetnek fel _kérdéseket, hogy a gondjukra bízott gy~gyszer
tárak munkáját megjavítsák. Ilyen szellen:iben, szol~ltak
fel Wolemanné, K-rémer György, Gyórbiró .Jenó, Toth Gabor,
Benkó Fésűs Arn-old Andriska, Erdős, Rosenthal, Farkas,
Bened~k és Réti Márt~n kartársak. Ezekre a problémákra a
kérdések hovatartozása szerint Kémery és Zalai kartásak
válaszoltak Kár, hogy szaklapunk terjedelme nem teszi
lehetővé, hogy a felmerült kérdésekkel bővebben foglalkoz-:zunk.
Vágó József elvtárs beszán1olójában többek között a
következőket 1nondotta :
Az ellenőrzések alkal!nával megállapítottuk, hogy egyes
gyógyszertárakban a munkafegyelem é~ egyéb -~éren k.on;.oly
hiányosságok és lazaságok vannak. Partunk es kormanyzatunk határozatai többször rámutattak a 1nunkafegyele111
niegszilárdításának kérdéseire. A munkafegyelem meg.:.
szilárditásának számtalan eszköze van. Legfontosabb eszköze a politikai felvilágosí~~ és nevelő munka ... A vál!alat
dolgozóinak nlunkafegyelmeert elsősorban a vallalat igazgatója felelős, de felelős ~z. egész, hivatalvezet~s és így ~z
osztályvezetők is A gyogyszertar akban pedig a fele.Ios
vezető elvtársak a felelősek A felelős vezetők személyes
példa1nutatással neveljék a dolgozókat.Az-okban a gyógysz_ertárakban ahol párt- és szakszervezet van, segítségül kell
hívni az~k bizalnli és népnevelő hálózatát
Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy Bakanek elvtárs
zárósZavait részletesen isn1crtessük. Ez a néhány n1ondat
ugyanis tömören összef_ogja és értékeli a lezajlott értekezlet
csaknen1 teljes anyagát:
Szeretném újból al~h~zni a tervgaz?álkodá~sal, k~p
csolatos kérdések fontossagat, melyek a gyogyszertar reszerc
is .elengedhetetlen fontosságúak. Dvorszky elvtárs k~zölte,
hogy lejárt a türelnli idő, szigo~úan tervre ~ötelezett val!alat
vagyunk. Ezek a követelmeny~k , hatvany~zott m,?do_n
fognak jelentkezni a B. Gy. V.-nal es a felelős v.eze~ok is
felelősek a terv teljesítéséért. Nekünk aszennt kell gazdalkodnunk, ahogy terveztünk. ~izonyos !lehé~s~~ek állott?k fenn
1951-ben 1952-ben is de eppen ezert kequk a felelős vezetőket tidgy sokkal n~gyobb körültekintéssel készítsék el a
tervei:.. A kartársak jó munkája fogja eredn1ényezni, hogy
jól sikerüljön a tervünk
Felvetődik a felelős vezető kartársak felelősségének
kérdése Beszéltünk arról, hogy a felelős vezetők felelős_ek
a rájuk bízott gyógyszertár~rt, dc mt'í,ködés~kbcn 1~em i:i1ndig érvényesül ez a fel~lősseg. f.. kartar~ak f1gyel~~be aJ~n
lon1, hogy minden gyogyszertar „ egy kis gazdasag1 e~y.?e~
ként mííködik és a felelős vezetok felelnek annak műkode
séért Nem 1nindig megfelelő a viszony a gyógyszertári .do~
gozók és a felelős vezetők között. lgy nem lehet elvarn1,
hogy abban a gyógyszertárba!1 jó kollekt!v sze~lcm al~kuljon
ki. A személyzeti osztalyon _is tervlj!:azdal~odas folyik: Meg
kell 1nondani, hogy nincs gyogyszeresz, akit alkalmazni tudnánk. Igen magas a fluktáció, a betegek szá1n?, igazol?tlanul hiányzók száma fizetésnélküli szabadsagok szarna.
Egyes esetekben nem' tudunk, még ha ~a,ru~k s.ei,n, segítséget adni. A munkafegyelmet meg kell szllard1ta111 es ebben
segítsék a vállalatot a felelős vezetők
Benkő kartársnak arra a kérdésére, hogy az iµősebb
kartársakat ne az SZTK gyógyszertáraiban helyezzük el, azt
válaszolom, hogy ezeket a kartársakat a vállalat fogl~~koz~
tatni akarja, odatesszük őket, ahol nen1 olyan- mereroltető
a munka lv1.ert a vállalat foglalkoztatni is fo{!ja őket. Mi
tudjuk hogy az SZTK gyógyszertárakban Jétszámfeleslegek
vannak. Rajna és Vágó elvtársak végig látogatják a gyógyszertárakat, hogy a munkaerő-fe!használás gazdaságos és
kielégítő legyen. A fizikai dolgoz~k óriási erőfeszítésekkel
építik a szocializmust - de a kartarsak is segítsenek, hogy
ezt a sokat emlegetett kérdést erőnkhöz mérten a mi területünkön is rendezzük

Írta: Csipke Zoltán dr.
11. közlemeny

19 Rp
Codeini hydrochlorici
Stibii sulftirati aurant.
aa ctg viginti (0,20 g)
Acid. acetylosalicylici
g 5,0
M. F; pulv. djv. in dos. No X. (decem)
DS 3 x naponta 1 port

Készítése: Miután 111egállapítottuk1 hogy a vény sza-

bályszerű

és a rendelt. kodein mennyisége nem haladja
ineg az egyszeri és a napi legnaisyobb adagot, úgy a homogenizálást a színes porok készítésére szolgáló dörzscsészében
a következő sorrendben ·végezzük: A sósavas kodeint az
acetilszalicilsav kis mennyiségével eldörtsöljük, majd
kevergetés közben apránként hozzáadjuk az acetilszalicilsav
egész mennyiségét.-· Az antin1onpentaszulfidot utoljára
adjuk hozzá és -addig keverjük, amíg a porkeverék teljesen
egynemű lesz ... Végül a porkeveréket a színes porok részére
tartott potosztókártyákon 10 egyenlő részre osztjuk és
rendes- papír tokokban szabályszerűen expediáljuk
, A készUé.s magyardzata Bár a kodein lel van véve a
kóros méregélvezetre alkalmas kábítószerek hivatalos 'jegyzékébe, gyógyszertári forgaln1ára a kábítószerekre vonatkozó ellenőrzés nem terjed ki; de gyártásuk, nagykeJ"es~
kedői forgahnuk, megrendelésük stb. tekintetében a többi
kábítószerekkel azonos elbírálás alá esnek! Ez a gy_akorlatban - így a szóbanfotgó vény készítésével kapcsolittban i.s
- azt jelenti, hogy a 3.lS0.--114/1950. N. M. sz. rendeletnek a kábítószerek kiadására és elszá111olására vonatkozó
inegszorítását nen1 kell alkah11aznunk. A kodeinnel azonos
elbírálás alá esik az etihnorfin (dionin) is. Mindezeknek gyógy ..
szerhatástani n1agyarázata az, hogy ezekhez a kábítószerek··
hez nehezen szokik hozzá a szervezet, mérsékelt euforiá_t
okoz és ezért gyógyászati adagokban a megszokás veszélye
nélkül rendelhető„ Kiadásukat a ·++-es szerekre vonatkozó
1endeletek egyébként is erősen korlátozzák.
A l>stibiu111 sulfuratum aurantiacun1((-0t azért adjul( a
végén" a porkcverékhez, mert igen finon1 tapadós por, melynek tapadását a dörzsöléskor keletkezett elektro1nosság n1ég
jobban fokozza . A porkeveréket akkor tekintjük hon10génnek, illetve a keverést addig folytatjuk, ai11ig a porositó
kártyával lesimított felület egynen1ü lesz s különvált szen1·cséket nen1 tartalmaz.
A porosztás technikájilra vonatkozóan felhíVjuk a
hallgató figyeln1ét, hogy a porosztó kártyák elhelyezésénél
Jegyünk következetesek. Leghelyesebb, ha a kártyákat vízszintes sorokban balról-· jobbra ötösével helyezzük el a munkaasztalon úgy, hogy a rárakott port felesleges mozdulatok
nélkül önthetjük kapszulába. A kártyákat tetőcserép
szerűen rakjuk .egymásra úgy, hogy az egyik kártya a másik
kártyának legalább a felét fedje be. Ennek a célja a.z,
hogy a porcsomók közelebb kerüljenek egymáshoz, ezzel
pontosabb lesz a szemmértékre történő elosztás. Egy kártyára csak egy port osszunk. Ha a kártyán két porcso1nó
van, kapszulázáskor a legnagyobb gyakorlat mellett is
összecsúszhatnak, nlert a por vagy tapadós, vagy gyorsan
gördül a kapszulába.
A pürokat úgy osztjuk el helyesen, ha a porból az osztókártya felső harmadára lehetőleg kislapú .magas kúpcsomókban először az adagnál kevesebbet szórunk. A 1negmaradt
mennyiséget a kúpok súlyának (nagyságának) kiegyenlítésére használjuk fel. Amíg a hallgatónak nincs meg a gyakorlata a szemmértékkel való elosztáshoz, időközönként az
egyes porok Súlyát n1érleggel ellenőrizzük. Az eltérés az
átiagsúlytól ± -5-6~~ lehet. 1\1.egjegyezzük, hogy a városi
újtipusú szovjet gyógyszertárakban az ú. n. ))asszisztensi
teremben<( a porkészítő erre a célra készült mérlegg-el osztja
szét a porokat. Az osztott porkészítésnek ez a módja is fejlődés útja, mert a pontos gyógyszerkészítést nem szemmértékhez és nen1 a manuális gyakorlathoz köti

