
közölti területei lehelett csak beépilenL í H sikerül i égy :lx li 
m-es laboratóriumot _és hozzá egy 2 X 2 m-es mérlegs:iöb.át 
kiképezni. A laboratórium- egyik jólsikerült darabja- a. gáz
fülke, mel_yet a köműve_s a szakfelügyelő magyarázata· -és 
rajza alapján képezett ki. Másik ilyen módon létesített bútor 
a titráló asztal. Alul és hátul megvil~gítható tejüveglapok 
borítják, az alsó lap közepére fekete -kocka van festve ·csap·a
dékos titrálásókhoz. Az asztal oldalán, az ablakpárkánnyal · 
egymagasságban, felnyitható oldallap van szerelve. Ennek 
fehér lakkozott felületébe középen fehér-fekete Qveglapot 
aplikáltak a &zínes és csapadékos titrálás könnyebb -észle
lésére. Praktikus megoldás, Albisi László szakfelügyelő 

-ötletes újítása, a lehajtható üvegszárító apparátus. Ez_--egy 
egyszerű fehéi-re festett léckeret, amelyet ajtósarokkal a falra 
szerelt. A keretet hosszant és. haránt plexiHel bevont drót
huzallal borította At. A huzalok elmozdíthatók s a -szükség
pek megfelelef kisebb-nagyobb nyílású közöket képezheti 
ki ·a dolgozó gyógyszerész-szakfelügye1ő. Az egész apparátUs 
a kályha fölé feszíthető egy plexit-dróthuzal segítségéve}. 
Ha ni_ncs rá szükség, a fal · felületén fekszik. 

ADJUNK NEVET A TARAKNAK 

Azt a_meé;ralósításra méltó gondolatot veti fel Beszléic_uy 
István pécsi -gyógyszerész, hogy nagyobb gyógyszertárak 
egyes táráit élő ·és elhunyt n·agy gyógyszerészeinkről nevez~_ük 

. el; BeszterCzey kartárs javaslata arra is kiterjed, :hogy »na·gy 
gyógyszertáraink munkaasztalán réz-emlékplgkett emlék_ez
tesse tii utódokat ·kiváló gyógyszerészeinkre és ez ösztönözZe 
őket tóvábbi munkájukban .. Az odaülő gyógyszerész tartsa 
kitüntetésnek,_ hogy. Winkler-, Széki-, _l(abay-, Rozsnyay-, 
Kazay-, Deér-, Jármay~táránál dolgozhatik«. A javaslat 
külön helyet kér Schulek Elemér -kétszeres Kossuth-díjas~ 
munkaérdemrendes __ akadémikus számára, hogy az ő vilá_g
viszonylatban is kiemelkedő tudása és neve már életében 
hirdesse: »a gyógyszerésznek gyógyszerszakértőnek -kell 
-lennie!« (De hirdesse egyúttal a mai gyógyszerész,.nemzedék 
hősiesmunkáját és helytállását is a szocialista egészségügy 
terúletén'!_) .-.. Hisszük, hogy ez a Baranya megyéből ~lindult 
kezdeményezés felsőbb szerveink támogatásával hamarosan 
országos mozgalommá fejlődik. 

EGY TECHNIKUS LEVELE 

Örömmel olv3sgatom »A Gyógyszerész«-újságban levő 
technikus-rovatot, _amely tudományos leírásokkal tanít és 
oktat bennünket. Még jobban örülnék, ha a technikus-és 
a t-echnika kartársak is írnának ebben a rovatban az ő munká
jukról, problémájukróL Hiszen mi a gyógyszertárban 
a gyógyszerész jobbkeze vagyunk, sok mindent ,csinálunk, 
látunk -és tapasztalu11_k_._ R.-~cepturázásközben is_ dolgozu.nk_. 
és-_ amikor valami olyat tapasztalunk, ami új, azt bátran 
írjuk le és k,üldjük be_ a: mi rovatunkba, hógy tapasztalatunk 
átadásával segíts,ük a többi technikus kartársainkat. G~ndQ
lok itt a kenőcs, kúp, pilulák stb. készítésére. 

Jó volna,·ha a szaksajtó riiódot találna arra:, hogy dolg'o
zatok, __ páiyázatok kitűzésével ösztönözn~ a- technikusokat. 
hogy a maguk területén ők is vegyenek részt a minél jobb 
gyógyszerk~szítés munkájában. 

~'-""""""""" 

GÁIWONYI ÜDÜLES 

J ágfir,·-Zoltári ,. 
gyógyszerésztechnikus· 

608. sz. gyógytár 

Nagy örömmel vettem szákszerv:ezetünk értesHesét, 
hogy Gárdony ba· ·utalt be kéthetes üdülésre. Kíváncsi~n 
és várakozásteljesen indultam el; mert Gárdonyban eddtg 
még nem jártam. Várakozásomban nem csalódt-am, mert 
a kétheti beutalás igaz örömet szerzett számomra és magam 
sem tudom, hogy mit dícsérj ek. jobban:-_ a jó elhelyezést~ 
a kiváló élelmezést. vagy a gondos, figyelmes ellátást? -Mert 
mindegyik megérdemli az elismerést. A táj szépségei, a fürdés 
Iehetőségei; esőilakázás a Vefencei tayön- mindezek kellemes 
einlékeket hagytak bennem. Kipihenten, friss erővel és tele 
munkakedvvel jöttem_ vissza-, hogy- folytassam újra munká':" 
inat' ... Mégegyszer köszönet népi demokráciánknak és- sza}\:· 

SíérvéZetdnímek, hogy lehetöv~ teHe ·szimomra a o;uuu 1:a" 
szórakozásokkal teljes üdülést, amit munkám mc:g);,vttasá• 
fogok meghálálni .. 

Meisels Irén 
a Gyógyszertár Vállalat dolgoioój~ 

Miskölc 

AZ úJ FO. NO.· T 

A BUDAI;ESTI GY. V. BÖLCSÖDÉJE 

· a Stollár Béla-u;- 3. sz~ ház ötödik emeletén ·létesült. 
gító érzés végigmenni a. ragyogóan· tiszta termeken. 
szív és szeretet sugárzik minden játszóhelyről és agya<:sKan<>l,., 
nemcsak -a gyermekek .arcáról, hanem. ?-zoknak a 5u,""" . 
sága révén is, akik ezt a »gyermek-paradicsomo!« 
zsolták. Büszkén hirdethetjük, ezzel- is 
lettünk, ez -is .hozzátartozik 
emelkedéséheZ. Az az ötven 

közvetve ·ezeknek a g 
itt elhelyezrlek-, hog:lY~e:;k~j~ite~ 

és bőkezű is a sz~;~/;~~~::~·, a szecialista egészségügy lendületeSebb, lelkesebb 

KiJLFi)LDRE KiJLDHET 

mag)r-ar orvosj. szaklapokat 
rokonának_- ismerősének - barátainak 

forint be fizetés ineZlett 
alanti előfizetési árakbari a 43.790.057 csekkszáml~a 
(Kultnra Külkeresked~lmi Hi~l~pterjesz~ő V-~ A 
magán~özlemény_ rovata~at; ,ker] Uk feltuntetn~ , a 
-címzett nevét, pontos c1met es a lap megnevezeset. 
Acta- Phármaceutica -Hungarica félévi elő-

fizetési díja ...•.. .'; .... -.............. Ft 20.-
Fogorvosi Szemle- félévi előfizetési díja .. ···•·. Ft 34.
Bőrgyógyászati és _Venerológiai Szemle· fél· 

évi előfizetési díja ............ ~·· ... - .. Ft 22.
Ft 52.
Ft 24.
Ft 58.-

Gyerrnekgyógyás:zat félévi előfizetési -díja .. 
A Gyógyszerész félévi előfizetési díja 
Kísérletes Orvóstudomány félévi előfiz. díja 

· Magyar Belorvosi Archjvum félévi előfizetéSi 
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Magyar Nőorvosok Lapjafél évi előfizetési díja 
Magyar Radiológia félévi előfizetés clíja .. 
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A (/Y AK ORLÓ (jYÓÓYSZtREst~ 
MŰHELYÉBŐL 

A PESTMEGYEI GY. V .. ÉRTEKElLETÉN 
FELMERÜLT PROBLÉMÁK ÉS AZ .AZOKRA AD\)TT 

VÁLASZOK -· 

A legutóbbi gyógys~ert3rveietöi 'értekezleten a -koliéktív 
szerzödés teljesítésének megvitatása meUett száinos· olyan 
problémái tárgyaltak, amelyek nem korlátozódnak -csupán 
a vállalat területére, hanem általános érdeklődésre tarthatnak 
Szám~t., E problémák közül az alábbiakat emeljük· ki.: 

Az államvizsga elölt álló gyógyszerészjelöltek g.yógy· 
szertári munkáj"ával és felelősségükkel kapcsolatösan\ fel
.merült az általuk készített vények szígnálásának a kérdése. 
Ezzel kapcsolalban a 8.360-2/954. Eü. M. számú utasítás 
8; §-ának (l) bekezdésére utalunk, amely körülírja a gyógy, 
szerészjelöltek munkakörét is. Ez utasítás szerint- gyógy
szerész felügyele_te mellett mindeh gyógyszerészi muilkát 
elvégezhet-nek. A ·munkájukért 9. § (2) bekezdése értehrié_b€n 
elsősorban saját maguk a felelősek, ezen felül azonban_ a 
felügyeletet ellátó gyógyszerész is felelős. l!ppen ezért :az 
általuk_ készített vényeket szignál~i kötelesek. Helyesnek 
tartjuk, hogy _az államvizsgás gyógyszerészjelöltek foglal· 
keztatása alkalmával éppen az ilyen vitás kérdések tisztázása 
céljából- külön áttanulmányozzák a vonatkozó. jog~zab*~yo· 
kat,_ amelyek most könnyen hozzáférhetőek _az Egészség;9_gyi 
Jogszabályok gyüjteményében. ' · · · 

· Számos panasz- merült fel az olVashatatlanul 'írt orvOsi 
vényekkel kapcsolatban. Gyógyszerészeink ·megemlítették, 
hogy amennyiben teljes egészében eleget akarnának ·tetini 
az Egészségügyi Minisztériumi rendelet~ek, csakn~ -min,den 
második vényt -vissza kellene küldeniök az or"vosokP:~~
Kérik, hogy történjen· megfelelő intézkedés az- előirásoknak 
-megfelelő vényírás- megvalósítása .érdekében. ·. · 