A porok befogadására a vonatkozó rendelet szerint.
ragasztott kapszulákat kell használni, melynek széthúzáskor automatikusan szétnyílnak és így az eddig is- tiltott szájjal való befúvást feleslegessé teszik. Az osztott porok
betöltéséhez n1indig annyi kapszulát vegyünk a kezünkbe,
amennyi port egyszerre elosztunk, inert ezzel is ellenőrizzük az elosztást, illetve azt, hogy egy kapszulába nem
k~rült-e két por
A hatóanyagok fontosabb tulajdonságai. 1>Codeinu1n
hydrochloricum<1, vagy )>Codeinurn muriaticum<1 -- sósavas
metilmorfin. Igen keserűízű, fehér kristályos por.. Hideg vízben 4% oldódik, kémhatása se1nleges vagy kissé savanyú
A kodein-bázis 1: 115 sr. hidegvízben oldódik, ainit azért
kell 'tudnurík, mert ha az orvos olyan infuzun1ban vagy dekoktumban rendel sósavas kodeint, a.n1ely i>Spiritus a1nn10niac anisatus<(-t is tartalmaz, a kicsapódott kodein-bázis
fel_fog oldódni és nen1 ülepedik le a kolatura aljára Az ilyen
gyógyszerrendelés tehát nen1 összeférhetetlen
i>Stibium sulfuratun1 aurantiacun1<( - antin1onpentaszulfid -· Sb 2S5 Élénk naracsvörös színű, igen finom, ·csaknem szaghl.lan és ízetlen por. Vízben, szeszben, éterben ne111
oldódik. A. fény és levegő hatására lassanként anti1nontriszulfidra, antimonoxidra, kénhid1ogénre és.nyo1.nokban kénsavra bomlik. Az ilyen készítmény kelle1netlen szúrós és
egyben kénhidrogénszagti:.. Az elbomtott készítmény ne1n
adható ki ! Összeférhetetlen ásványi savakkal, erős lúgokkal, de ne1n összeférhetetlen szódabikarbonával Bizmu ·
szubnitráttal lassan inegfeketedik, inert Bi 2S3 keletkezik
Oxidáló szerek szuifáttá oxidálják
1~A,cidum acetylosaliCylicu1n« acetilszalicilsav feherszíníí, tííalakú kristályokból, illetőleg Ien1ezkékbő! álló,
szagtalan vagy gyengén ecetsavszagú por. 300 s. r. vízben,
20 s. r. éterben oldódik„ Szesz, klotoforn1 bőségesen oldja.
Vizes oldata savanyú kén1hatású. A levegő nedvességének a
hatására sza!icilsavra és ecetsav1a bo111lik Az erősen
ecetsavszagúvá vált készí~tnényt nem szabad felhasználni
Gyógyhatása A kodein mint ópiu1n-alkaloida a 111orfincsoportba tartozó fájdaloincsillapító szer, dC fájdalon1csillapító és opsztipáló hatása jóval gyengébb a 1nor'finénál;
n1íg-- 1nedicinális dózisokban - a légző központra gyakorolt
bódító hatása kifejezettebb ennél. Ezért igen értékes
köhögéscsillapító gyógyszer. A szervezet ne1n szokja meg
olyan -gyorsan, nlint a 111orfint, a toxikoinánia csak lassan
fejlődik ki s nem jár olyan ijesztő következtnényckkel,
n1int pl. a n1orfiniz1nus, eukodaliz1nus, dikodidiznu1s stb
A »stibiu1n sulfuratu111 aurantiacun1<( reflektorikusan
ható köptetöszer. Mint ne111 oldódó antitnon vegyület veszély
hélkül adható, nem okoz hányást, mint az oldható anti111onsók, hanem csak nauzeat (émelygést), amely reflektorikusan
fokozza a tüdőhólyagocskák nyálelvá'lasztását és ezzel megkönnyíti a köpet kiürítését A kodein és a köptető között nincs
hatástani antagoniz1nus. A kodein központi hatású szer,
amely a kínos é.s felesleges köhögési ingert csillapítja, de
1nedicináiis adagban nem gátolja a köptető periferiálisan
klváltott 1 reflexhatás folytán· felszaporodott köpet kiürítését
Az »acidun1 acetylosalicylicunH - szalicilsavkészít111ény Az etiologiás lázcsökkentök csoportjába tartozik,
mert összetételénél fogva alkalmas a szeryezetbe került
és a láz kiváltását előidéző kórokozók elpusztítására
A szalicilsav erős protoplazma méreg. Lázcsökkentő hatását fokozza a hőszabályozó centrumra gyakorolt bótlíté
hatása és a fizikális hőleadást is előseg,ítő tulajdonsága (bőr.,
izzadás, bőerek tágulása)
Ezenkívül az 1>acidu111 acetylosalicylicum(1-nak a fáj- köz_pontra gyakorolt hatása is fokozottabban
jelentkezik, mint a nátriumszalici!ikumnál, mert lipotrop
tulajdonságánál fogva nagyobb a behatoló képessége az
agysejtekbe. Vízben viszont rosszul oldódik s ezért a gyotn··
rot kevésbbé izgatia; a bélben cs<_Ik részben bomlik el
dalomérző
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Egy elmondott és egy elmaradt felszólalás
Szakszervezetünk Küldöttkongresszi,isán
'
Időben eltávolodtunk a kongresszus hatalmas jelentőségeinek és -eredményeinek ismertetésétől. Ezért annak
lefolyásáról csak gyógyszerészi vonatkozásban adunk számot,
amikor két küldöttünk megtartott és elmaradt beszédéből
közöljük a fontosabb részleteket Kréiner György elvtárs
,
felszólalása :
l(is egységekbe-n dolgozó gyógyszerészeirik és középkádereink között. a szakszervezeti munkába 1 hiányossá.;ok
tapasztalhatók. Önkritikával élünk, amikor sajátmagunkat
is hibáztatjuk a szakszeTvezeti munka lanyhasága miatt,
de ugyanakkor kritikát kell gyakorolni fölöttes sz,akszervezeti szerveink felé, így a Központ munkájáról is, mivel
munkánk jó elvégzéséhez támogatást nem kaptunk. Az
utóbbi időben - különösen a választások óta a' helyzet
kissé megjavult, melyn_ek eredménye tisztán látható is.
A Gyógyíts Jobban-mozgalon1 ma már vezetőkérdésévé
tette a minőségi munka megjavítását. Gyógyszertári dol··
gozóink példaképüknek tekintik a nagy Szovjetunió szocialista gyógyszerészetét. Sajnos aionban hiányoljuk, hogy
közvetlen tapasztalatokra nem tán1aszkodhatunk. Az
ipari dolgozók, de az egészségügyi dolgozók közül az
orvos kartársak küldötteinek is módjµ,k volt közvetlen
személyi tapasztalat alapján szovjet mintára 1negjavítani
a megelőző és gyógyító munkájukat
A gyógyszertári dolgozók nevében javasolom, hogy
Szakszervezetünk találjon módot arra, hogy ilyen gyógyszerész-küldöttség is kimehessen a Szovjetunióba, a gyógy1 szertári
és igazgatási munka szakember~i- kíséretében
Kérjük ezt a kérésünket pártunkhoz is továbbítani
A Gyógyíts J 1bban-mozgalo1n vonalán sikerült megta!Jlni egy értékelhetö alapot, ennél az értékelésnél
a föhangsúly a minőségi n1unkán van„ A minőségi munka
javítása az V. Gyó11yszerkönyv me~~"jelenésének küSzöbén
igen nagy jelentőségű. Az V. Gyóflyszerkönyv -dolgozóinkra
igen nagy feladatot hárít a minőségi ellenőrzés területén.
Mint a·1ogy Schulek kétszeres Kossuth-díjas professzor
111ondotta: a gyógyszerészeknek gyó{2"yszerszakértőknek
kell lenniök, hogy n1éltó segítőtársai lehessenek az orvo~oknak.

A szocialiSta 1nunkaválla!ások is a 111inőségi munka
111egjavítását célozzák és szakszervezetünknek oda kell
hatni, hogy tudatosítsa dolgozóinkkal a munka ezen területének fontosságát. Gyógyszertáraink között 1negindult
a páros verseny és a kerületek is versenyben állanak egy··
mással. A versenyt le kell Vinni egészen az egyénekig és
erre kell felép1tenünk munkaversenyünket
l(apcsolódo111 a főtitkárhelyettes elvtársnő beszá1nolójához, hogy meg kell javítani az orvosok és gyógyszerészek
közötti kapc5olatot és meg kell szüntetni a felesleges beteg-küldözgetéseket. Itt meg kell 111ondanom, hogy ebben
nem gyógyszertári dolgózóink a hibása~„ Még ma is igen
gyakran előfordul, hogy régen megszűnt, törzskönyvből
törölt vagy egyáltalán nem kapható külföldi készíhnények
re_ndelvényeivel járják vél:!;ig_ betegeink a gyógyszertárakat,
bar ezek megszűJ.ését, illetve 01(1-könyVből való törlését
a Gyógyszertudományi Iroda az orvos kartársakkal közölte.
Az orvos kartársak igen gyakran nem veszik figyelembe
az Egészségügyi Minisztériun1 helyettesítési listáját
A szakszervezetnek a meggyőzés eszközével oda kell hatni,
hogy az orvos kartársak vegyék figyele1nbe ezt a népgazdaságilag is oly fontos h~lyettesítési listát
Az E;észség-ü;yi Minisztérium módot adott a gyógyszerész d)l5ozóknak szakm1i tudásuk fejlesztésére. Gyógyszerészeink na~y lelkesedéssel tanulnak és készülnek, hogy
eleget tudjanak tenni a fejlődő szocialista gyógyszerészet
követelményeinek. Ugyanakkor középkádereink, ha el- végzik a technikus.:.tanf:::ilyamot, megállanak a fejlődésben.
A magasabb követehnények a gyógyszertári technikától is
szakmai tudásuk állandó fejlesztését kívánják Ezért javasolon1, hogy szervezzen a szakszervezet az Egészségügyi
Minisztériummal egyetértve a gyógyszerészekhez hasonlóan
technikus-toVábbképző··tanfolyamot
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Szakszervezetünk ne1n foglalkozott kellőképpen dolgozóink politikai nevelésével. Az alapszervezetek indítottak
ugyan tömegoktatási előadásükat, de ez nem volt rendszeres.
A gyógyszertári dolgozók, akik naponta sok száz emberrel
érintkeznek, munkájukat csak úgy végezhetik jól, ha
politikai képzettséggel is rendelkeznek. /\ gyógyszertári
dolgozóknak népnevelőknek is kell lenniök. javaslo1n,
hogy a szakszervezet keressen módot pártunk irányításával
a gyógyszertári dolgozók nevelésére

SchL/ler

Ernő

beszédvázlata

jobb 1nunkánkat Nagyban elősegíti .két ujítás a szakn1ában, 1nindkettő régi vágyunk beteljesülése. Az egyik
a szakmai ellenőrök bekapcsolása, akik ko1noly felkészültséggel segítik tanácsaikkal a gyógyszertári mt!nkát, a n1ásik
a vállalatokhoz kinevezett főgyógyszerészek Mindkét
szakm3.i szerv óriási előnyére van a szakmának, ezzel megszűnt a »rólunk-nélkülünk<( elkeseredett jelmondat. A közel-jövőben me_gjelenik az V. M. GYk. a Sz.U. gyógyszerKönyvéből és a szovjet gyógyszerészet tapasztalataiból
átvett irányelvek alapján. Ez újabb szép és nagy felelős
s~ugel járó munkát ró a gyógyszerészekre és pedig a kötelező
az~nossági gyorsvizsgálatot. E munka elé kissé aggódva
nézünk, mert gyógyszertáraink nagy részében, különösen
a kisebb forgalmú és ennek n1egfelelően kevesebb létszámmal dolgozó gyógyszertárakban módot kell találni,
ho!!y ennek a komoly feladatnak elee-et is tudjunk tenni
Vállalatunk káderpolitikáját úgy kell fejleszteni, hoJZy megfelelő munkaerő álljon rendelkezésre„ Az elmúlt téten az
influenzajárvány idején, midőn egyidejűleg több kartá1sat
katonai szolgálatra hívtak be és sok kartárs szintén beteg
volt, nem volt tartalék a kiesett 1nunkaerók pótlására.
A me:rmaradt dolg;-0zók azonban heroikus áldozatkészséggel
áll 1tták meg helyüket és erejükön felül dolgozva zökkenő
nélkül bonyolitották le csökkent létszámmal a hatalmas
forgalmat. Itt meg kell etnliteni középkádereinket, a technikus-tanf 1lyamot vészett technikák és technikusJk kitü1ő
munkáját, akik kiváló segítői a gyó?:ys-zerészeknek, az ő
segítsé ~üknél'.<ül feladatainkna'T netn tudtunk volna maradéktalanul eleget tenni. Pár évvel ezelőtt, n1ikor a középkáderképzés n1egindult, egyes-gyógyszerész kartársak a5godal_om··
mai fogadták ezt az újítást, mert állásukat féltették lőle.
Azóta rájöttek, hogy aggodaln1uk alaptalan vólt és olyan
kiváló n1unkatársakat kaptak, akik csak elős~gítik 1nunkájukat, de exisztenciájukat nen1 veszélyeztetik Az utánpótlással kapcsolatban egy szomorú- tényről kell beszámolnom„ Fiataljaink nen1 akarnak pályánkra jönni, inert a
gyógyszertári dolgozók javadalmazása 111ég ma is az 1947-es
kollektív szerződés alapján történik. Ez azt jelenti, hogy
4 évi egyetem után egy okleveles gyógyszerész 600 forint
alapfizetést kap nehéz és felelősségteljes 1nunkájáért. Idő-
közben történtek apróbb foltozgatások a legkirivóbb
esetekben (pénztárosok, takarítónők), de ez nen1 kielégítő.
Ratkó -tniniszter elVtársnő a Vörös Csilla!;{-gyógyszertár
1neg1~yitásán tartott beszédében megnyugtatta a most
végzO gyógyszerészjelölteket, hogy nlire kijönnek az egyetemről, a 600 forintos fizetés 1negszünik. Ratkó elvtársnő
szava biztosíték részünkre és . reméljük, hogy rövidesen
a szocialista bérezésnek és a közegészségügyben elfoglalt
helyünknek megfelelő lesz a bérezés„ Különös tekintettel
középkádereinkre, pénztárosokra és takarítónőkre. Technikáink, akikről már megemlékezten1, 111ás szakmákhoz viszonyítva nagyon mostohán vannak fizetve Egy szakvizsgázott tech;lika fizetése 10-20 esetleg n1ég több évi
gyakorlat után ·maximálisan 570 forint + a 21 %. Másik,
nagy fájdalma dolgozóinknak a szabadságidő . kérdése
A szabadságidőt az egyhelyben töltött munka után állapítják meg. Igy előáll olyan eset, hogy idősebb kartársaink,
akik pl. felszabadulás előtt 20-25 évet töltöttek egy helyen, ·
a felszabadulás után, 1niután a patika kiégett, vagy lebombázták, kénytelen volt nlásutt elhelyezkedni, szabadságideie csak 1945 óta számít. Más kartársaink üldözött
1niVoltuk 1niatt vesztették el állásukat, nem beszélve arrói,
hogy a tulajdonos gyógyszerészek szeszélyének kitéve
kényszerültek állást változtatni Kérjük ezt a kérdést
sürgősen felülvizsgálni és az orvosokéhoz és a többi egész-_
ségügyi dolgozókéhoz hasonlóan rendezni, akik diplomájuktól1 szá1nítva kapják szabadságidejüket

----------------.------------------

A GYÓGYSZERÉSZ
_____ ______________
_
,___:::.

Alká1ijodidok jodometriás meghatározása
cériszulfattal szabaddá tett jód mérésével
-

Közlemény az 5179 . soproni gyógyszertár laboratóriumából
Írta: fanay István dr.

A kálium és a nátrium jodátum tartalmi meghatárözására új és egyszerű vizsgálómódszer kidol~
gozására kí;érleteket végeztem A kísérletek eredményéről az alábbiakban számolok be :
Szebellédy professzor irányításával készült doktori értekezésemben(!) vizsgálat tárgyává tettem a
céri-ion és jodid-ion között savanyú közegben végbemenő reakciót, amely Willard és Young megállapítása (2) szerint 0,5-1 n, kénsavas közegben
gyorsan és stöchiometrikusan zajlik le
2 Ce" + 2 J' = 2 Cem + ] 2
A reakció végének jelzésére vizuális fodikátor
nem ismeretes, de potenciometrikus mérések jó
eredményeket adtak
Vizsgálataim szerint a reakc-io pillanatszertíen
és kvantitatív zajlik le T'ekintettel arra, hogy
Gyógyszerkönyvünk oxidimetriás mérőoldatait
jodometriásan ellenőrizteti, a cériszulfát-mérőoldat
titerének megállapítására is ezt a módszert ajánlottam Azáltal, hogy a cériszulfát-mérőoldat tite1 e
jodometriásan is ellenőrizhető, beilleszthető a
gyógyszerkönyvi mérőoldatok egymással való ellenőrzésének ismert rendszerébe.
Meg kell jegyeznem, hogy kisérleteim során
Merck--féle pro analisi minuségú cériszulfátból
készitett mérőoldatokkal dolgoztam Cériszulfáttal
végzett jodon1etriás 111eghatározásoknál a 111érő
oldat ne111 készithető ke1 eskedelmi cérioxidból,
mert a cérioxid mindig ta1talmaz olyan szennyezéseket, amelyek a levegő oxigénje zavaró hatását
indikálják
A ·cériszulfát-111érőoldat titerének beállítását
megkísé1elte111 0,01 n, méretben is elvégezni
Lemértem 10 ml 0,01 n cériszulfát-oldatot,
hozzáadta111 40 ml kb . 0,5 n. kénsavat és 0,10 g
káliumjodidot A kivált jódot 2 perc mulva 0,01 n.
nátriumtioszulfát-oldattal megtitráltam, jelzőül
3 ml frissen készített burgonyakeményítő-oldatot
hasrnáltam. Összehasonlító ellenőrző vizsgálatképpen a 0,01 n . cériszulfát-oldat titerét oxálsavra is beállítottam (3). Teljesen egyező eredményeket kaptam
Ezen vizsgálatok is azt bizonyítják, hogy a
céri-ion jodid-ionból a jódot kvantitatív választja
ki. Ez a reakció képezi az alapját a jodid-ionok
cer ímetríás meghatározásának
"A jodid-ion cerimetriás meghatározására a
következő módszerek a legismertebbek :
Céri-ion a jodid-iont sósavas közegben jódmonokloríddá oxidálja a következő egyenlet szerint :
2 Ce" + J' + Cl' = 2 cem + JCl
Ezen reakció alapján kloroformos indikálás
mellett jó eredményekkel lehet dolgozni. Az eljárás

alapgondolata hasonló Winkler professzor bromatometríás jodid meghatározási módszeréhez
Sokkal kényelmesebben lehet 0, 1 n . méretben
D Lewis (4) szerint :
Céri-ion, jodid-ion és aceton között kénsavas
közegben a következő reakció 111egy végbe :
2 cen

+ J' + C H 0 =
3

6

2 cem + C,H,JO

+ Hl

Az aceton nem disszociá_ló jódaceton alakjában
megköti a céri-ion oxidáló hatására szab_addá tett.
jódot. Az alapgondolat hasonló Schulek professzor
jodo111etr íás jodid meghatározási 111ódszeréhez Ezzel
a módszerrel a jodid-ion ferroin redoxíndikátor
alkalmazásával közvetlenül meghatározható.
A jodid-ion meghatározható a jodid-ionok
oxidációja és az oxidálószer feleslegének megkötése
után a szabaddá tett jód közvetlen jodometriás
mérésével is Oxidálószernek alkalmazható pi
ferri-klorid is, amely a jodid-ionnal a következő
képpen reagál :
2 Fem

+ 2 J' =

2 Fen+

J2

Az oxidáláshoz fel nem használt ferrim-vas
foszforsavval komplex ferrifoszfát alakjában megköthető és a kiváltott jód tioszulfát-mérőoldattal
111érhető

Ezt a gondolato_t szándékoztam értékesíteni
ugy, hogy oxidálószernek kénsavas közegben cériszulfátot alkalmaztam, amely a jodid-ionból a
jódot kvantitatív és gyorsan kiválasztja Alkalmas
redukálószer! kellett keresnem, amely a _céri-ion
feleslegét megköti, jódot azonban nem fogyaszt,
azaz a kiválott jód tioszulfáttal való mérését nem
zavarja Csak olyan anyagok jöhettek számításba,
amelyek oxidációs terméke széndioxid és víz
Elsősorban oxálsavra gondoltam, mert az irodalmi adatok szer int a cér i--íon és oxálát-ion között ,
bár lassan, de stöchiometrikusan zajlik le a követ-kező reakció :
2 cen

+ C20 2 "

=

2 Cem

+ 2 C0

2

Először azt kellett 111egállapítanom, hogy a
cérí-íon és az oxálát~ion között lefolyó reakció
111ennyi idő alatt megy végbe
Lemérte111 10 ml 0,01 n. cériszulfát-oldatot,
hozzáadtam 15 ml n kénsavat és 15 ml 0,01 n,
oxálsav-oldatot Azt tapasztaltam, hogy a cérííontól sárgaszínüre festett oldat kb. 5 perc alatt
elszíntelenedett, jeléül annak, hogy a céri-íon redukálódása színtelen céro-ionná béfejezcdött. Erről
úgyis meggyőzcdtem, hogy az oldat elszíntelenedése után egy kristályka kálíumjodídot és 3 ml
ke111ényítő-oldatot adtam hozzá Az oldat színtelen
maradt, ne111 kékült meg, tehát a cérí--ion redukálódása valóban megtörtént
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Más kísérletsorozattal azt állapítottam meg,
hogy az oxálsav jelenléte zavarja·e a jodometriás
méréseket, azaz az oxálsav fogyaszt-e jódot
Készítettem 0,01 n. káliumbijodát-oldatot és
lemértem belőle 10 ml-es részleteket, hozzáadtam
0, l 0 g káliumjodidot és kénsavval való megsavanyítás után a kiváltott jódot keményítő indikátor
alkalmazásával 0,01 n. nátr iumtioszulfát-oldattal
megtifráltam. Összehasonlító ellenőrző vizsgálatokat végeztem oxálsav jelenlétében és anélkiil
Teljesen egyező eredményeket kaptam, jeléül annak,
ha az oldatban jodid-ionok vannak feleslegben, az
oxálsav jódot nem fogyaszt
A tájékoztato kísérletek elvégzése után 130
fokon száritott»pro analysi«káliumjodidbol készítettem 0,01 n.-oldatot, figyelembe véve azt, hogy a
céri-ion és jodid-ion között végbemenő reakció,/ egyenlet szerint a káliumjodid egyenértéksúlya
egyenlő a molekulasú!yával. Az így elkészített
0,01 n.-oldattal most már kvantitatív vizsgálatokat végeztem
·
A 0,01 n káliurnjodid-oldatbÓl le1nértem
10 ml-es részleteket és hozzáadtam 25 ml n. kénsavat és különböző feleslegben 15, 20, 30 ml 0;01 n.
cér iszulfát-oldatot. A cér iszulfát-oldat feleslegének
megkötésére alkalmazott O,Oi n oxálsav-oldatot
mindig kb. 50°/ 0 feleslegben adagoltam Tíz percnyi
reakció idő után a kivált jódot 0;01 n. nátriumtioszulfát-oldattal keményítő indikátor alkalmazásá. val megtitráltam.. A kapott eredmények azonban a
számított értéknél 2%-kal alacsonyabbak voltak
Megkíséreltem az eredményeket az oldat ph-jának
emelésével, illetve csökkentésével javítani. Ez azon„
ban eredményre nem vezetett. Hosszas vizsgálatok
után megállapítottam, hogy amiatt kaptam alacsonyabb ercdményeket, mert ha az oxidálószer, a
céri-ion feleslege az oldatban levő összes jodid-iont
színjóddá oxidálta és az oxidáló szer feleslegét a
feleslegben alkalmazott oxálsav redukálta, akkor az
oldatban maradt elemi jód kis mértékben az oxálsavat is megtámadja. Az eredményeket úgy sikerült javítanom, hogy csökkentettem az oxidálószer
feleslegének megkötésére alkalmazott oxálsav feleslegét. Megállapítottam, hogy jodid-ionok jodometriás meghatározása ceriszulfáttal szabaddá tett
jód mérésével csak abban az esetben ad pontos
eredményeket, ha az oxidálószer feleslegének megkötésére alkalmazott oxálsav-csak minimális feleslegben v~n jelen . Ismerni kell az alk.almazott 0,01 n
cériszulfát-oldat és 0,01 n oxálsav,oldat titerét,
továbbá a várható tioszulfát-fogyást.. Tehát a kvan„
titatív vizsgálatot minden esetben tájékoztató
vizsgálatnak kell megelőznie, amelynél a jodidionok oxidálására alkalmazott cériszulfát-oldat
feleslegéhez képest az oxálsav-oldatot kb. 50%-os
feleslegben adagoljuk. Az így kapott eredménnyel
úgy számolunk, hogy az 2%-kal alacsonyabb
A tájékoztató kísérlet elvégzése után végeztük a
kvantitatív meghatározást, amelynél az oxidálószer feleslegének megkötésére pontosan annyi 0,01
n oxálsavat mérünk le, hogy annak feleslege 0,2
ml-t ne haladja meg
Szükséges reagens-oldatok : kb 0,01 n. káliijrü.-