E kérdés helyes megoldásának egjÍik módja felVéilrli 
a kapcsolatot ·az -orvossal és megbeszélni ·vele a vényírási 
szabályokat. A járási és egyéb orvosi értekezleteken szeiiÍé· 
lyesen, vagy felkért hozzáSzóló ·útján fejtsék ki, -mil_y·en 
kár()k szá~;"maznak a szabálytalanul felírt vényekből és hivják 
fel az orvosok figyelmét, mennyi feleslegeS zaklatástól kíméljük 
meg a betegeket, ha szabályszerűen felírt vénnyel-jölietnek 
a gyógyszertárba. A súlyosabb jellegű szabálytalanságokat 
jelentsék a _k~zpontnak, mely- megfelelő helyre továbbHja 
azokat-. A szaksajtó képvis~löje. felhívta a figyelmet, -~()g'y 
a ~yógyszer~ink_« __ c. folyóiratban »tévedésfi1~ntes vénY· 
írás« Címen rovat indult meg, amely UgyancSak :{l -lfetye·s 
vényírás f~ntosságát dombOrítja ki és közli egyes jellegzetés, 
helytelen vény ·'másOlatát 'is. Helyes, ha_ a gyógyszeréSzek 
_a -hozzájuk- ker-ülő és gyakran :előforduló olvashatatlan, 
vagy . szabál~talan véuyek . közül egye5eket ·. eljuttatnak 
kö~lés _céljábql a.Gyógyszerisme-tető Orvostudományi Osztá~y
hoz. 

A gyógyszeres üvegek lekötésével 'kapcsOlatban-· J3V-á-
solták}-"'hogy _____ ,az_, _ . .újrendszerli._, ,-zárósza1aggal .-- .. .történö,;Jeta ~ 
gasztás helyett a ··zsineggel történő lekötést alkalmaZzUk, 
mert ez biztonságosa_bb. 

A @rógyszeres .üvegek ·lekötése, illetőleg .lezáfása- vénY-re 
készült oldatok -esetébe~ nem a~t a célt __ szolgálja, __ h_ogy 
ava.tatlanok ne· tudják ·azt felnyitni, hanem -a- gyógysiettár
ból kikerülö üveg sértetlenségét hivaf.ott igazolni. nyen 
éri;.el~JI!P~Xl._~ _zs_ineggE:l_történö lekötés sem jelent nagyobb 
biztonságot, rnin-t a zárszalaggal törtéi:Iő leragasztás, hiszen 
felbontása esetén ez is megsérül. 

Idősebb kartársak felvetették a »pendliző továbbképzés« 
g~mdolatáC Elgondolásuk szerint vasárilap_i- napOkon·-ottlio
nukba keresnék fe.l az oktatók a kartárS:ak~t és .ott nenicsak 

megbeszélnek velük a továbbképző problémákat, · 
doskednának az anyag megtanulásáról is. 

A va,,án>ani ell!WI2''"''~ 

volna 
alkalmával 
továbbképzés 
ismerése és a hal.ad•ott,abb 
kánknak jobbá és 
volna, ha olyan módon 
elméletben tanultakat 
hasznosítani tudnánk. 
tatást ad a célszerű és 
séges, hogyezeket ne csak 
is _alkalmazzuk--:Sokkal 
módja, amely tájékozódási nyerve 
foglaltakat valóban lel is · 
arnikor megtanuljuk-a 
meg annak alkalmazását. 
J a tok terén jelenleg csak az 
kövtelezö. »A GyógysZ;erész«-ben 
lc~.tokkal. foglalkozó közlernény akart lenni 
az irányban, hogy mílyen módon lehet a jövőben köl:elez~ 
szennyezési vizsgálatokat is könnyen elvégezni. 

A vizsgálatok elvégzésének racionalizálása é;~~~~;~;r~:~ 
javasolták1 hogy a magisztrális -készítményekböl E 

nagyobb mennyiséget lehessen rendelni es 'így egy alH:alc>minal 
lehet elvégezni' azt a vizsgálatot, amit külöhben .több 
ben, több anyaggal kellene inegvalósítani. 

. A kérdés. megoldása allyaggaZdálkodási probléma -

ez nem általános jellegű. Nagyob~,1~~m~s;~:J~~~:~l!~~', beérkező anyag- · mennyisége elég és 
a rendsieres g'yógyszerellátfo_st. ha· eddigi havi 
helyett egyes cikkeknek negyedévenkénti számtását 
nék- be. 

KiJLFiJLDBE KiJLDHE'l' 

magyar orvosi szaklapokat' 
rokonának -:-- ismerősének - barátainak 

forint bé[izef.és mellett 
alanti előfizetési árakban' a 43.790.057 csekkszámlára 
(Kultura Külkereskedelflli Hirlapterjesztő V.) A 
magánközletnény rovatában kérjük feltüntetni a 
címzett nevét, pontos eimét és a lap rnegnevezését. 
Act.a ~h!lrny..acel.Ítica -Hungarica- félévi elő-

ftzetest dt]a .................•.....•.. 
Fogor:vosi Sze~le félévi előfizetési_ díja .••. 

· Bö[gyógy~sUI.!i. és:_Yenerológlar Szemle fél· 
evt elobzetest dtJa ... -....•..... ~ ...•.. Ft 22.

Gyermekgyógyá~zat télévi előfizetés! díja .. Ft 52.~ 
A Gyógyszerész _félévi .. előfizetési díja •• ·-· Ft 24.
Kísérletes Orvostudomány félévi előfiz. díja Ft 58.
Magyar BelOrvosi Archivum félévi előfizetési 

dija , ... ' ..... ·•....•.. . . • • . . . . . . . . . . . Ft 42.-
Magyar Nőorvosok Lapja félévi előfizetési díja Ft 66.-_' 
'Magyar-· Radiológia· félévi előfizetés díja . • Ft 26.
Magyar Sebés~et félévi előfizetési díja . • . • Ft 48.;_ 
Népegészségügy félévi előfizetési díja . . . • Ft 22.-
0r-vosi Hf.tilap_ fél~vi_ előfizetési díja ••• ~.~ Ft -72.
Szemészet félévi előfizetési díja . . • • • . • . • . Ft 
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A k11ZIIlieei bentonit gyógyszerészeti felhasználása* 
Irta: L. ZAT HÍNI. E CK Y 

a Szlovák. E~yctem- GaletiuSL -GyógySzerészeti· Intézetinek -üinsZékvezető doCense 

ll. 

Hozzánk az első hírek a bentonit felhasznál
hatóságának lehetőségéről a gyógyszerészetben csak 
1946 év elején érkezte)<. Mive!·a bentonit.küfföldről 
behozott nyersanyag volt, gyakorlatilag szükséges 
mennyiségben nem állt rendelkezésünkre és, ezért 
a gyakorlatban nem terjedt el. és átmenetileg 
mi is eltekintettünk az irodalmi adatok ellen' 
őrzesétől. . . .. 

Kö~ben 1949-ben B árta, Oáp,. Saiava H nyilvá
no~ságra hozták . a hírt, a Kuzmice . községben 
lcltSzlovákiában előforduló metabentonitos agyag
ról. Az említett szerzők kutatásnak vetettek alá 
néhány . ismeretlen agyagipari nyersanyagot és 
a kuzmicei agyagnál termikus elemzés, debieegram 
elkészítése és az elektronmikroszkóppal való ellen
őrzés alapján arra a megállapításra jöttek, hogy 
egynemű anyagról van szó, tehát önij.lló ásványról, 
amely a montmorillonit csoportjába tartozik; Vegyi 
elemzés alapján megállapítást nyert, hogy az 
agyag összetétele a következő : 

SiO . . 77,95% 
Al,Ó, .. ·• '· ........ ; .......... 11,80% 
Fe,o, . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . >0,30% 
CaO ........................... 0,38% 
MgO , .................. : ..... 2,25% 
JzzításJ vesz,teség ....... · .. · ... -.. · 7,28%., 

Osszesen ..... 99,9.6% 

E vegyi elemzésnek megfelel · a következő 
képlet : 2 Al20 3 • 25 Si02 . 8 H20 .. Feltűnő . külö· 
nösen á szokátlanul magas sziliciulndioxid ·.meny' 
nyisége. Míg a tiszta montmorillcinitban ·az Al20 3 
aránya a Si02,höz l.; 4, addig ebben az agyagban 
l: 12. A szerzők azt ·a nézetüket fejezik .ki; hogy 
a feleslegben levő sziliciumdioxid a montlnorillonit 
elemi kristályrétegei között van élhelyezve: ·Azzal, 
hogy· a szilieiumdioxid aktívan tömíti a hidra
tációhoz szükséges belső felületeket és a víz bejí.t
tását akadályozza a kristályba, kisebbíti a duiza. 
dásiképességét, . .. . . . . . .. . . . . · 

Ezen agyag abswrpciós kapacitásának össze-. 
hasonlítása ·a · ka!cillll1mal . telített mesterségesen 
előállított hidro!izált H-agyagok abswrpciós kapa' 

* A Gyógyszerészj Sz.weso:pórtb~ l 954. júnips 24c·én 
t_artott előadás, 

citásával, .és mindkét nyersanyag szuszpenziójának 
viszkozitási vizsgálatai alapján megállapították, 
hogy a kuzmicei természetes agyag kalcium
bentonitból áll .. Mivel jogosult a feltevés, hogy 
bentonitból metamorfózissal keletkezett, metaberi
tonitnak nevezték el. Ei a nyersanyag volt a tárgya 
a fui kutatásainknak. · 

Ki sérteli rész 

Az első mintákat egyenesen a lelőhelyró1 
szereztük be !951 februárjában. A további külde
ményt 50 kg mennyiségben a brátislavai Staviva 
nemzeti vállalat közvetítése útján kaptuk .. ; 
A természetes kuzmicei metaben!onit szabálytalan 
nagy . darabokat alkot; hasonlóakat az agyagos 
palához. A felületén sárgásbarna színű, mely 
színeződés ferri sóktól ered. A törési felülete fehér· 
színű .. · Rosszabb ·fajai kisebb göröngyöket vagy 
barnássárga port alkotnak, összevegyülve szikla
törmelékkel, homokkal, agyaggal és szerves tisz
tátalanságokkal•. Vízzel keverve elég gyorsan szét
e5Ík apró szemcsékre, melyek mikroszkóp alatt 
figyelve a felületükön cenyhén duzzadnak 

. ·. Ha a metabentonithoz nagyobb menny1segu 
vizet adunk és jól' összekeverjük, az oldhatatlan 
üledék fölött diffuz zavarosság keletkeZik, mely 
aránylag gyorsan ülepedik. Ismételt dekan"tálással 
vízvezetéki vízben elválasztottuk a finom szusz
p.enzoidokat a durvaszemcséjű szuszpenziodoktól 
és. a felfogott finomszemcséjű részt azutáh kiszá)"í, 
tilttuk és elpörítottuk. Az iszapolt, kitisztított 
metabentonit lényegileg úgy viselkedett, mint a 
természetes. Vízzel keverve l;.JO,,arányban jelene .. 
tél<t.elenül duzzadt és. kompakt üledék alakjáhah 
üleP,edett le. Ilyen állapotban a metabentonitot 
gya~orlatilag nem lehétett felhasználni gyógy: 
szerészeli célokra. . 