--· --.--------.-.--........jodid, vagy nátriumjodid-oldat kb 0,5 n kért··
savval készített 0,01 n céiiszulfát-oldat. J n.
kénsav, 0,01 n. oxálsav-oldat, 0,01 n. nátriumtioszulfát-oldat és frissen készített burgonyakeményítő-oldat.

Az akálijodidok jodometriás meghatározását ·
cériszulfáttal szabaddá tett jód közvetlen mérésével a legcélszerűbbnek bizonyult a következőképpen
végezni:
100 ml-es üvegdugós lombikba lemérünk 10
ml kb. 0,01 n káliumjodid', vagy nátriümjodid·oldatot, hozzáadunk 25 ml kb n . kénsavat, 15,2 ml
0,01 n. oxálsav~oldatot, a levegő oxigénje zavaró
hatásának kiküszöbölésére 1 g káliumhidrokarbo'
nátot A. szénsav ki pezsgése után 15 ml 0,01 n.
cériszulfát-oldatot mérünk hozzá Összerázás után
a l.ombikot dugójával lezárjuk és a szabaddá vált
jódot 10 perc elteltével 0,01 n. nátriumtioszulfátoldattal megtitráljuk Jelzőül, amikor a jód szín-e
már alig látszik, 3 ml burgonyakeményítő-oldatot
használunk
(Merck-féle pro analisi minőségű
cér iszulfátból készült mérőoldat alkalmazása esetén
a kál)!1mhidrokarbonát. hozzáadása nem szükséges.)
Osszehasonlító vizsgálatokat végeztem arra
vonatkozóan, az V Gyógyszerkönyv bromatometriás eljárása és az általam kidolgozott módszer alkalmazása mellett milyen ·eredményeket
kapunk. A titrálásoknál használt 0,01 n. nátriumtioszulfátoldatot ugyanarra a 0,01 n. káliumbromát-oldatra állítottam be, amellyel a bromatometriás módszerrel dolgoztam . A vizsgálatok eredményét az alábbi táblázat tünteti fel :
Lemért 0,01

n

KJ-oldal

10 ml

Fogyott 0,01

10 ml

n 111éröoldatok
0,01 n K:Br0 3

9,97
10,01
10,00
9,97
9,98
9,97

1nl
ml
ml
ml
ml
ml ké: 9,98 ml

10,04
10,02
10,03
10,02
10,03
10,03

n1J
ml
ml
ml
ml
ml ké: 10,03 ml

A táblázatból az túnik ki, hogy az általam kidolgozott eljárással kb 0,3-0,4%-kal alacsonyabb
ere<lményeket kaptam. Ennek oka az, hogy a gyógyszerkönyvi klasszikus Winkler-féle bromatorr.etriás
eljárásnál mindig csekélymennyiségű mérőoldat
többfogyás tapasztalható, másrészt a keményítő
indikátor érzékenysége is véges és 0,01 n. méretben
a jódnak tioszulfáttal való mérésénél mindig valamivel keveseb.b tioszulfát-oldat fogy . A megh~táto
zást kloridcionok nem zavarják, de bromid-ionok
jelenlétében ném használható.
Munkám befejezésével őszinte. köszönetet mondok Mika József d1. egyet. tanárnak, a Soproni
Nehézipari Muszaki Egyetem analitjkai kémiai
tanszéke igazgatójának, aki a kísérletekhez szükséges anyagot szíves volt rendelkezésemre bocsátani
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IRODALOM. L Tanay I . .• Cériszuffát mérőoldatok
alkalmazása a Gyógyszerkönyvben előírt „oxidimetriás meghatározásokhoz. Gyógyszerészdoktori értekezés (1937) . ·2 H. H. Willard és Plz }oung : Cerisulfat als m<issanalytisches Oxydatiosmittel.. journ . Amer chem. soc. 50. 1322
(1928) . Titr. von Jodiden 1368 (1928). - 3 Szebellédy L. és
Tanay ! . . Mangan als Katalysator und Redoxindikátor bei
der cerimetrischen Bestimmung der Oxalate. Pharm.
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Best von .Jodiden. Ind. Eng. Chem. analyt. 8. 199 (1936).
- 5. Erdey L
Bevezetés a kénüai analízisbe. Térfogatos
analizis (1951)

írása óta bebizonyosodott, hogy a munkateremben dolgozó
kartársak néhány hónap alatt megszokták az ülőmunkát,
a szovjet munkaasztalokat és nla rpár ne1n is találják szűk
nek munk9-helyüket. A forgó korongok, a kezük ügyében
levő gyógyszerek között és mérleg mellett, ülő helyzetben olyan
otthonosan dolgoznak, 1nintha egyikük-másikuk nem tett
volna meg eddig néhány ezer kilométert a magisztrális
vények elkészítése közben. Az újtól való ösztönös idegenkedés legendája szertefoszlott a jobb, fejlettebb, az élenjáró
szovjet munkamódszer elsajátításában. A tervezett külön
laboratóriu-m azonban n1égis készül és már közel áll a meg,
valósuláshoz„ A mostani laboratóriummal azután kibővítik
a recepturai munkatermet.
Végh Antal dr. hozzászólása
A gyakorló gyógysz,erész műhelyéből-rovatot ezzel végérvényesen átadtuk a gyakorló gyógyszerészeknek, sőt szak·Tanay kat társunk cikke· tanusítja, hogy a
:nunkásainknak. ís, hogy jó tapasztalataikkal állandóan
gyakorló gyógyszerészek között akadnak olyanok, Javítsák a minőségi gyógyszerellátást. Nyilván van még az
akik szabad idejükben a gyógyszertár laboratóriu- országban ne1n egy olyan gyógyszertári munkaközösség
amely követni fogja a Vörös Csillag-gyógyszertár kezde~
mában kísérletezgetnek. Ezt a követésre méltó
1nényező példáját. Ez azonban nen1 jelenti, hogy kisebb'
példát állította a szerkesztőség a gyógyszerész· gyógyszertárak, egyedül dolgozó gyógyszerészek ne írják
kartársak elé, mikor a dolgozatot a lapban 1úeg- meg a maguk jó tapasztalatait. I;:nnek igazolására közöljük
jelentette úgy vélem azonban, hogy ne szakad- le Jászberényi kartársunk cikkét, amely egynap_on érkezett
a Vörös Csillag-gyógyszertár közleményével. ö maga írja
junk el a »tárá«-tol. A gyógyszertári kérdések meg))a készítésnél és a vizsgálatnál felhasznált eszközeirh a legoldását túzzük magunk elé feladatul, ne pedig primitívebbek voltak<(, És mégis kísérletezik, 1négis komoly
elvont, esetleg elvi jelentőségű dolgokat, annál
eredményről számol be, ha a további vizsgálatokat olyan
is inkább, mert utóbbiak megoldásához a gyógy- gyógyszerészek figyelmébe is ajánlja, akiknek magasabb
és lehetőségei alkalmasak ezek elvégzésére.
szertári laboratórium felszerelése nem is lesz mindig, képzettsége
De ebből is láthatjuk, 1nire képes szakkönyvek és eszközök
elegendő. A gyakorló gyógyszerész számára különélkül, mire k.~pes magára hagyva - a hivatásának élő
gyógyszerész. Orön1n1el köszötitjük a Vörös Csillag-gyógynösen ha szakmailag még képzettebb is, garmaszertár· munkaközösségének példamutató kezdeményezését,
dával lelhetők problémák a gyógyszertárban, a
de ugyanilyen lelkesen üdvözöljük jászberényi kartársunk gyógyszertári munkában
Ne tartsunk attól,
nehéz körülmények között elvégzett kísérletét és részleges
hogy valamely témának a gyakorlati élettől okveteredményeit. A 1naga területén mind a két közle1nény a leg- __
len elvonatköztatottnak kell lennie ahhoz, hogy komolyabb példamutatás
"''
Mind a két közlen1én-y munkafelajániásként a Magyar
az u. n »tudományos kísérletezgetés« és nem utolsó
Alkotmány 3-ik évfordulójának tiszteletére készült. Kéki
sorban cikk lehessen. Nem a témaválasztás tesz
Ervin kartársunk azóta beérkezett cikke újabb kísérletéről
egy cikket tudományossá, hanem a probléma számol
be. T'udön1ásunk szerint a Vörös Csillag gyógyszerhelyes meglátása és a megoldás módja. A tár recepturai 1nunkaközössége is most gyüjti össze azokat
kutatás tervszerűsítése csaknem minden fog-· az ti:jabb eredményeit, an1elyek országos viszonylatban elő
Jalkozási
ággal
kapcsolatos
tudományágban JTIOZditják a 1ninőségi n1unka n1egjavítását De mást.elől is
n1egindultak a hozzászólások. Ez azt bizonyitJa, hogy főként
megtörtént Reményünk van arra, hogy ez elöbb- ez
az a terület, ahonnan a legtöbb gyógyszerészt be lehet
utóbb a gyógyszerészettel kapcsolatban is be fog vonni a szaksajtó minél szélesebb munkaközösségébe
következni . Ha tudományos folyóiratainkat lapoz- Kedvessy György dr„ egyetemi docens felkérésünkre vállalta,
gatjuk, azokból már eltűntek az »Öncélú« cikkek, hogy szükség esetén az egyes be nem fejezett kísérleteket
az egyetemi laboratóriumban folytatja és befejezi Ebből
melyekből legtöbbször az derült ki, hogy mirevaló
azonban nem következik, hogy mi magunk a tára meIIett,
valamit egyszerűen megcsinálni, ha az komplikáltan még hiányos felszerelés esetén is ne kövessünk el mindent,
is megoldható Kartársaink kint a gyakorló életben hugy a saját lehetőségeink nlellett a Iegnagy'obb eredn1ényről
számoljunk be. Mert az igazi ellenőrzést az egész szakma nyilszámos értékes megfigyelést tettek és tesznek
a gyakorló gyógyszerészek megbízható tapaszAz így felmerült gondolat helyességének ellen- vánossága,
talatai fogják elvégezni és hitelesíteni
iírzése a gyógyszettár laboratóriumának keretében
Metz László szuloki kartársunk ezt írja Somogy
egyszerű kísérletekkel elvégezhető Meggyőződésem,
111egyéből : »A legnagyobb hiba -az, hogy a multban nem
ha ilyen cikkek nyomán .valaki 111eglátásával, meg- gyógyszerészek voltunk, hanem kereskedők és bizony az a
oldásával önállóan gondolkodó, világosfejű ember- ké1niai tudás, amelyből valami keveset az egyetemen
nlagul]kbaszedtünk, egy pár év alatt majdnem sen1n1ivé
nek bizonyul, éppen a mai társadalmi forma fogja lett
En magam állandóan kísérletezem, de nem volt nieg
megteremteni számára a lehetőséget, esetleg más jófor.n1án semmiféle formában a lehetősége, hogy az ember
munkakörben, ahol képességeit legjobban kifejtheti
fejlődni tudjon, különösen akkor, ha vidékre került..<1
Erre a kissé lemondó megállapításra többszörösen
rácáfol éppen az egyedül dolgozó vidéki gyógyszerészek
Sőt maga Metz László kartársunk is )>állandóan
Csak így kereshetjük meg új kádereinket jelentkezése.
kísérletezik<(, Tagadhatatlan, hogy a Gyógyszerész Szakcsoport vidéki vándorgyű!ései az egész szakmát megmozA Vörös Csillag-gyógyszertárról írt első beszámolónkgatták, felrázták és ina már szinte személyenként sürgetik
ban megen1Jftettük, hogy az élenjáró szovjet tapasztalatok
a vidéki továbbképzés nlegkezdését. Miért? Mert a gyaalapján épült gyógyszertárnak példan1utató működését szét
korló gyógyszerész mindennapi n1unkája közben egyre
kell sugároznia az egész országban. Mert ez az egyetlen olyan
inkább tapasztalja: többet kell tudnia, hogy fokozott felegyógyszertár, ahol az első naptól kezdve következetesen
megvalósították az elkészített gyógyszerek belső eUenőrzését
lősséggel láthassa el egészségügyi feladatát. Tudunk arról
és a hatalmas forgalom lebonyolítása közben a problémák
is, hogy ?.Zok a fiatal kartársaink, akik inast kerültek ki az
egyetemről vidékre, hogy a gyakorló gyógyszerészektől
százai merülnek fel._ Ez az első kon10Jy híradás·a_budapesti
tanuljanak, nemcsak tanulnak, hanem egyben tanítanak is
Vörös Csillag-gyógyszertár munkaközösségének 1nűhelyéből.
Tagadhatatlan, hogy nlinden mód és eszköz rendelkezésükre
- és éppen kémiát, amire Metz kartársunk elsősorban hivatáJI a legbonyolultabb kísérletek elvégzésére. Cikkünk megkozik Hamarosan megindul az országosan megszervezett
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továbbképzés és ebben nyii.áván igen komoly szerepet
szántak fiatal kartársainknak is. Igy lassan el is fog tűnni az
óriási különbség, az utólérhetetlennek látszó helyzeti
előny, ami eddig a Pesten és a kis vidéki községben dolgozó
gyógysze~észek mun,káját és lehetőségét megszabta
Augusztus 10-en Egerben voltunk a _Gyógyszerész
Szakcsoport ~>kívánság<(-vándorgyűlésén. Beszélgettünk a
hevesmegyei kartársakkaL Sokan hajnalban indultak el
inunkahelyükről és éjfélkor vagy csak hajnalban érkeztek
v!ssza E~yesek kilométereket gyalogolnak a_ gyógyszertar ig. De lelkesen, nagy aktivitással és hivatástudattal vettek részt a felelősv~zetői és az azt követő vándorgyűlésen
8 órán keresztül, amelyen_ Kedvessy György dr. ismertett~
az V. Gyógyszerkönyv általános szen1pontjait és galenusi
részét. A megnyilvánuló nagy érdeklődést mindig az adott
helyzetben kell lemérnünk és értékelnürik. Csak fgy -kereshetjük, csak így találhatjuk meg új kádereinket. Ebben a
na~y munkában felsőszerveink teljes t:ímogatására számít•
hatunk.
Vidéken n1a már szájról-szájra Jár, hogy egy veszprémmegyei kisközségben levő gyógyszerészt a Gyógyszertári
Közpor:-t dícséretben részesített: Pedig a Gyógyszerügyi
Főosztalyhoz úgy ment be a jelentés, hogy ez a gyógyszerész
k_onzerydobozokból _expediál, de különben példás rend és
tisztasag van a gyógyszertárban Az ~gészségügyi Minisz-

tériui:i erre ~ta~ította a . 9yógyszert~ri ,KQzp~ntot, hog}r
haladektalanu1 gondoskodJek rendes allvan}'edenyekről _és
a gyógyszerészt dícsérje meg, hogy az adott helyzetben
mégis megoldotta egészségügyi feladatát. Ezeket a kfidereket azonban meg kell keresni_és erre a szaksajtó látszik a legalkalmasabb területnek há n1inden kartársunk a sa_játjának érzi szaklapját.
Egerben az egyik felszólaló a tal<sálás zavarairól és
az új taxa sürgős szükségességéről beszélt. Mi felszólalásuilkban n1egmondtuk, hogy hónapokkal ezelőtt J>taxa medicamentorum(( címen éppen erre a célra külön rovatot nyitottunk„Azzal a céllal) hogy agyakorió gyógyszerészek mondják,el abban, hogy a készülő_ új taxában milyen észszerűsí
téseket javasolnak saját munkájuk tnegkönnyítésére. Ezt a
rov~tot a részvétleneség miatt egyelőre meg kellett szüntetni. ~s ez a részvétlenség ugyanúgy érinti a pesti n1int
vidéki kartársainkat. Nem használjuk ki azokat a teri'nészetes lehetőségeket, amelyeket a szaksajtó felkínál.
Pedig egyed_ül tőlünk függ, munkánl<tól, érdeklődé
sünktől, szeretetünktől, hogy n1ilyen tartalon1n1al töltjük
meg szaklapunkat. A_ szerkesztőbizottság csak elbírálja a
b~é~kezett anyagot,, de az egész szak1na lelkes bekapcsolódao;an múlik, hogy e szaksajtó mennyiben szolgálja a szocialista egészségügy kialakításának, a szocializmus építésének ügyét

Az acetilszalicilsa v titrimetriás (alkalimetriás)
meghatározása bázikus természetű anyagok mellett
Közlemény az Országos Közegészségügyi Intézel Kémiai Osztályáról

Irta: Szabolcs Lajosné dz.
A magiszlt álisan rendelt gyógyszereknél gyakran fordul elő az acetilszalicilsav (a továbbiakban
aszpirin) bázisos természetű láz, ill fájdalomcsillapítók melJett Tekintettel arra, hogy az aszpirin
n/10 méretben lúggal közvetlenül titrálható, 'célszerűnek látszott megnézni, hogy a bázisos természetű anyagok mennyiben zavarják ezt a gyorsan
kivihető, egyszerű eljárást és mikor kell a jóval
bonyolultabb ~romatometriás meghatározád módot ha'2nálni Osszeállítottam néhány gyakrabban
előforduló ilyen porkeveréket, ügyelve arra, hogy
az alkatrészek aránya megfelEljen a gyógyszerként
adott kevert porok arányainak
1 Aszpirin + amidazofen
+ azofén
2
+ azofén koffein citrikun1
3
4.
»
-l- koffein purum
»
+ koffein nátrium szalicilikum
5
+ koffein nátrium benzoikum
6
+ nátrium szalicilikum
7
l>
+ teobrominum purum
8
9
-1- teobrominum nátrium szalicilikum
10
+· nátrium hidrokarbonikun1

1 Az aszpirin amidazofén mellett a szokásos
módon titrálható, kevés víz és semleges alkoholban
fölvéve, fenolftalein indikálárn mellett. 1 ml n/!O
lúgnak 0,0181 g aszpirin felel meg . Az amidazoUnt
sú!y;zerint határozzuk meg, lúgos közegból kloroformos kir ázásrnl
, 2 Az aszpirin azofén porkeverék ugyanúgy
haiarozható meg, mint amidazofén esetében.
Az a~?fén nem titrál~at? jodometriárnn, csak gravimetnasan lehet mernr, mert a szalicilsav ill
aszpirin is jódozódik.
'

rsa

3.. Aszpirin+ azofén-koffein-citrikurn. Az alkalimetriás aszpirin meghatározás a számítottnál
magasabb ér.lékeket ad, mert a citro1mav is megtitrálható mellette. A citromsavat oxldimetriárnn
is lehet mérni. Az így kapott eredményt levonjuk
az alkalimetriásan meghatározott és citromrnvban
számolt aszpirin+citrormav eredményébll (e és =
=

~s) A maradékot aszpirinre szám.aljuk át.

Azofén jelenlétében a bromatometriás eljárás
csak úgy alkalmazható, ha előbb savanyú közegből
éterrel kirázzuk az aszpirint - de tekintve, hogy
akkor az azofén is legalább részben kijön, az éter tői
lúgos vízzel visszarázzuk az aszpi. int, amely most
a vizes fázisban nátriumsó alakjában van jelen
A visszarázárnál azonban az azoflnbél is vis;zamegy valamennyi, tehát ez a módller pontos ered-ményt nem szolgáltat. A fent leírt alkali-oxidi·metriás meghatározás, ha bonyolultabb is, de jobb
eredményeket ad. Az azofént súly szerint, lúgos kir ázásrnl határozzuk meg.
4. , 5., 6, Az aszpi in titrálárn koffein, koffein
nátrium sza'icilikum és koffein nátrium benzoikum
mellEtt gyakran felmerülő probléma . Akét utóbbinál
felteheto, hogy ltigos hidrolízist szenvednek, a tilrálásnál alacsonyabb eredményt adnak, mint a bemirt
aszpirin után várni lehetne . KísúletEim a feltevéssel szemben azt mutatták, hogy mind a koffein
purum, mind pedig nátrium benzoikummal, illetve
nátrium szalicilikurnmal adott vegyülete mEl:ett
az aszpirin nátronlúggal n/I 0 méretben nátronlúggal titrálható. Semleges alkoholban föl>esszük
az anyagot, kevés vizet adunk hozzá és fenolftalein
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Kísérő

anyag

Aszpirin

AmidJ.zofén
azofén
azofén-koffein
citríkun1

.0,2085 g
0,2185. ))

Bemért
0,2142 g
0,2414 ))

Csak k"ozvetve
' határozható n1eg.

11

0,2145
0,2400

+0,1
: --0,58

f.

g

Koffein pur

' 0,0331 g

1

0,2659

Koffein nátr
szalici!iku1n

0,1380 g
0,1133 >)
0,0648 >)

1.