Azon tapasztalatból kiindulva, hogy a hidra, 
táció és a duzzadás fokát lehetséges megjavítani 
ionok felcsel"élésével, megkíséreltük a metabentonit 
aktíválását nátrium-, kálium', ammónium-, bárium
sók, szerves és szervetlensavak különböző oldatai
vaL Egy esetbenbizonyos vegyület oldatának hozzá
adása után megállapítottuk, hogy a metabentonit 
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szuszpenziók stabilizálására éspedig a »ráz6mixt~- l'mulgeálásnak a gyorsfordulatszámú Turmix,ban 
rák«, a bőr ecsetelésére szolgáló mixturák avagy i'ltm volt lényegileg figyelemreméltó hatása ,az 
a folyékony hihtőj:JOrok csoportjában. " · _ ··--·-- emulzió stabilitására. Ezért ·hozzáadtunk fokoza-

A gyógyszertárak és a gyógyszeripar mind- tosan a vi~es fázishoz Hó1 10% bentonitöt;- 2 
.eddig nélkülözött és nélkülöz is egy hatékony, 
fiziológiailag ártalmatlan stabilizátor!, amely fel- II. :SZ. táblázat 
használható lenne számos ·szuszpenzió gyors szedi~ Folyékony hintópor bentonittal való stvbilizidása 

mentációjának megakadályozására. A gyógyszer-' 100 g 1 , 

készítmény homogenitása elvi fontosságú köve- folyékony 1 Az elkülönült víz merinyisége ml-ben · 
telmény, mivel ,ettől függ az' adago!as'j:>öi)"iossága hintőporhoz i ó r a m u l v a 

<és a terapeutikus hatás megbízhatósága, A belsOleg -mbe:n~ntoy~i~s'e··tge. ,

1
, ____ 

1 

,

1 

·S .,

1 

__ 

6 

__ 

1 

__ 2_0_~~- 28 
,

1 

48 
-_- _ 

_ használt készitmények közül felhasználtuk a ben-
-:tonitot a következő szuszpenzió stabilizálására : . g-ban . 

1 
1 _ , , 

Bismuthi' subnitrid .-... .:_ .... · ... - g. _-4,00 1 l l l ' 
Tanni11i albuminati .. _ ........ -.: .. g: .6.,00 O 6 10 l ll ll ll 12 '

1

, 

Aquaead '.·--·--·:··'·--·--·' gJOO,OO._. --~--: 3::-7 ,-9~- !O- ll l-ll -~ 

Míg a szuszpenzió stabilizátor nelkü\ oly _-__ -.-·······- ;_. ---_,-____ 21_ 1- ; i·_: l, 
7
3 l_ 4

8
- ___ 

95 ____ -~·-
:gyorsan szegimen tál, hogy 2 óra alatlaz elküfönült 
víz térfogata eléri a maximumát (68ml) es atovábbi ___ --~·--··· ; _ _:

1

_
0
0 

1

_ ~ -J-+!
1

, o,_~ 0,5
0 

1

__ '
0
1 •. ,,-_:-

;;48 'óra alatt nem változik, addig 6%· bentonit 
. hozzáadásával stabilizál! szuszpenzió . korlátlanul 1 

• ' ' ' • 
1 

állandónak bironyult és 48 óra eiteitével a leg
kisebb változást sem mutatta. A nem stabilizált 
szuszpénzióban mindkét poralakú alkatrész élkü!o
nüiten ülepedik lea fajsúlyuk szerint. Alul á Bis
muthum subnitricun). fehér rétege van és .fölötte 
.a Tanuinum abuminattim. A stabilizátor .hózzá-

- .adása a szuszpenzió homogenitásának mindennemű 
bomlását megakadályozza. · · 

A külsőleg használt szuszpeniiók- közül 
. hasonlóképpen 6% bentonit hozzáadásával töké' 
letesen stabilizal tuk a Lofio Cd/gmi~-t. melynek 
Ölszetétele a következő; · 

Calami nae ...... : ............. ·., ·-~ 15,00 · 
. Zínci -oxydati• .. .. ·: ... ~ . ~ .- ... · .. · g -· -s,oo 

Olycerini .... · ............... -.. , g 5,00 · 
A quae ad , ... - ....... , ........ 'g lOfl;OO. 

A többi szuszpenzióból érdekelt minket· a 
folyékony hintőpor szokásos összetételben,. mely
.nek egyneműsége hosszabb niktároz@~l a paciens-

percig Turmixban emulgeáltuk, átöntöttük mérő
hengerbe ·és figyeltük. 

Az eredmények a következő táblázatban van-
. nak összefoglalva. · · 

~ -~: 
· II I. sz. tóbiázal 

Parafinolaj emulgeálása bentonit segítségével 

Az -emulzió Kísérlet száma 
összetétele l 1 J II Imi IV 1 v J vr 1vn1vm1rxfx 

Ol. · paraffíni ~-_:!()··l__l()j__l()II.Oj__l() __!() __l()ii__IQ_· __ 10 }. O 
.Aqua •. J __ 89. _ 88187.186J__815 _8i _815 82 ~ . 80 
Bentonitum .. __ 

0 
_ _i_l;~ _2 '..±j _l} _6 __7_~ _(l __1_0 

Az .emulzió s_tab•h. -. · '. _l 
1 

l_ .

1 

l . l 
t. á~a 10 p_erc_ál~ás ! ·. j. 1_ 1 _ 1 . -

1

- _:. 

utan a telszaba~, : ., -. ., i l j . ! 
dult víz mennyí- ' i l l · l · 1 . .

1 

' 

Ségében (ml-hen) - i i i 1
• l 

kifejezve 84! 83! 821 8!, ol O• Ol_ O , O O 
nél vagy a gyógyszertárban készletben tartvá a . . . · . , .· 
szilárd alkatrészek gyors ülepedésével és a folyadék Figyelemreméltó a hirtelen ugrás az emulziók 
ielszínen való megjelenésével megbomlik. Vizsgál- stabili tásában 4 és 5% bentonit hozzáadásakor. 
tuk a -folyékony· hintőporok szedimentációjának Míg a 4%-os emulzió nagyon gyorsan felbómlik 
gyorsaságát, melyekben a klasszikus .előírás alapján két rétegre, és a vizes fázis 10 perc- után 81 mH 
a. ~zilárd és folyékony aJkatrészek aráriyá,egyenlő, tesz ki, 5% bentonit" hozzáadása az emulzió! úgy 
Az eredeti előírástóleltér(l1eg kihagytuk ágikerint stabilizálja, hogy még egy hét után ~ein lehet 
.és vízzel· helyettesíteftilk. A. következő· tábla · semmiféle változást megfigyelni. Valószínűleg az 
a szedimentáció gyorsaságát, valamin.! a bentonit 5%-os. bentonit hi<lröszól viszkozitása olyan érté
stabilizáló. 'hatását ·mutatja a jolyékoily.'.l:Hntő- ket ér el, me! y megaka<iályozza a· fázisok elkülö-
porban, melynek összetétele a következő> · n ülését. fajsúlyuk alapján. Hasonlóképpen nagyon 

Zinci. oxydali · . _ ;, . _.. stabil 10%-os emulzió! készítettünk o!iva;·napra, 
Talci• ..... ; ... ;." ..... •Jáa g·25>00'' forgó-, ricinus-, len- és halolajokból szintén 5% 
Aquae ... _, ................. ad-g!DO,OO bentonit segítségéveL . _· , - • 

A ILtáblázatbóllátható, hogyagliceritlhélküÜ ... · A további kísérletekben> ,arra törekedtünk, 
folyékony hintőpor stabilizálásához elegendő 5% , hogy megfelelő, nem zsíroZó 'kenöcsalapanyagot 
bentonilo t hozzáadni; miíiekfolytán a hiplőporból k:észítsünk bentonit hozzáadásávaL Kiderült, hogy 
még 48 óra után sem különül el a víz, A .további már 20'--"-25%-os hidragéleknek megfelelő k:enőcs-
gyógyszerkészítményekből .érdek.eltek minket . a szerű konzlsztenciájuk van. Arra törekedtünk, 
bentonittal stabilizál! emulziók. · · hogy a kenöcsök gyors k:iszáradását. csökkentsük 

Rázással. elkészítettünk kontr.Olként. · 100 g és ezért a víz egy részét glicerinnel helyettesí-
10%-os parafinolaj-ernulziót vízl;ie1L Az emulzió tettük és konzerválási télokból hozzáadtunk 0,3% 

·.állás· közl;ien rögtön m~g!Jomlqit:, Még 2 perces parahidroxibenwesav ·metilesztert. Megfelelőnek 

l ,, 

l 
" 
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bizonyult az I. sz. kenöcsalapanyag (Ung~ bentoniti 
J) ebben az összetételben : '""'· 

L Bentoniti g 20,00 
Glycerini g 10,00 

II. Methylii parahydroxybenzoici g 0,30 
Aquae ad g 100,00 

Az alapanyag úgy készül, hogy a bent. glice
rinnel elkeverjük és metilparaben vizes oldatával 

. eldörzsöljük A munkát meglehetösen megkönl}yit
jük, ha a bentanitot előbb kb. l órán át· a' Víz 
egy részével megduzzasztjuk és azután pisztilúss:al 
vagy elektromos keverővel szétdörzsöljük. Oveg
szerűen. csillogó, szürke. kenőcsanyag keletkezik, 
amely jól kenődik a bőrre. Vékony rétegben :a 
bőrre kenve és jól eldörzsőlve elég gyorsan szátád 
és dörzsűléssel könnyen eltávolítha tó. Ennek elle
nére, ha a bőrre vagy sebre elegendő vastagságbim 
van· rákenve és pólyával átkötve, láthatólag nem 
változik a konzisztenciája a következő átkötésig. 
Vízzel minden nehézség nélkül lemosható. 