0,1700 g
0,1426 "
0,1909,»

l
1

--------

Koffein nátr
benzoikun1

0,0669 g
0,0933 ))

0,1601 g
0,1821
0,1880 ))

i

„

-~-0,_0_18:_'_'_[ ______ _
Nátrium szalicilikum

Ieobromin
Ieobromin nátt
szaliciliku111

0,1042 g
0,1546 "
0,1281
----

---------,

0,2665 g

1

+0,2

0,1712 g 1 +űJ
0,1438 " 1 +0,8
0.,1896 >)
-0,7

_I _ _ _ _

-,- - - -

0,1603 g
0,1837 ,) ·
0,1876 ))

1

I
1

+0,1
+o,5
~0,23

g;g~g f„ 0,1465
g:Ji~g~-111 ~:~5--

0,1470
--c-Csak közvetve
, határozható nieg

~o,3s

1
i

mellett állandó rózsaszínig titráljuk. ·Koffein citrikum mellett így nem végezhető el az aszpirin meghatározárn.
. _ 7.. Külön soroljuk fel az aszpirin nátrium szalicrlrkumot tartalmazó porkeveréket, amely hatástanrlag nem a legszerencsésebb összeállítás de elő
fordul a gyakorlatban . A két anyagot kb. egyforma
mennyiségb~n mérti;m be, ami a rer;ctelvényeken
szereplo aranynak rs megfelel. A natrium szali·Silikum „lúgosan hidrolizál, ezért ezt a nehézséget
ugy kerultem meg, hogy a porkeveréket közvetlenül
semleges .alkoholban vettem fel (ez oldja az aszpir rnt, de a nátriuq1 ,szalicilikumot nem), ily ri1ódon
az aszpirin közvetlenül titrálható n/I 0 nátronlúggal, fenolftalein indikálása mellett.
8, 9 A teobromin +aszpirin és teobromin
nátrium szalicilikum vizsgálata. Feltehető, hogy
itt rs a koffernhez hasonló esettel állunk szemben
A kísérletek azonban mást mutattak Az aszpirin
a szok,ásos niódon titrálva, 20%-kal alacsonyabb
eredmenyt ad a bemértnél. A nagy eltérés valószíniíleg arra vezethető vissza, hogy a forgalomban lévő
teobromin a legtöbb esetben teobromin-nátrium, és
ez vagy k.özvetlenül lúgosít, vagy pedig valamilyer
laza vegyuletet képez az aszpirinnel s így az utóbbinak me~titrálásához kevesebb NaOH fogy, mint
ame_nnyrnek a bemérés után kellene, Az aszpirin
tehat ebben az esetben csak éteres kir ázás után,
bromatometriásan mérhető A teobromint Boie
eljárásával határozhatjuk meg .
10 Az aszpirin-nátrium hidrokarbonikurn meg·határozásánál hiv'!tkozom korábban a Gyógyszerésztudományi Ertesítőben megjelent dolgozatomra. Ebben az esetben az aszpirin csak bromatométriásan mérhető,
Eredményeimet a felső táblázatban foglalom
össze„

Bár ez a kis összeállítás új módszert nem hoz,
abban a reményben teszem közzé, hogy a gyógyszerek ellenőrzését időben megrövidíti és az organikus oldószerek kiküszöbölésével nagymértékben
oksóbbá teszi - anélkül, hogy ez a pontosság rovás ara menne.

A GYAKORLÓ GYÓGYSZERÉSZ
MOHELYÉBÖL

Csapadékos és oldhatatlan gyógyszerek
szuszpendálásáról
·
Szaklapunk: a Gyógyszerész 1952. $, szá1nában
Gyula dr„ a folyad_ékban rendelt oldhatatlan vagy
csap~dékot.. o~o~ó anyagok. ~uszpendálásának elősegítésére
az edesgyokerk1vonatot aJanlotta A közien1ényben felhoz.ott, eset, a Papaverin mur. és Natr. phenylaethylbarb.
folyadekban való együttes rendelése természetesen nálunk
is gy_ak?rta _elő!ordul, a!11it a f~hne:ülő gyógyszerészitechn1ka1 nehezsegek ellenere sem k1fogasolhatunk hiszen a
két a1~y~g egyidejű alkalmazása gyó~yszerhatást~ni szetnpont?ol indokolt. Szükséges. volt tehát, hogy igyekezzünk
a gyogyszer helyes elkészítésének útját-módját megkeresni
Ebbeli .tapasztalataink~t írjuk !e a következő néhány sorban, .Stm~n Gy1:1.1a. dr_. javaslatahoz kapcsolódva„
Az __ e?esgyokerk1vo:i~t, az 9ld~atatlan a!1yag, illetve
a csapadek szuszp~n~alasat ke_tseg_telenül Jól elősegíti,
hasznalata ellen meg1s indokolt kifogas 111erül fel. Az Extr.
Iiqui,ritiae u,gy?-nis, alapvet~en megváitO,ztat.i_~ a, gyógyszer
sz1ne~, szagat es ízet, azaz lenyegesen mas sa1atsagokat visz
a gyogyszerbe, mint amilyen a szóbanforgó gyógyszer a
mag~ er.~deti ~ivoltában lenne, édesgyökérkivonat nélkül
Ebbol kovetkez1k, hogy helyes lehet ugyan. az Extr. liquiritiae alkalmazása a szuszpendálás.biztosítiísára de csak akkor
ha I?ár az ?rvos ~ így rende!te a gyógyszer't Azt hisszük:
nekunk gyogyszereszeknek nincs meg a felhatalmazásunk
a:.ra,, hogy a gyógyszernek akár csak kü)ső sajátságait is
dontően megvaltoztassuk„ Ez fokoz9ttan au az édesgyökér-Sim~n
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kivonat alkalmazásával járó változást a, ami arra vezethet,
hogy a beteg könnyen köhögéscsillapító gyógyszernek véli
a fenileti!barbitursav-papaverin kombinációt, ha valaha is
szedett szappangyökérfőzetet. Más Utat kell tehát keresni
A,zt hisszük, helytáll az a véleményűri.k, hogy a később ígyisúgyis kicsapódó alkatrészt nem helyes oldatba vinni. Tapasztalat szerint ugyanis a kiváló csapadék felrázhatatlan,
egyenletes elosztása lehetetlen, sőt legtöbbször rá is tapad az
üveg falára. J\1i tehát arra törekedtünk, hogy olyan anyagot
találjunk, amely a még fel sem oldott szilárd -alkatrészt
lebegve, szuszpendálva tartja a vízben és emellett a gyógyszer külső sajátosságait lehetőleg kevéisé érinti, Ezt az
anyagot a bóluszban véltük ·megtalálni 1.-2 gran11n
bólusszal elkeverjük a netn -finoman porított Papaverin.
nlur.:-t és az A'Cid. phenylaethylbarb.-ot Az összekevert
porokat a vízhez adjuk, vízzel kimosva a keveréshez használt n1ozsarat is. Ezzel az eljárással jól adagolható gyógy·szerformához íutunk. A bóluszos szuszpenzió nem ülepszik
gy.nrsan, a nlár eleve oldhatatlan alkatrész nem rakódik az
üveg falára„ Lényeges természetesen az is, hogy a gyógyszer
külső sajátságait nem változtatjuk meg alapvető.en, nem
lépünk túl azon a kereten, ami véleményünk szerint a gyógyszerész számára megengedhető. A gyógyszer egy-egy adagja
-- egy-egy kanálnyi mennyisége - 7-15 cg bóluszt tartalmaz ; ez a nlennyiség nyilvánvalóan -semmiképpen sem
eshetik kifogás alá„ Magától értetődik, hogy sterilizált bóJuszt használunk Az oldhatatlan alkatrészek lehető jó
szusZpendáJásnak fontosságára világít az az eset, amikor a
beteg azzal adta be ismételt elkészítésre a vényt, hogy
~1úgy tessék csinálni megint, hogy az orvosság ·ne ragadjon
az üvegre«„ Véleményünk szerint helyes lenne a kérdés alapos, lehetőleg végleges tisztázása, hogy az eltérő eXpedíció
lehetőségét kizárjuk„ Már csak azért is szükségesnek tartjuk a hozzászólásokat, rni_vel a bóluszos megoldás sem ideális.
A bólusz adszorpciós tuJajdonsága nagyobb bajt ne1n okoz,
inert aránylag kis mennyiség elegendő a szuszpenzió biztosítására s az e kevés bóluszhoz abszorbeálódott gyógyszert
a gyon1ornedv úgyis kioldja. Ennél nagyobb baj, hogy huza-·
mosabb idő után már nem tökéletesen egyenletes a szuszpenzió ; a lebegő anyag egy része leülepszik vagy az üveg
falához tapad. Felrázással is1nét egyenletessé válik a bóluszos
szuszpenzió, az üveg faláho_z simuló részecskék is egyenletesen elkeverednek a folyadékban, de - éppenúgy, mint
az édesgyökérkivonatos eljárás alkalmazása esetében -megint csak áhneneti időre.
· Kínálkozik azonban egy olyan gyógyszerforma, atnely
jórészt kielégítőnek mutatkozik ; ez az emulzió. Az emulzióformát tehát olyan esetben alkalmaznánk, amikor mag:a az
emulzió - emulgeált anyagával, a_lkotórészével együtt csupán vivőanyag,,a jelen esetben víz helyett. Termész~t~
sen arra kell törekednünk, hogy minél kevesebb olajbol
készítsük az emulziót s így a gyógyszer fzét csak az elkerülhetetlen legkisebb mértékben változtassuk meg. Végleges
ercdri1ényt még ne111 állapíthatunk meg, de próbálkozásaink
szerint ezreléknyi na~yságrendben használt olajjal készült
emulzió alkalmas a Papaverin.-Natr. phenylaethylbarb. és
sok más szuszpendált gyógyszer elkészítésére, mert a szuszpenzáció egyenletes és tartós. Hatóanyag vivőszerként
az emulzió köztudon1ás szerint régen használatos; gondoljunk csak az anesztezint tartalmazó emulzióra, amelybep
az einulzió az anesztezin vivőszere, amclle_tt, hogy maga 1s
hatóanyag, 1nint i>bevonószer<(. Ennyiben tehát nem új az,
hogy e1nulziót ajánlunk a feniletilbarbitursavat és papaverint vagy nlás nem oldott alkotórészeket tartahnazó szuszpenziók vivőszereként. Eljárásunkban a ,további kivizsgálást igénylő új nlegoJdás nem az emulzió alkalmazása, hanem
az, hogy a szokottnál sokszorta hí_gabb emulziót kész~
tünk„ Ez az ezreléknyi (0. 10 g olaj 100 g vízre) koncentraciójú emulzió rátekintésre·, színre és konzisztenciája szerint
alig különbözik a szuszpenziótól ; jó olajat, pL 01 amyg:
dalait használva, még az Jze .sem tér el lényegesen az olaj
nélkül készült szuszPenziótól. Természetesen még így is feln1erül a kérdés, helyesen jár-e el a gyógyszerész, ha a gyógyszer egyenletes adagolásának: biztosítása céljából ezreléknyi
naP"yságrendben használt olajjal készített emulziót ad víz
heíYett? Ha ez talán nem volna megengedhető, akk9r, is
megfontolásra ajánljuk a )1híg; emulzió« alkalmazasat,
illetve ezek orvosi rendelésének javasoiását. Ebben az esetben megfeleLő ízjavító-szirup, szaharin, sőt az édesgyö~ér
kivonat is még tökél7tesebbé t:szi a gyógyszert Gyogy-
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szerészi-technikai szempontból csupán annyit kell még -a
felvetett gondolathoz hozzáfűz.ni, hogy sűrűbb, egy-két, ,.,
esetleg tíz százalék olajat tartalmazó emulziót készletben is
tehet.tartani, természetesen a forgalomhoz mért-mennyiség..
ben s így az esetenk-énti emulzió-készítés elmarad
·

Ügyeljünk a jód oldására
.A.. hivatalos és szokásos színjód-oldat koncentrációjá-

nak ismételt változtatása indíthatta arra az orvosokat,
hogy az utóbbi időben a jódot szinjód formájában rendeljék.
Ez könnyen érthető, hiSzen az öregebb orvosok a 10%-·os_
jódtinktúrát szokták meg, később a 6,5~,S··sal találkoztak,
utóbb pedig 31'.j~-os lett a jodum solutu_m. A,z orvos bizpnyára sokszor zavarban van, vajjon mennyi jódot tartalrnaz a mostanában szokásos jódoldat? Érthető tehát, ha
szinjódot rendelnek. Igen ám, de ezzel 1negneh_ezítik a gyógyszerész n1unkáját Mivel a színjód _nehezen oldódik, mozsárban kell dörzsölgetni vagy káliumjódl~ddal való rendelése ~se
tén arra kell ügyelnünk, hogy elég kevés vizet adjunk hozzá,
mert gyorsan csak így oldódik. Ezeket a közismert, minden
gyógyszerészt terhelő apró nehézségeket úgy küszöböltük
ki hogy a I rL Gyógyszerkönyvnek megfelelő tíz százalékos
jódoldatot tartunk készletben, egy-egy alkalommal- egy-két
hétre elegendő mennyiséget laborálva. Az orvos által rendelt színjód tízszeresét le1nérve, minden bizonnyal lényegesen pontosabban expediáltuk a jódot, mintha mozsárban
dörzsölgettük volna és csupán többéckevésbbé kvantitatíve
öblítjük az üvegbe. Az orvosok rendesen Spir. di!~tus-t
rendelnek, holott a mi jódoldatunk Spir„ concentratisshnusszal készül, de ez ne1n okoz nehézséget, mert a hígításhoz
szükséges víz n1ennyiségének kiszámítása igen egyszerű.
A fClhasznált 10%-os finct. jodi-ból le1nért mennyiségből
levonjuk a bennefoglalt jód n~ennyiségét s a maradéko_t
osztjuk kettővel A kapott hányados jelzi, hogy mennyi
vizet kell a 111, Gyógyszerkönyv jódtinkttir~jához mérnünk, hogy Spir. dil.-szal készült jódoldat legyen belőle
(pl. ha 1 g jódot rendel az orvos, len1érü11k 10 g finct.
jodi-t) 1 Ph. Hg. Ill. levonjuk a bennefoglalt jód súlyát,
1narad 9 g; ennek fele - 4,5 g - víz kell hozzá, hogy Spir
di! legyen belőle).
Nagyobbszán1ű bőrgyógyászati vény esetében eléggé
szá1nottevö munkát takarítunk meg a Ph. Hg„ III. jód".'
tinktúra alkaln1azásával s ugyanakkor munkánkat pontosabbá, tökéletesebbé tesszük, mert biztosan elkerüljük azt a
- tapasztalat szerint bizony gyakori - hibát, hogy oldatlan s még huzamosabb idő alatt s~n1 oldódó jódot .tartaltnazó
készítményt adjunk ki

Cinkoxidos

Burow-kenőcs

Elég gyakran írnak a bőrgyógyászok Ung„ alun1.
acetici-t cinkoxiddal. Ide tartoznak természetesen a hasonló
összetételű 1nagisztralis kenőcsök is, nlint pl. ez : Zinc.
oxyd, falcun1, Alu1n. acet„ tart sol.'-, Adceps lanae aa 3 g,
Vaselin ad 40 g. Ezekre a kenőcsökre az a jellemző,' hogy két
fő hatóanyaguk, a cinkoxid és a Bu,row-oldqt együttes alkal·1nazásra egyrészt bizonyos n1értékig ö_sszeférhetetlennek
Iá tszik, másrészt pedig val~1nelyes gyógyszerészi-technikai
nehézséget okoz. Összeférhetetlennek képzeli az ember a két
ernlített anyagot azért, inert a savanyú kémhatású Burowoldat bizonyára reagál a cinkoxiddal, már pedig feltehető,
hogy az orvos ne1n cink-sót akart alkaln1azni. De gyógyszerhatásiani szempontból is összeférhetetle·nnek látszik a két
alkatrész, hiszen a cinkoxid szárítóhatású, a Burow-oldat
viszont ezt akadályozza. (De talán az is, _lehetséges, hogy
az oldódó cink fejt ki előnyös hat.ást.) Akar helyes az össz-etétel gyógyszerhatás.tani Szempontból, akár helytelen, a
kenőcsöt gyakorta el kell készítenünk„ Mi úgy járunk el,
hogy először a porokat a viszkozusabb alapanyaggal, a
gyapjúzsírral dörzsöljük ,el (gyakran előfordul, hogy Adeps
lanae hydrosus-t rendelnek, de ilyenkor is vizn1entest hasz.nálunk, vizet a megfelelő időpontban utóbb hozzáadva a
P"yógyszerhez . ) A vazelinnal azután megcsináljuk a kenőcsöt
~ csak legvégül adjuk hozzá a viz-et és az Al9m„ acet. tart.
sol.-ot. Ezzel a sorrenddel két célt vélünk elérni; egyrészt
egvenletes, sima, göbmentes kenőcsöt adunk a beteg kezébe,
mJ.stészt hátráltatjuk a cinkoxidnak az Alum. acet. tart.
sol.-ban való oldását Nyilvánvaló_ ugyanis, hogy a zsírra1

elkevert cink oxid, a„ zsírréteggel bevont -cinkoxid-részecskék
nem tudnak közvetlen kapcsolatba kerülni a Burowol,datt?-1, s így nem is ~eagálnak egymással. A kenőcsök
kr.szítest;ben a sorrend neha nagyon is fontos

Hidrogénhiperoxid koncentrációjának
változása
A hid_r ogénhiperoxid »ntercalis« elnevezésű késZítinény
1nég mindig szerepel a gyógyszerárszabásban, noha a vftlő
ságban már régen nen1 rendelik a gyógyszertárak. Ez érthető
is, hiszen felesleges és költséges vizet szállítani_, mikor a- tömény hidr ogénhiperoxidot a gyógyszertárban is fel lehet
hígítani. A i>mertalis<( készítmény helyébe lépett az otthon
hígított 3C}~ hidrogénhiperoxid, amit legtöbb gyJ)gyszertárban készletben tartanak. A készletben tartás eléggé intio„
koltnak látszik, csupán a szükséglet nlértéke az irányadó
A készítmény bomlékonysága 1niatt szükségesnek tartottuk nlegállapítani koncentrilciójának változását: Tennészet~s_en nem a· hidrogénhiperoxid valamely sajátságának
megvizsgálása volt a célunk, hanem annak 1negállapítás.1,
hogy szokásos minőségű készítmény a szokásos gyógyszertári
körülmények között 111ennyire tartós. Méréseink -szerint az
eredetileg 2~641'.j~-osra hígított kész-ftmény koncentrációja
egy hónap alatt 2,02%-ra, további egy hónap alatt 1,66%-ra
csökkent. (Az etnlített koncentrációk mindenkor több,
egymással jól egyező 1nérés középértékét jelzik.) lVl.egjegyezzük, hogy az anyagot Jól lezárt sötét üvegben tartottuk. Ezek a számok, ha csupán egyetlen gyógyszertár
tapasztalatait is jelzik, mégis figyehneztetnek arra, hogy a
3% hidrogénhiperoxid nem eléggé tartós -ahhoz, hogy
készletb~n tarthassuk. Véleményünk szerint ugyanis nen1
helyes, ha az előírtnál 10-·25%-kal gyertgébb készíhnényt
adunk ki, már pedig ez könnyen megeshet, hiszen egy hónap
alatt kereken 2.5~{i-kal csökkent a titer. (A 2,64%-os kiindulási érték pedig arra figyeln1eztet, hogy ne1n szabad megszokásból 30%-osnak tekinteni a tömény hidrogénhiperoxidot, mint ahogy a Gyógyért nem is szállítja 30%-osnak,
hanen1 a valóságos koncentráció,t tünteti fel a cimkén)
A Budapesti Gyógyszertár V. 1. sz .. Vó"riis Csillagg-yógyszertár
munkaközössége

Tinctm a Primulae készítése
és felhasznáfasa
A111ikor az 0. K !.-határozatot olvastam az fnfusun1
lpecacuanhae és Decoctum Saponariae szeszes kivonattal
történő készítés_éről, egy - a gyakorló gyógyszerész szempontjából szintén nagy könnyítést jelentő ötletem támadt
A recepturában előfordul a fenti· kettőn kívül még egy har1nadik - a 1ni vidékünkön talán a fentieket összevéve is
jobban elterjedt expektorans - az Infusum Primulae.
Miért ne lehetne ezt is szeszes perkolátum alakjában előre
elkészíteni és hatáscsökkenés nélkül tároli1i, felhasználáskor
pedig egyszerű hígítással _készíteni belőle az infuzurriot?
Hiszen az élenjáró szovjet gyógyszerésztudo111ány már
bebi~onyította, hogy nagyon sok készítménynél dolgozha-

tunk koncentrátumokkal a gyógyhat3.s legkisebb károsítása
nélkül.
A pfimula-tinktúra készítésénél a szokásos 1: 10 arányt
nen1 lehet használni, inert ilyen híg kivonat mellett egy
dózis infUzumhoz 30 g-ot kellene venni. 30 g 70 fokos
szesz pedig a 150 g-os kollaturában már nem lehet közömbös, különösen a gyermekgyógyászafban. Kísérleteztem a
szaponária-tinktúra mintájára az 1 : 2 aránnyal, azonban ....L.
bár lehet, hogy ez csak az én gyakorlati készségetn hiá_nya
volt - nem kaptam teljesértékű kivonatot, a drogban még
sok hatóanyag maradt vissza. 1 : .5 arányban készítve
viszont a lecsepegő tinktúra utolsó 40S1~-a már tökéletesen
színtelen lett Igy legmegfelelőbbnek találtam 4: 10 arányban készíteni a tinktúrát 70°-os hígított szesszel.. Igaz ugyan,
hogy ez az arány esetleg számítási nehézségeket okozhat a
recepturánál, de áthidalható, ha az üveg címkéjén jelezzük:
ril g drog: 2,5 g tinktúra<i.
A. készítésnél és a vizsgálatnál felhasznált eszközeim a
legprim1tívebbek voltak„ Az árubeli drogot egy közönséges

háztartási cukordarálóva! daráltam meg pu!vis grossus
finomságúra. Hígított szesszel átnedvesítve perkoJátorba
raktam, nlajd a perk,olátort alul-felül elzárva, másfél napig
ctuzzasztotta1n. Ezutan az anyagot 70°-os szesszel 1 ujjnyira
felöntve, még egy éjszakán állni hagytam és csak a harn1adik
nap reggelén nyitottam meg a csapot
Sötét run1barna kivonatot kaptain, melyet vízzel1 : 20 arányban hígítva összerázáskor sokkal sűrűbb és maradandóbban habos lett, mint a szabályosan elkészített főzet.
A hígítás színe is nagyon hasonló a szabályosan készült
főzethez, de egyáltalán nem zavaros
Gyógyhatás szempontjából először magan1011, inajd
gyermekeim hörghurutja alkalmával próbáltam ki végül
a gyógyszertárban is felhasználtam, bár jól tudta~, hogy
nem engedélyezett.. A visszatérő.betegek egyöntetű vélen1ényc
az volt, hogy az. így készült gyógyszer sokkal hatásosabb
volt, 1nint a megelőző, a frissen főzött
Sajnosi ilyen kis vidéki gyógyszertár laboratóriuma
behatóbb vizsgálatokra nen1 alkalmas és az én képzettségem
sem elegendő, hogy azokat Iefolytassam. Éppen ezért tarto111 s.zü~sé~esn~k eddigi próbálkozásf)mat közzéadni, hogy
a tovabb1 v1zsgalatokra gyógyszerészetünk tudósgárdájának
figyelmét felhíva, a jobb gyógyszerellátást szo!gáljan1.
Kéki Ervin f. vezető,
lfi/13 gyógyszertár, .Jászberény