Ezen kenőcsalapanyag a Slövakofarma I!em · · 
· zeti vállalat biológiai osztályán (Sasko E.} lett 

vizsgálva bőringerlékenységre. A vizsgálatot hyüla
kon végezték normális bőrön, skarifikált bőrön. és 
a szem kötőhártya nyálkahártyáján 5 napon át 
szokásos módon .. Az I. sz. kenőcsalapanyag kisér
leti állatokon alkalmazva kétszer napjában a bőr
izgatásnak semmi nyomát sem ·mutatta sem a 
szem kötőhártyáján, sem pedig a normális és sk.ati
fikált bőrön. Az előzetes . klinikai .. tapasztalatok 

·a bratislavai Állami Kórház bőrgyógyászati kliilí
káján (Osusky J., Hegyl E.) . igazolják, hogy 

· egy kenőcsalapanyagról van szó, melyet a túlérzé
keny betegek is jól tűrnek és. a bőrt. nem izgatja.· 
Az ellenőrzést megszakott kamarás vizsgálattal 
végezték. · 

Ezen kenőcsalapanyaggal a· következő gyógy-
szeres kenőcsöket készítettük : 

a) 10% -os bórkerlőcs 
b)· 5% bizmuthuin subgallicrittl és 5%· zincum:: OX~

datumot- tartalmazó kenőcs 
5o/o -os---fehér~- preci pit4tos kehőcs -
5% szulfanilamidot tartalmazó_.,kenöcs 
5% 55-os p naftolos l<en5cs • 
5% rezorcinos kenőcs 
. 5% 55-os ezüstnitrátos kenöcs 

10% sZalicilsavat tartalmazó kenőcs 
10% --peniba~zsamot- tar_t_almazó __ k_enöés ___ _" ... ,~-

-10% perubalisaroot és 10% keilet tartalmazó kenőcs 
10% ichtamolt tartalmazó kenőcs · 
2_%,_--fenblt_,._"tarJalni.azó.,._.,kenOts 

Az elkészített kenőcsökből rögtön az élké
~zités után megvörösjidött a szalicil$avat tartal
'mazó kenőcs és 48 óra alatt megfeketedett az 
ezilslnitrátot tartalmazó kenőcs. A többi kérlőcs 
konzisztenciája és kü!ső látszata egyáltalán nelJI 
különbözött a megszokottmódon vazelinnal készült 

· kenőcsöktőL Bizonyos nehézséget okoznak ezek 
a kenöcsök a megszakott raktározásnáL Ha oa 
-tégelyek a raktározás alatt nincsenek légmentesen 
elzárva, a kenöcsök folyamatosan : ki.száradmtk. 
Ugyanezt lehet tapasztalni, hogy ha a belefl"nek 

·viaszós dobozokban · szaigáitatják ·ki a . kenő, 
·esőket. Abban a törekvésben, hogy megakadá-

lyozzuk a kiszáradás!, a következő összéte 
Il. sz.· kenőcsalapanyagot készítettük. 

I~ Ung. bentoniti I 
II. Vaselini flavi 

A vazelint gyengén felmelegítjük és 
keverjük az L sz. bentonitkenőccseL Fe:lm<ele!~Í 
nélkül csak nehezen homogén 
készíteni. Szürke anyag 
emuliiója . a bentonit 
kenőcsalapanyaggal is 
összetételű kenőcsöket, nagyon JO 

· Az előző csoport kenőcseivel szemben 
nyebb konzisztenciájúak és a 
mellett sokkal hosszabban 
radás veszélye nélkül. Mivel 
a felfogás, hogy ·a gyógyszerek 
azokból a kenőcsalapanyagokból, 
k.olloidokkal vannak képezve, sokkal 
és szabályosabb, mint azoliból a 
melyeknek az alapja hidrofób 
ezen· adatok hitelességél 

Ezen oknál fogva 10%-os 
tettünk háromféleképpen : sárga. vak~~;·fs~,;~la~ 
bentonitat tartalmazó L és, Il. sz. 
anyagokkaL I-Iasonlóképpen készítettünk 
kenőesőt fehér precipitáttal. . 

A gyógyszer felszabadulásának fokára 
keztettünk a baktericid hatásukból a statudard 
sárga hemolitikus sztreptokokkusz kultúrák:ra. 
lyeket Petri-csészéken vérágáron t~IY~'s~~~~~~~~~ 
Minden kenőcsbó1,, 0,25 g-ot tettünk a 
kokku~szal kontai:ninált táptalaj kivágott 
nyílásába. 24 óra elteltével meghatároztuk 
vizsgált · kenőcs körül kelétkezett udvart.. 

-.4. ,-sz.- ábra·-

Mindkét kenőcsféleségnél, ahol az egyik 
vizben oldhatatlan gyógyszert 
chioratum ammoniatum), a 

oldó~ó ~ógyszert (Acidum boricum) Wtahfiazott, 
megallapllottuk, hogy a bentonitta1 előállított 
kenöcsök baktericid hatása sokkal jobb, mint 
a vazelinnal készült kenőcsöké. 

5.- sz. ábra 

A. kapott eredményeket nem szabad .azonban 
általánosítani, azért;mert már .azok a keflőcsi;ik, 
melyek pl. 2% fenolt, vagy 5% suJfonami do t 
tartalmaztak, nem mutattak semmiféle baktericid 
hatást, tekintet nélkül arra, hogy vaieÍinnelvagy . 
bentanitot tartalmazó L vagy IL sz. kenőcs
alapanyaggal készültek. A ·. kenöcsök hatásának 
megvilágítására a l{ülönböző kenőcsalapanyagok
tól függően további. alaposabb . feldolgozásra lesi 
szükség. · · 

Nálunk a kuzmicei bentonit' gyógyszerészeti 
kiértékelése még ·folyamatban van; Az' újab b 
eredmények további értekezések tátgyát f()gják 
képezni. 

ősszefogtatás 
A tua- Jsmetetes· küiföldi b~nt0nfÍ-f3jOk fiiikái-keriHai 

t,ulajdonságait~ -előforduláSát, (lelöhelyeit-) ---és: _.felha$z;rt_áJQai6-
s~gát i_srpe~t~ttük. · __ . , . ·.. _. .:--- -_.: -': -. 

Abban a t_öi-ekvésben; hcig.)i _hazai nyérsa.ilyagbóL g)tógj
sif.részeti. minőségű. b.~n_tQnitot ny~rjünk, _;kutató_-._-:munká_rták 
vetettük alá ·a. keleto.szlovákiai KuzhiiCéből sZátmaz6-;kera:ini
kai_·metabentonits~r~ _agya~()t•_ · Elöállí~o-~tllflk __ b.eló1e-<befito
nitQt. ·-mely -k-valitáSbaif- eg-ye~ér.t~kü'·ai ~merilüiClj(ril~?ií~_ttal. 

A mi mun~á.i-nkban-- _a kuzmicei b~ntppjtQt ,ri~_gypn,. jó 
-eredménnyel. fell:u.tsználtu_k-· a vízben -·~ém ol46dó gyógy_~zerek 
szuszpetizióinak -sta:bilizálására · {6% bent()Il~ t -:~h~~=á-~d.#sávalJ, 
emulziók __ -késZí téSénél parafiriból _é's-: ·nöVén_yj-~.::cttaJokból 
(5% beton it: h9zzáadásával) .és·k-étkenQ_~al~p~n)rilg ké§zíté~ 
sére20% hentonit tartalommal. Bentonitottartali_Iiazó kenőcs~ 
alapanyagokkali2-féle gyógyk~n(jcsöt)iészjteÜünk. I(étféle. 
kenöcs baktericid hat-ását összehaSonlítottuk olyan -kenőccsel, · 
melynek alapanyaga vazeliri volt; Megálla_pítottvk; hogy .a 
10%-os bórkenőcs és az 5%-os ·merkuriantinochlotídos -kenőcs 
baktericid hatása nagyobb volt, ha béntonitot- _tartalmazó 

· ·kenőcsalapanyaggat--- --voltak ·eJkésZ:ítve~ .. --mint"''mHror'/vatelin-
szolgált alapanyagul. . · : , . ... 

IRODALOM• L9runerJ. W;: Ztg Krisiatlogr, Minera
log. Petrogr., Abt.;A83, 75 (1932).~2.Rácik1:: Bieliace-hlinky 
v·styku s -cukrövarSkyfrii Stavami, DisSertáciO~ ·SiádkűviCovo 
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'(1951). ~ 3. Bradley, Grim éS Clartik: Ztg: Krista!logr.~ 
Mineralog. Petrogr.,Abt. A 97, 216 (1937). ~ 4. Hauser: 
.<olloid Ztg. 48, 57 (1929) idézve 2. szerint. ~ 5. }.ipatoo 
S. M.: A kolloidok fizikai kémiája, 208, Budapest (195!):-~ 
6. Barr M .. , Guih E.- P.: JOurn. Amer. Pharm . .i\,Ssoc .• Sc. 
Ed. 40, 9 (!951)' ~ 7. Sager H.: Ueber die Stabilisatiori 
:l~r Schüttel~inse~ungen, ~issert~ció, 63, Bern (1~46). ~ 
:8--· Idézve 6. sz~rint. - 9. United States Pharmacopoei~;r 
XIV-, 971(!950). -10. Barr M., GuthE. P.: Journ .. Amer~ 
:Pharm. Assoc., Sc. Ed. 39, 646 (1950). ~ ll- Oregor M.: 
'SJ?,Qrní~ odborne vedeck;Ych prác Slov. vysokej Bkoly tech
íiickej v Eratisiave l (1948). ~ 12. Farmácia 22, I. s. .. 23 
(!953) és Farmácia 22, 5. sz. 24 (1953). ~ !3. Zathw-eck{J L., 
Bimko K-: Farmácia 21, 127 (1952). ~ 14. Granberg c. B., 
Benton E. B.: Journ. An)er. Pharm. Assoc. Sc. Ed. 38, (1949). 
cc- 15. Bártq, R., Gáp .M:, Satava VI.: Chemické zvesli 3, 
279 {í 949): . . 
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- A gyógyszerész szakesoport októberi 
nagygyűlésének tudományos tervezete 

,hz·októberi 'Nagygyűlés tudományos előadásai a gy:ógysze: 
részi kérnia és gyógyszerészi technológia kérd-ései köré 
csOportosulnak. 

Az_-előadásokat Schulek Elemér professzor beszéde vezeti b~~ 

Az_eddlg bejelentett előadások alapján a következő -témakörök 
h·mértetéséré kefül sor : 

. Néháfly _gyógyszer-oldat változása eltart~ közbeii, -iH. s·Íeri· 
,Iezés hatására. 

Gitfenikus és reCepturai készítmén)rek konzerválása. 

A, rec-eptura problémái. 

Protrahált hatású gyógyszerkészítmények. 

_fi~Iyiérzéstelenítő szerek kémiája és hatástana~ · 

Új gyógyszerkülönlegességek i'smer'tetése. 

\A gyógyszerVizsgálat új módszerei« címmel rövid-elöadZsok:. 
ból álló sorozat. Ennek során az előadók önálló kutató·-mun
kájuk bemutatásával a· következő mód~z~rek gyakorlati 
felhasználhatóság'át- isniertefik : 

Papírkromatográfia 
Koloriínetria 
Polarogr4fia 
Komplexometria 
loncserélő-gyanták alkalmazása 
KlasszikUs- analitika fejlődése. 

* 

. Köztudbmású; -hogy technikili és siervezésr okokból. 
Nagygyűlésünket október 8-án,. 9-én ·és 10-én tartjuk meg. 
Az-·-i'dőreridre- beosztott, részle-tes tervezetet a szakSajtó 
Októberi Számában közöljük .. Qktóber 10-én kerül sof a·fötit
kári _:beSzámolói-a, ·a. hozzászólásokra és a vezetőség újjáR 
\rataÚtáSára. A Nagygyűlés 3. napjára rninden vidéki sZak
csoport, vagy gyógyszer-tárhálózat, a gyógyszer-eszek szárilá'
'tóf függően, 2--5· tagú 'küldöttséget választ. 
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Kevés árucikkel foglalkozó szakmának van 
szüksége oly sokirányú szaktudásra, mint a gyógy
növénynél, illetőleg a drogoknáL (A drog a gyógy
növénynek hatóanyagtartalmú szerve : tellát !n'9· 
kere, levele, virágja stb., száraz állapolbfi~:) 
Akár · a mező- vagy kertgazdasági terméllyek 
termesztésével, ávagy értékesjtésével, akár P!C1lig 
a különböiő iparCikkek előállításával vagy el~dá
sával foglalkozó szervek helyzetét tesszük vizsgálaf. 
tárgyává e· szempontból, · bármelyiknek jel~ntéc 
keriyen könnyebba helyzete. Amíg ugyanis ama~k.· 
nál csupán néhány . árucikket kell minőségileg 

· megkülönböztetni éS ·a terinelésnél, termesztéimél 
éS értékesítésnél 'figyelembe venni, addig a gyóey,' 
növénytermelő·, gyűjtő· és értékesítő-szektor, a 
gyógynövény-beváltó és gyógynövény-termesztő a 
gyógynövények egész csoportjával áll szemben. 
GOndoljunk arra, hogy az országban kb. 120~140-
féle gyógynövény! gyűjtenek éS. kb. 20~25 fajtát 
termesztenek. Az. előbbiből kb. 16~200, a ter· 
mesztettekből kb:. 35-~0"féle,. összesen tehát 
mintegy 200-250 fajta· drogo! kell figyelembe 
venni. 

A drogok értéké!, mint · tudjuk, az azokban 
levő hatóanyagok adják meg, ezért a gyüjtésnél, 
·nemkülönben. a . termesztésnél fokozott figyelem 
fordÍtandó arra, hogy a drogok .az.értékes ~átó-

. anyagokat minél nagyóbb mennyiségben megjs 
tartsák. A feldolgozó és értékesítő tényező viswnt 
hiába veszi át 'il kifogástalan és legdúsabb ható· 
anyagtartalmú árut is, ha kellő szaktudás hiányá
ban a továbbiakban rosszul szárítjq . vagy dolgozza 
fel stb. E mííveletek elvégzéSe közben is változást 
szenvedhetnek az anyagok. . 

A gyógynövénykereskedelem megalapozásá· 
ban awnnal szorgalmaztuk a külföl<jre irányuló 
áruk kötelező megvizsgálás;í.t és minősítéSét, vála· 
mint állámi zárjeggyel ellátását. Ez a körülmény 
hathatós tényezője volt aunak, hogy a magy_ar 
gyógynövény• a világpiacon a versenyt megnyerte. 
Az a tény, hogy az or~zágból nem kerüthetett és 
ma sem kerülhet exportra drogféleség vizsgálat, 
illetőleg minősítés nélkül, növelte a külföld biza!· 
mát, egyre több éS több vevő érdeklődött arnagyar 
áru iránt, ennek folyományaképpen fokozatosan 
emelkedett a kiszállított mennyiség, ezzel atá· 
nyosan····nőtt a begyüjthetq''és megtérntellrétő 
drogféleSég száma. KéSőbb már maga a külföld 
is ragaszkodott a minősítésh~z és a "hozzánk .érke
zett levelekben nell1 egyszer volt alkalmunk 
pl. a következőket olvasni : . »11a egyáltalán súlyt 
helyeznek arra, hogy a külföld a megrendeléSeivel 
a magyar piacot továbbra is felkeresse, · akkor 
a minősítést éS az állami zárjegyek a!kalmaz,ását 
kell fenntartani.« Tehát ez figyelmeztető volt arra, 
hogy· a minősítést ne csak fenn tartsuk, ·hanem 
rendszeresen tovább építsük. Ezzel igazolva láttuk 
.a minősítéSre törekvő álláspontunk he!yességét''és 
semmi kétség nem .fér ahhoz, hogy a világpiacon 
elért pozíció csak a minősítéS fenntartásával 

16.6' 

tartható meg, de az is kézenfekvő, hogy ez · 
zőleg hat a minőség állandó emeléSére és azt 
szem előtt tartanunk, hogy a minősítéS 
éS céltuda.tos kiépítéSe a magyar márka 
teremtéSéhez vezethet. · 

Minden drog, ami külföldre kerül, aZ<>n(J•Ssá 
és tisztasági vizsgálaton megy át. Nem 
hetriek éxportra az olyan áruk, amelyek 
anyagokkal, · értéktelen hamisítványokkal 
mértékben szennyezettek, hogy azok fNÓQ'vás.z: 
célra hasznavehetetlenek !)e nem 
exportra olyan _áruk sem, amelyeKk~j;;(5~é'g':~k"6H 
nak ugyan idegen anyagokat, de 1 . 

rossz (romlott, penéSzes), hogy azok 
célra sem használhaták fel. Ezenkívül, 
vevő kívánságára hatóanyagtartalom 
jából is . vizsgálat tárgya lehe! az 

garantálja, hogy a drog a drogféleség. ·Ez esetben az állam .:~t~~~~~~:~~: 
g!ikozida stb. hatóanyágakat a 
ben tényleg tartalmazza. 

A minősítésnél, az egyes 
pításáhál nagyon fontos a 
kezeléS és esetleg a m<~chanikai ~~~j~~f~fr~~;kt~~~:~ 
szerűsége ; az idegen részek éS a 
növényi részek aránya; a 
tálható föld és homokmennyiség és 
me! fordítanak á mérgező növényi 
történő fertőzöttségre, továbbá. az 
betegségekre, a gomba, atka iel<~l<étéJ1ek 

állapítására. A vágott dr~~!~~~;~,;=t'~e<~~~:z~;~~ffséd minden esetben az· áru. 
és a gyanús részek feltárása 

. · ·. A megvizsgált áru azután mi.nő,;it_ő •je~:g~•!1" 
éS. fémzárral zárol va, vizsgálati bizonyítvány 
zése mellett kerül exportra. 

A magyar drogforgalomban ~:'gAi~J;;n!:~fJ.~~ 
fordulat következett be 1952. eJ 
az.a visszás helyzet állt fenn; hogy csak 
kerülő drogok képezték a vizsgálat és mtno,;tte 
tárgyát, nem egyszer volt kézenfe~1k~v~őrá~~~nJ:: 
arra, hogy a belforgalomba kerülö <1 
sége nem volt megfelelő. Az ;n,,téliP, 
!952-ben belátva . a tarthatatlan:. 
egészségügyünk érdekében 
az időt;•·hogy ne csak· az 
forgalomra szánt drogok is. 
minősítés alá kerüljenek. A 
nisztei 1952'ben, az . 
sával tartott értekezlet határozata 
kiadta a 61/1952. számú »Utasítás«'át 
rendezte az ügyet olyképpen, hogy »akár 
akár · külföldi eredetű, ·akár vadon termő, 
termesztélt gyógynövényekből származó és 
·eredetű drogokat is kizárólag előzetesen 
minősítö vizsgálat alapján szabad felhm;znátn 
vagy forgalombahoznk 

. A multban. a meglepetéSek egesz sora 
elő, ezért vált id,őszerűvé ez ügy rendezése, 
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,•azt sem szabad· figyelmen. kívüi ·hagyni,.ho@· nyers .anyag szennyezett, poros,· -piszkos,··esetleg 
e rendezéS oktató éS nevelő hatása; a. 01i:néíségeknek idegen anyagokkal kevert lesz. A nyers áru nem 

· · · de fokozatos javulása, már rövid idő· alá !t · gondos kezelésének következménye az anyagnak 
is érezhető. · · · részbeni vagy egészben! befülledése, megpené-