A tudományok kandidátusai
A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a tnult év végén
rendeletet fogadott el, amelyben nlegállapította, hogy a Szovjetunió tapasztalatai alapján - a legmagasabb tudo1nányos fokozatot jelentő akadé1niai rendes- és
levelező-tagság mellett - be kell vezetni a tudo1nányos teljesítmények elismerésére a Mudományok doktora<j és )>tudományok kandidátusa<( tudományos fokozatokat is. A rudo1nányos Minősítő Bizottság legutóbbi ülésén Schulek Elemér
professzor elnöklésével határozatot hozott az aktív és nyugalmazott egyete1ni tanárok, valamint akadémiai kutatótörvényerejű
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ntézeti vezetők minŐsítéséről. Eszerint a gyógyszerészeti
udon1ány kandidátuSai : Csipke Zoltán, Dávid Lajos és
Mozsonyi Sándor. A kémiai tudományok kandidátusa:
Kőszegi Dénes. A n1ezőgazdasági tudományok kandidátusa:
Augusztin Béla. Sárkány Sándort_ a biológiai tudományok
doktorává minősítették Sárkány professzor ugyancsak a
gyógyszerészi pályáról indult el. 11.int a gyógyszerészhallgatpk oktatója és szaklapunk munkatársa, ma is közel áll
h'ozzánk, magas kitüntetéséről mi is hírt aduhk olvasóinknak

Új gyógyszertárak
Július 10-én megkezdte egészségi.lgyi működését a
XIV. kerületi Bosnyak-u I. sz. alatti éjjel-nappal szolgálatot
teljesítő gyógyszertár„ A szokásos jegyzőkönyv felvétele és
aláírása után a gyógyszertárat átadták eg·észségügyi rendeltetésének : a beteg dolgozóknak
A Budapesti Gyógyszertár Vállalat ezt az új egészség.ügyi intézményt úgy építette fel, rendezte be és szerelte fel,
hogy valóban büszke lehet rá a XIV„ kerület tanácsa és
minden dolgozója. Az officina berendezése a megszüntetett
Korvin-gyógyszertárból került ide. Itt az egyetlen táránál
bonyo]tják le a kézieladást, itt adják ki a gyógyszerkülönlegességeket, a rriagisztrális gyógyszerek vényeit pedig az
e célra számozott fiókokban a munkaterembe vezető ablakocskára helyezik„ Ugyanebben a 1iókban és ilyen úton
kerülnek vissza az officinába az elkészített gyógyszerek lényegileg tehát kisebb méretben a Vörös Csillag-gyógyszertáréhoz azonos elj_árással. A nagyméretű officina mellett van
az ugyancsak tágas recepturai munkaterem tiároni tárával
Itt kü'.Ö.1 üvegszekrénykékbeIJ állnak a leggyakrabban elő
forduló pJrok és.folyadékok, körös-körül állványokon a többi
gyógyszerek. Ezenkívül a gyógyszertár a következő helyiségekből áll: laboratórium, szerkamra, anyagraktár, inspekciós szoba és iroda, üvegmosó és üvegtároló. A jólfelszerelt
laboratóriumban megtaláljuk az elkészített gyógyszerek
belső ellenőrzéséhez szükséges reagenseket is„ Az új gyógyszertárban n1inden feltételt megtere1ntettek a minőségi
munka kifejlesztésére„ A gyógyszertár adottsága lehetőséget
nyujtott arra is, hogy az áru átvételét külön hát_só bejáraton
bonyolítsák le„ Az új gyógyszertár felelős vezetője Szendrői
Inu·éné Ádám Már.ia.
·
A 0/167. gyógyszertár felavatásán a Gyógyszertári
Központ nevében Hunfalvi Géza főszakfelügyelő elvtárs
beszélt a gyógyszertár dolgozóihoz.
Augusztus 4-én nyitották meg a Boráros-téren az
áthelyezett, de teljesen ójonnan berendezett állandó ügye~
letét tartó gyógyszertáfat. )>Az ötéves tervünk sikere népünk
munkájától és harcától függ« - erre figyelmeztetnek és ösz-·
tönöznek Gerő elvtárs szavai az új gyógyszertár falán •..
A t_ágas officinában elhelyezett tára-mérlegen a kézieladáson
kívül recepturáznak is olyankor, amikor a gyógyszerész egyedül tart szolgálatot.. Az üveglappal elkülönített recepturai
munkahelyen hárinan dolgozhatnak. A többi helyiség lényegében azonos a 0/167 gyógyszertáréval, csak méreteiben
kisebbek valamivel. A felelős vezető Rubi Ernő elvtárs„
A B„ Gy v.-tól Bakanek elvtárs vezetésével többen eljöttek az új gyógyszertár felavatására. Sacher Pál dr. főgyógy
szerész elvtárs a gyógyszertár dolgozóihoz intézett beszédében hangsúlyozta: reméli, hogy előtérbe kerül a jó minőségi
munka, amelyre ebben a gyógyszertárban minden lehetősé
get megteremtettek. Felhívja a kartársakat a jó kollektív
sze1le1n minél teljesebb kialakítására és kéri, hogy ebben a
munkájában támogassák a felelős vezetőt. Kolosváry Pálné
elvtársnő a vállalat pártszervezetének nevében köszönti az
új gyógyszertár dolgozóit. Harcosan, a minőségi mu9ka megjavítása mellett állandó népnevelő _mitnkát is fejtsenek ki,
amire a gyógyszertár folyton zajló élete valós~ggal felkínálkozik„ Akik á béke ügyét, a szocializmus építését szolgálják,
azoknak ezt minden tettükkel, egész magatartásukkal alá
kell támasztaniok„ Bánnikor és bármiben bizton számíthatnak .a pártszervezet segítségére. jó munkát kíván a gyógyszertár dolgozóinak a gyógyszerek minél jobb 1elkészítésében
és a beteg dolgozókhoz való viszonyuk kialakításában.
Az OKI részéről a két gyógyszertár megnyitására, a
tisztiorvosok részvételével, Láng -Béla dr és Rózsa Pál dr
gyógyszerészfőfelügyelő adták meg az engedélyt.
A 0/41 (Budapest) Lenin-körúti gyógyszertár, amelynek munkálatai alkotmányunk 3,. évfordulójának tisztele·-

tér e fejeződtek be, ugyancsak 111ost nyílt n1eg. De a komolv
átalakítás és renoválás 111ellett megnyitásának és működésé-·
nek körülményeire országosan fel fognak figyelni„ _Ott kezdjük, hogy már az átépítésnél ITTinden munkát DISZ-brigádok
végeztek. Ugyancsak egy 0 ISZ-brigád tervezte a fal fes_té·sét is, a DISZ, a- KOMSZOMOL és a \Tálfalat jelvényeinek
művészi összehangolásával. Ilyen előzmények közben tiszt_a
politikai célkitűzéssel alakult ki az a jól előkészite_tt megoldás, hogy ebben a gyógyszertárban csak ·DISZ-tagok
dolgoznak és dolgozhatnak. A most életbelépett új kollektív
elsősorban a fiatalok előretörését biztosítja. Azokét, akik
ebb~n a gyógyszertárban magatartásukkal, jó munkájukkal
bizónyítják ___ be, hogy élen akarnak járni a szocialista
gyógyszerészet mielőbbi megteremtésében A i>DISZ-gyógyszertár<( megnyitására és működésére legközelebb még
visszatérünk
Amikor a fővárosi gyógyszertárak fejlesztésétől írunk,
nem szabad megfeledkeznünk a vidéki gyógysz-ertárváJialatok hatalmas és áldozatos munkájáról - ,az új tanyai,
bányavidéki gyógyszertárak létesítésével . kapcsolatban.
Mert a szocializmus építésében csak úgy kaphatunk te_lj_es és
tiszta .képet arról, hogy hol szüntettek és hol nyitottak
1neg új gyógyszertárakat, ha a szocialista egészségügy
fejlődését országos viszonylatban szemléljük
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Extr. Valeriahae sicc
0,0095 g
Atropin. suFuric.
Acid. phenyiaethylbarb'turic o, 563 g
0,38 g
Menthol
15,00
Srir t cocentratis::>. ad
üvegeIJ.ként„
.Javalla.ta: Vasolabilitas Vasoneuros-sok„ J\1en~erew
féle syndron1a, Essential's hypoton a
Sz vdobogás Neurasthenia -'Hyster'a.
Trauma utáni vegetatív neurotikus
tünetek.
Allcahna.zás: A gyógyszer atkaln1azása ad -hoc is
kielégltő, de tartós eredményt csak
kúr szerűen alkalmazott 4-6 héten át
tartó ada·;olástól várhatunk. Napi adag
egyénenként 3 x 25 csepp kevés ".'ízben
Csomagolások: 15 g-os és 50 g-os kórházi üve·gekben
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Horváth Dé~~s dr·„: A gyógyszerészÍovábbképz·é~
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V. J. Dobtfnyina docens : Beszámoló a Nemzetközi Gyógyszerész
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.
A megye gyógyszerészeinek parlamentje.
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Gyógyszert~ri munkaeszközök Szabványosítása.
A gyakorló gyógyszeréS2 milhelyéböl: Sütheö Ödön Kéki Ervin Tollas
Sandar) Kedvessy_q-yörgy dr.~ Császár Erzséb~t, Besnyő Pál és az
1. sz. . gyógyszertar recepturai munkaközössége .
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Bozsai .Imréné dr., Mosonyi Mihályné dr. és Vida Lászlóné dr. : Tanulmanyok a kevert gyógyszerek analitikája terén I J
~ayer István dr„ : Szaponin_ok és szapogeninek.
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,. „ .. .
Kun Ferenc: A naftalán és pótszerei
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Csipke Zoltán dr . : Hogyan foglalkozzunk a hallgatókkal a !áránál
Fekete Balázs dr. : A hisztaminhatás és az antihisztaminok isn1er-
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