. A belföldi minősítésnél a fennálló r.endeletek· szedése, de ennek tulajdonítható az is,ha pl. 2~3 
ben, a szabványcikban éS gyógyszerkönyvekben fajta. gyógynövény keveredik össze azért, mert 
előírtak az irányadók A minősítéS alapja a küllein, az egyiket a másiktól nem különítették el gondo' 
majd a hatóanyagtartalom. E tényezők, képezik . sim. Ennek különösen akkor van súlyos kövel• 

. egyszersmind az osztályozás alapját :isc Az,"elrom··· kezménye, ·ha nem mérgező anyaghoz, pl, pemete' 
!ott vagy. elrontott .áru legtöbbször már külsó1eg fűhöz, fehérmályvalevélhez mérgező növényi rész 
magán viseli a romlottság, esetleg teljes haszna~ (01aszlag, beléndek stb.) keveredik. 
vehetetlénség bélyegét. A küllem árulja el,.ha az Az áruknál ()gy bizonyos idő mulva ható· 
árut nem gondosan, szakszerűerr kezelték. "PL anyagcsökkenéS állhat be, vagy pedig a színbeit 
a gondatlan gyűjtés, vagy a nen:i szakszerű mecha- történik .változás. Erre némiképpen befolyással 
nikai feldolgozás folyfán a drog nem a drogkeres- lehet a. nem gondos kezeléS, raktározás stb: Mind
kede!embén használt alakban kerülhet forgalomba ; ezekre a körülményekre tekintettel kell lenm, 
vagy a gyökéráruból a felesleges gyökfejeket,. vagy Uletó1eg az e téren végzett megállapítások egybe· 
odvas, korhadt részeket, vagy értéktelt;it inellék-: vetése eredményezi a különböző minőségi foko~ 
gyökerecskéket nem távolították el ; a ·leveles za tot · 
árú a megengedettnél több egyéb· növényi" részt Amin! a küfföfdre kerülö drogok kötelező 
tartalmaz, vagy a virágot cséSzével égyütt szed" minösítésének fenntartása - mint fentebb már 
ték, holott anélkül kellett volna gyűjteni;> vagy említettem --: a. hozzáfűzött reményeknek teljesen 
pedig .a szükséges növényi réSzt nem a' kellő" idő" megfelelt, éppen úgy meglesz a jótékony hatása 
ben gyűjtötték stb. A .kellőképpen. meg- nem a belföldi forgalomba kerülő drogok kötelező 
tisztított szárítóhelyiségben, padJáson szélterít ét! · minősítésének . és· vizsgálat ának. 

A hii.romféle súly 
- ·Kciflovitz Lászl6 {!mlékének -

»l ml folyadék Súlya·· -levé~ 
g$bef!. __ egyen lj)_ , ?~Tl-~~-~J~gijres 
.térte .; vonatkoztatott __ s:úlyá:v:a_l, 
levonva ebből' az. I_ 111;1' kiSZprf:. · 
tott 1eve'gö- súiYát, vagyiS l ml 

· folyadék sUlya-levegőben számsze
rűen (e-Á), lesz; EgyeiJS{ily-~se_
tén ez a súly egyenlö J~sz, a_ 

_ kiegyensúlyozására használt sú-_ 
-lyoknak -_légüres- :térr{!'VÖiiatkoz-
iatott súJyáva1,- J~vo_l]va, ____ e~böl 
a súlyok- által kiszorított levegő 

súly át, tehát (,u-"' ~}.)-val .. :« 

Gyói;y::;zerészt0vábbképZés 6. 
hr<?súra 69.- lap. · 

l. 

a :magasabb matematika megkerülésével ·is fel,· 
állítható· a sűrűség kiszámítására manapság már 
általánosan használt következő képlet : 

' fL . . . .· 
e= fLv (e-J.) +J. 

amely új gyógyszerkönyvünk I. köt. 68. lapján 
már. 20° hőmérsékletre vonatkoztatva az alábbi 
egyszerTib b alakban található: 

e2o =E_ ·:0,99703 + 0,0012 
[.tv 

E cikkében részletesen indokolta, miért ezt 
a kiszámítás! módot választja az új gyógyszer· 
könyv, mely. utóbbinak erre vonatkozó fejezeteit 
ő dolgozta -ki. , 

A sűrűségmeghatározás kérdéSével Ktirlovitz Harmadswrra, de sajnos már utoljára a gyógy, 
László többízben is foglalkozott. Ilyentárgyú első · szerésztovábbképzés céljára szánt brosúrájában 
cikkéheni az akkor életbelépett IV, Magyatűyógy< írt a sűrűségröl•. Ebben az írásában jut talán 
szerkönyv sűrűségm~rő eljár_ását .bírálta, ·Exakt legjellegzetesebben kifejezéSre egyéniségének két. 
matematikai J evezetessei b eb Izonyitot ta; )1ogy ha alapvető sajátsága : az elméleti exaktság mellett 
abban a piknometerként előírt kicsiny mérőlom· kísérJeli precizitás. Utóbbi azonban sohasem vált 
bikot 9,9703 g 20° hőmérsékletű viz befogadására Karlovitz elgondolásaiban öncélúvá ; nem kívánt 
méretezték volna, a jeléig beléje. férő ugyanc.sak soha az elérhetőnél, ill. a szükségesnél nagyobb 
20° hőmérsékletű folyadék súly~nak l flO. r~~e , pontossága!. Brosúrájának ebben a részében az · 
0,0012-vel megnövelve az elvileg Jshelyessu;useg imént már említett levezetéSnek megismétlése utál) 
értékét szolgáltatja. · ·· sűrűségkiszámítási képlet ·felhasználásával táblá· 

Következő ilyirányú cikkeL.szerzőjének. az zatot állított össze, melynek segítségével a sűrűség· 
V. Gyógyszerkönyv szűkebb szerkesztőbizottságába mérő számítást egy osztás éS egy ki vonás műveletéig 
bekapcsalódása után· született. Ebben ismertette ·egyszerűsíti. Ezután a sűrűségmérés metogikájának 
először azt a ragyogóan egyszerű· s )llindamellett apró réSzletekig menő elemzésével nemcsak szám
teljesen helytálló levezetését; melynek segítségével szerű adatokkal . támasztja alá, hogy az egyes . 
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kisérleti körülmények . mennyire befolyásolják a 
sűrűségmérés eredményét, hanem kitűnő példal 
nyujt arra, hogy egy- önmagában talán urialriuís
nak látszó·--,- műveletetis, miként lehet a gépiesség' 
ből kiemelve tudatossá tenni. Brosúrája e részének 
alapgondolata a már említett első Cikkében• felliH
hető, ellenben teljesen új az a gondolata, amellyél 
tisztázta, hogy miként kell beáiiítanimk a. West; 
phai-mérleget akkor, ha azzal fajsúlyt akarunk 
mérni, vagy akkor, ha közve!Ienül sűrűségmérésre 
használjuk. · · · · >' 

. Tábláza tát, melynek segítségévei a 20° hőmér
sékleten megállapított fajsúly ugyanily hőmérsékc 
Ietű sílrűséggé átszámítható, iiietőieg a Westphal
mérleg ·használatára adott utasítást, új gyógyszer-
könyvünk felvette. (I. 68-69. Iap.) · 
. . K:arlovitz felsorolt közleményeiben egy, még 

a legkitűnőbb szakkönyvekben is móstohán ·kezélt 
részletkérdést világított meg minden oldaláról. 
Tisztázta a sűrűséggel kapcsolatos alapfogalmakat; 
melyeken többnyire csak átsiklanak az egytes 

· szerzők. s ugyanakkor eiienáiiva az öncélú túlzott 
pontosság kísértésének, az észszerűséget érvénvec 
síti az elérendő pontosság tekintetében is. . " .. · 

A sűrűséginéréssel kapcsolatos számos eredeti 
gondolata közüi ragadjuk ki talán azt, amelynek 
segítségével a sűrűség kiSzámítására használt képlet 
Ievezetését magasabb matematika nélkül végezte 

. ei. Szerelném a matematikailag kevésbbé gon •. 
dolkodók számára. is hozzáférhetövé tenni gon-

,doiatát. · 
II. 

Célunk elérésére végezzük ei a ·következő 
gondolat-kísérletet, iiletőieg annak egyes szaka.
szait ábrázoljuk·vázlatosan. Tegyük fel, hogy van 
egy olyan mérlegünk, ameiiyei légüres térben is 
végezhetünk mérést. Ha annak bal serpenyőjébe 
pontosan l mi térfogatú 20° hőmérsékletű vizet 
helyezünk, a jobb serpenyőre 0,99823 g súlyt kell 
helyeznünk, hogy a .mérleg egyensúlyi helyzetben 
legyen (l. .ábra). liiielőtt tovább mennénk, két 
dolgot jegyezzünk meg. Az egyik az, hogy lmi 

l 

168 

ll 

' 
A GYóGYSZERESZ 

serpenyő tehát könnyebb lesz, mint a jpbb; Az súlyt, jelen esetben a 0,99703 g-t. Mekkora ázonban 
egyensúlyi helyzet ennek következtében meg- ~ész pontosan ez a. többlet-súly, miként számí t: 
bomlik : a jobb serpenyő lesüiiyed s a mérleg ható ki a mennyisége? · 
mutatója balra üt ki. Eppen ezen a ponton eredetien új Karioultz: 

A bal serpenyőre ható felhajtó erőt könnyen gondolatmenete. Eddig a következőkép okoskod-. 
ki is tudjuk fejezni; mert tudjuk, hogya víz tér- tak. A felhajtóerő a 0,99703 g rézsúllyal egyenlf5, 
fogala pontosan l ml. Egy mi levegő céljainknak térfogatú levegő súlya. Mivel a rézsúly sűrűsége. 
megfelelő .pontossággal megadott súlyaJ,2 mg, B . . , 'l t' f. t (. tömeg )0,99703. I . 
azaz 0,0012 g. (Miyej e<: a. súly számszercűleg. a ,4, a rezsu Y. er oga a = sűrűség 

8
,
4 

m . 
levegő tér-fogategységnyi. tömegének is tekinthető, 
ez a levegő sűrűsége is ; képletekben ezt.az értékét . leSz. Ha l mllevegő súlyát 1,2 mg-nak vesszük, a réz-
J;.-vai szokták jelölni.) A mérleg. b. al. ser.J' .. en. Y.o.'.'jér. e.. 0 99703 1· 2 
heJyezett VÍZ· SÚlya' tehát ennyivel lesi·. kisepb .. súly által kiszoríto.tt levegő Sú]ya ' 

8 4
. ' g, 

(e~J..) = 0,99823- 0,00!2 = 0,99703: ·. Igen ám, de ez a többletsúly is szorít k; levegőt, 
l ml 20o hőmérsékletű víz a levégőn tehát tehát az erre ható felhajlóerőt is figyelembe kell 
éppen a levegő felhajtóerejének következtében yenni. Világos, hogy ez az utóbbi értéknek 1/8,4 
-- 0,99702 g-ot nyo.m. Ez az l ml20o hőmér- · fésze lesz. Erre a második többiet-súlyra ható 

ll. 
sékletű víz valódi súlya a levegőn. Vajjon a mérleg 
egyensúlyi helyzetbe jut-e,. ha a jobb serperty?re 
a O 99823 g helyett ezt a 0,99703 g-t tesszük? 

'A 3. rajz világosan múlátja, hogy nem ez 
következik be, sőt amérleg a másikolda!rabiiien 
át. Az egyensúlyi helyzettől Való eltérés a másik 
irányba mindenesetre nincs olymértékíf,._· mint a 
2. rajzon .látható. A 3 .. rajzból_azonbmLaz _is 
világosan kitűnik, hogy ennek mt az oka; E~dtg 
nem vettük ugyanis figyelembe a levegőnek a JObb 
serpenyőn levő súlyokra ható.· felhajtó erejét, 
amely ·· térmészetesen a súlypk . által kiszorított 
levegő súlyával lesz egyenlő. Eiöljáróba,n .emlí., 
tettük ugyan, hogy a súlyok térfogata, ha ré.zből 
vannak, kb ... 1/8-a .a . víz tériogatának, a. Jobb 
serpenyőre ható felhajtóerő is tehát közel 1/8-a 
a bal serp~nyőre hatónak. A jobb serpényőre ható 
felhajtóerőt csak úgy tudjtrk legyőzni, . ha a:~:zal 
egyenlő súllyal megnöveljük a rajta elhelyezett 

If. 
felhajtóerőt is figyelembe kell venni, ez természe
tes, hogy ez az első többletsúlynak ismét csak az 
lj8,4 része. De nincs megállás, mert elvileg ennek 
a második többletsúlynak megfelelő felhajtóerőt 
is korrekcióba kell venni. Ez a korrekció utóbbinak 
l/8,4 része, illetve az. eredetinek 1/8,4' része stb., 
stb. A többletsúly tehát a következő részsúlyokból 
adódik össze : 

(
l !_Ll J) 

. 1,2 '0,99703 8,4 + 8,42 ' 8,43 + 8,4• ... 

\Gyakqrlatilag végét vetik ennek a végtelen sornak 
ott, ahol a kapott értékek oly kicsinyek, hogy nem 
is iTiérhetők Eppen ezért, hogy képletben fejez, 
hesstik ki, menny'ivel kell megnöveini az l mi 20• 
hőmérsékletű · víz levegőn · mért valódi súlya1 
jelentő súlyll1ennyiséget a mérleg egyensúlyi hely-· 
zetének beálltáig, egyszerű matemaiikai művelet 
nem elegendő. 
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Ezzel szemben Kar!ouitz a 2., 
rajzokon a jobb serpenyőre ható 
egyszerűbben és teljes (tehát nemcsak •. gy.;(,~;~it;i 
hanem egyúttal elméleti) 
amidőn ennek kiszámításához a 4. r"·imn álJrá<mH 

· helyzetből indul ki. Itt az l ml 20o hőJméJrséldeltű. 
víz a levegőn egyensúlyb<'ln van 0,99717 
súllyal. Ez utóbbi tehát annak levegőn 
súlya, vagyis 0,0014 g-mal több, mint u~(an~m1ak 
a valódi súlya a levegőn. Karlovitz éppen 
itt. érvényesült : ha a. 4. rajz szerint egyensúlyi 
helyzet van, már pedig van, akkor a 0,99717 g-Nn 
benne van az a súlytöbblet, aini a reá .ható fel
hajtó erőt elleTJSúlyozza és ezzel az alábbi egyszerű 
képlettel fejezhető ki · 

amely kifejezésben a 

fl-vA 
<T 

l 
p,. """ az l ml 20° hőmérsékletű vízzel levegőn 

egyensúlyt tartó rézsúly mennyisége, másként 
annak levegőn rézsúllyal mért súlya. 

'CT =-a' réz sűrűsége~ 
A'-"- a levegő sűrűsége, illetve az l ml levegő 

súlya. Haviszont tudoin; hogy a 4. rajzon a. jobb 
serpenyőben _levő 0,99717 g-bál (=p;.= l ml' 
20~ hőmér$ékletű víz · levegőn mért súlya) 

-1-'v Ag. a levegőnek a ~úlyra hatófelhajtó erejének 
<T . . • 

ellensúlyozására kell; akkor világos; hogy a 

(
p,.;, 

fk,~--a:"'J 

kifejezés éppen úgy az 1· ml 20° hőmérsékletű 
víz valódi súlya a levegőn, mint a · 

kifeje30és. 
(e • .:__ A) 

· Eppen ezt látta meg- Karlovi/z és foglalta 
egyenlelhe : 

·p;. e -'A=[L.~---_ J.. 
-- cr 

Zavarta őt azo~ban az· egyenlet általánosi
tásában a <T jélenléte,mert ennek értéke_ mindig 

. a'ttól _függ, milyen fémből készült sú!Iyal mérünk 

. Iparkodott ezt tehát kiküszööölni:_ Első Jép~se 
a.,jopbóldal rendezése volt. , . . . . . · · 

,,,;·.--•.-·- - ' - - ,. - . ---

. 
Második lépése első pillanatban öncélúnak Játszik: 
ezzel az egyen eltel elosztott egy hasonlóan· fel
épített másik egyenietej, .ámelyböl nem _a víz; 
hanem bármely más folyadék egységnyi tömegű 
mennyiségéből :- e = l ml folyadék Jégüres tér
ben mért súlya), illetőleg annak levegőn mért 
súlyából (= p,) hasonlóan kétfélekép vezethető 
le annak a levegőn mért .valódi súly a. · ·' 

A két egyenlet egymással való· elosztása I 
a helyzet: · 

p,(l- J..) e- J.. .o 

e.- J.. = ~Lv{I · _ ~) 

K.arlovitz célját elérte, az { 1- ~)kiféjezés 

oldalon mind a. számláló ban, mind. a neve;,ö 
előfordult,. tehát egymást megsemmisíti; az 
egyenlet végső alakja : · · 

e - A= P-_ 
(}_v-·A /1-v 

Az egyenlet egyszerűsített formá ja azt 
hogy 1 ml folyadék valódi súlya a Je~:~g;f~,e~~~ 
aránylik l ml ugyanolyan hőmérsékletű víz 
valódi súlyához, miként a levegőn mért 
aránylanak egymáshDz. Nem is · 
értetődő megállapítást akarta 
matikailag igazolni. Tovább menL 
szecepiö >>P,« és >>fl-v« ITlennyiségeli, 
mért súlyok kísérletileg megállapíthatók. 
let baloldalán szereplö »ev« érték """;u_"; _JJorneJ> 
séklet számára kikereshető, ai »A« 
gyakorlatilag 1,2 mg (:_ \0,0012 '";·~~::7í~:;;~; 
a médegeink nem nagyobb po>rnc•>ö<lgara .. 
értékének legfeljebb négy ti,~:~~es~;v~~fff:~jezésere 
és <I levegő szobahömérsékletére.) 
retlen tényező az egész egyenletben a 
a folyadék egységnyi térfogatú tömege, "riJ;i;~é'~t', 
l ml-hek Jégüres térben mét! súlya, vagy .ec•p,"'
röviden : _a folyadék sűrűsége. Átreridezte 
az égyenletet, úgy, hogy baloldalon egyedüi . 
az a >>(!« maradjón. · ' __ · · · 
Ez az egyenlet, ebben a formában, ismert_ 
képlet, amelynek segítségével a 

egyenlő térfogatú és egyenlő h1~T~;:•k};:J~11~~Ib~~éli. és víz súlyainak it 
kiszámítható a folya<1ék 
kozó 'sűrűsége. 

IR 

_ Karlovi lz _egyszerű levezetését v!ig~!;]~~ÖX~;; 
ben arra a hajszálfinom, de mégis é! es 
böztetésre építette, hogy a levegőn 
(p,) és a Jégüre&·térben mért súly ((!) közé 
a tesL levegőn . valódi súlya fogalmá t, 
ez utóbbit egyrészt a légüres térből (e- 'A), 

részt a levegőn mért;úlybólh- ~A)_ vezette 

E tÓgalm~kkal om",h·o 
nünket, hogy már . _ 
dást, illetőleg nem sajtóhiba m:m. 

. >>Quinta« első kötetének 30. lapján a víz s·· íírfísél 
kapcsolatban a 20° hőmérsékleten a 

e-A=p,(l-~). 
számot Játjuk (ugyanez gráromban az 
h\SmérsékMű víz Jégürestérben mért 

-· .ugyanazon alapon a milli]itersúllyal ··k-:ap'cs:ol8ltl 

.l'iO 
-o --------·--
·;- "'"'"'"'''"-<·-
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pedig 0,99718 g-ot (ez az l ml20° hőmérsékletU , · 'I 't)·. 
20

o 
2
oo f- '] b ·d1L) -, · 

víz levegőn mért súlya = fL.) talfrlunk~.(Ez 1,\tál)bi -'Pert su ya a · _ l -os _ aJsu Y 0 ~ ugy 
értékfellelhetőmég az I. kötet 64.lapjáq,á »Kalibe· számílj-uk ki_, __ hogy a 2oo hőmérsékletű folyadékrálási táblázat«-ban 20°-nál.) ll;_ sűrűs~g szijmítási 

k l ) . r levegőn mértsúlyát (=p,) elosztjuk áz ugyanilyerr 
képletben (I. ölet 68. ap -· viszon_tegy, az eJ11Io. térfogatú és hőmérsékletű víz levegőn mért súlyátetteknél kisebb harmadik érték; a 0,99703 szerepel, 

l "l - t dt 1 h h - ·- - kb· · val_ ( ~- [L.) és a kapott hányadost megszaroz-
ame yro eppen meg u u'· ogy a grammo . an zuk az_ 1 ml 20• hőmérsékletű víz levegőn valódi 
fejeznénk ki; l ml 20° hőmérsékletű víz. valódi. súlyának (e _ A = 0_99703) számszérű értékéveL 
súlya_v?ln_ a a levegőn· (e:-- X)~·metöleg'(fi'_ ~x __ ·.·)· A szotzat eredménvét 0,0012-vel (a levegő sűrű-

v ségével ~ 'A) növeijük. A sűrűség számítási képlet is elVesztette 
Karlouitz magyarázata nyomán tisztán mechanikus 
jellegét, sőt szavakba is tudjuk azt· foglalni:· 
l ml 20° hőmérsékletű folyadék sűrűségét (a:zaz 
a kísérletileg meg nem állapítható Jégüres térben 

Magister 
l. Magyar _ Gyógyszerésztudományi -Társaság· :Értesítője-

10. 373-377, (!934). --- 2. A Gyógyszerész 6. 222~225;. 
(1951). - 3. »GyógyszerésZtov.ábbképzés« 6. sz. brosúrája, 
67~78. (!953). 

Io:Dcserélő•gyanták 
Irta: BI)YER ISTVAN dr. 

Ioncsere egy oldat és egy szilárd anyag közölt 
mehet végbe. Az oldatban levő-ionok más ionokra 
cserélődhetnek át, ha a két fázis egymássajállan dó 
kontaktusban áll. Az ioncsere csak >azonos el ö jelű 
elektrDmos . töltésű. rés~ek kö7,()!t jöhet létr<), 
kation csak kationra, anion_ gS<'lk.--ani91JV! .. L~§eTé: 
lődhet át . .A folyamat. sebessége_ persze' nindkíV:ül 
változatos, vannak esetek amikor néhány: perc 
alatt Jeza j lik az ion csere, · var\ · amikor · esetleg 
hónapokat, söt éveket igényel. _ . . _·_. __ . 

Az ioncsere · jelenségél régóta .ismerik, sőt 
alkalmazzák is. Igy ioncserén alapszik a Lloyd
reagens és más alumínlumszilikátok felhasználása; 
pl. ·az_ ammónia eltávolítására a karbamid-meg
ha tározás el ö t t. Ismerték és ~rtelmezték a gravi, 
metriás aÍ)alízisben a csaJiadékok;termésietét be: 
folyásoló ioncserén alapuló. folyamatokát és ion; 
cserével tudták magyarázni az üvegelektród hibáit 
híg, nem tompított oldatokkal valómunkákban. 
Azonos jelenség játszódik Je ü;vegedényekben igen 
híg oldatok esetében, ahol ugyancsak az_ üveg iala 
és az oldat erősen disszociált elektrolitjai közölt 
mehet végbe ionkicserélődési jelenség: ·_. -.-, _ _ -

Természetes és szintetikus_ alu,f11ínillmsziliká
tükat tudatosan használtakmiir néhány évtizedde] 
ezeJött a víz lágyjtására, mégis._ a szintetikus 
ioncserélő műgyanták alkalmazásától számíthatjuk 
azt az >>ioncserélő forradal_mat.; amely .a k~Ipia 
egész területén jelentkezett és a · gyógysze*zet 
vonalát is érintí. ·- . . · · --::···---------

Történeti áttekintés mellőzésévél, nézzük meg 
pl. hogy az ioncserefolyamatok egyikJegr~gebpike 
a vízlágyítás természetes_ eredetű vagy szmtehkus 
ásványokkal, zeolitokka] _ hogyan magyarázh~tó. 
A zeolit-nek nevezett alumíniumszilikátok kDf11pli
kált összetét~Jű víztartalmú anyagok. A lágyítás 
úgy történik, hogy a- kalcium-ionokattar!alri1azó 
vizet átengedik nátrium-ionokat tartalmazo zeoht
rétegen; ekkor a víz kaiicum,i_onjai'.J1á.lrjgmc.Í9.1]9k: 
ra cserélődnek át. Amikor a >>szűrö« natnum1o11 taJ:
_talma kimerült_ tömény nátrium:kJ'?dd o.Idattal 
ismét regenerálhatö. Ilyenkor ugyanisa TI'!lrium
ionok kiszorítják a kalcium-ionokat és ai;Joncserélő 

. újból be túdja tölteni vízlágyító §zerepét: 

Ca+++ 2 Na+Z--~2_Na+ + Ca++Z2 · 

· Z - kationcserélő (zeolit). 
Ha a nyilat megfordítjuk, előttünk. .áll -a• 

regenerálási folyamat egyenlek _ . . 
· Az ioncserélő műgyanták !935-ben· születtek 
meg, amikor két angol kutató, Adams és_ ljoltnf~> 
fenolszulfonsavak formaldehiddel kondenzalasa ut
ján plyan kation-cserél~- tulajdoiJ:ságokat mu!a~~: 
anyagokat állítottak elo, melyek az JOncserelest 
folyamatok áttekinthető, tudatos és reproduk21-
ható felhasználására vezettek Ugyancsak ők állí
tottak elő először anioncserélö-gyant2kat is poli
aminok formaldehides kondenzációjávaL 

I oncserélíj-gyanták tulajdonságai és szerkezete 

Az ioncserélő-gyantákkal szemben ugyanis 
olyan követelményeket állít fel az ipa~. az analitikai 
és preparativ kémia, amelyeknek a regebben hasz
nált »ioncserélök« nem mindenben felelnek meg. 

Technikai ~él okra ma. is használják példánt 
a . >>szulfonált szén«·féleségeket, melyeknek nagy 
felületén viszont nemcsák ioncsere-folyamatok ját
szódnak le, hanem tisztán fizikális adszorpciónak 
is szerep jut Az ioncserélö-gyantákat úgy állítják 
elő, hogy azok lehetőleg gömbal~kot mutassana~; 
hogy .minél kisebb felületük folytán az adszorpciO
jelensége lehetőleg háttérbe legyen szorítva az 
ioncserével szemben; -

Az alumíniumszilikátok gyakorlati· oldhatat
íansága ·.már nem mindig volt elegendő, amikor· 
óriási víztérfogattal kívántak dolgozni, mert 
ekkor elkerülhetetlen volt, hog)' alumínium-ionok 
előbb-utóbb ne:mutatkozzanaka vízben. A helyesen 
előállított műgyantáktól megkövet'elik a teljes 
ol(ihatatlanságot vízben, alkoholb:m, sőt Jegtöbb
ször más oldószerekben is._ HidrolízisseJ szemben 
az összes pH-értékek mel1ett ugyancsak stabilis
nak kell lenniök a gyantáknak. 
. Ezeknek a tulajdonságoknak CS\}k két kötés
típus felel meg. a műgyantáknál, amelyek hosszú 
láncokból állanak : . 

-C--C-C--C-- (egyenes szénhidrogén,Jánc) 
-C-N-C-N- (amin-kötések) 
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A láncok hálósierkezeteí alkotnak és· ezen váz 'az ~sszodált kationok számára és 
a hálószerkezeten helyezkednek el azok ai ion~ böző - anorganikus és organikus ~ ior•cs•erélií~ 
csoportok, amelyek az Joncserélő képességet adják ugyanazoknak a. 'megoszlási törvényeknek 
a gyantának. A kationcserélő-gyantán - SO,;H, ,_::. delmeskednek. Megoszlási egyenletek - am:el}•ekre' 
COOH, -OH, - SH stb., az anioncserélő-gyantán itt nem térünk ki - egy része emoiriku1s. némel}•ik~ 
-NH2 , -NHR, -NR2 stb. csoportok helyei' a tömeghatás törvényéén~e~~k~~~~~:~i-~•~t~:rlc•!':~~ri~t-.~ 
kednek el. Ezeknek a csoportoknak ionos-karaktere statisztikai számítások ~· 
ugyanolyan, mintha egy egyszerű szerves veg:Vij' a· gyantához· való kötéserőssége ,;::~rii~~lfl~~;\~~·,d 
létbe lennének beépítve; a műgyanta lánca; ille- ·· szemcse-rádiusztól függ. Ezek az 

· töleg hálószerkezete csak a tartóváza ezeknek -a a duzzasztott gyantára, ill .. hidratált 
csoportoknak A gyantákat csak vízben duzzasztás vonatkoznak, ·mert a gyantát - mint már 
után lehet használni ; a gyanták, illetőleg a gyanták tettük - csak duzzasztott állapotban lehet ua~•· .. 
ioncsoportjainak hidratációjára szükség van ahhoz; nálni. Fontos az a körülmény is, hogy 
hogy ai ioncsere létrejöhessen. Az ioncserélö-kap'1· nagyobbak a kationcserélő pórusai, az iOJJcserÉ1lő' · 
dtást a duzzasztott gyanta tétfogat egységére eső ben uralkodó viszonyok annál jóbban ua'k'fii'ö;1';;;,~~······ aktív csoportjainak száma szabja meg. Tehát egy oldat viszonyaihoz és legkisebb a 
maximális kapacitást igen sűrűn elhelyezkedő a különböző ka !ionok .abszorpciója között. 
keresztláncok és sok aktív csoport eselén lehet · A hidrogén-ion különleges helyet foglal el 
elérni. (A til! sűrű láncok viszont az ionok diffúzióját a ka !ionok között, mert számos ioncserélővel 
lassítják a gyanta-részecskék között, úgyhogy a kovalens vegyületeket vagy erős savakat képez. 
keresztláncok és aktív. csoportok növelése egy 
idő után a kapacitás emelkedése !flellett az ion1 loncseéélő-gyanták alkalmazása 
<Osere gyorsaságát csökkentik.) 

"" 
anionc;:serélö-g.yanta alapszerkezete 

ka tfoncserélő~gyanta al 3 pszer-kezet e 

o 
< 

A katíoncseré!ési.folyamat alatt tehát .a ka !io
nok átrendezödnek .A kationok megtartják elek, 
tromos töltésüket, nem keletkeznek, ill. nem 
s_zakadnak fel kovalens kötések és a reakcióhő igep 
alacsony. Az ioncserélő csupán negatív töltésű 
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Az ioncserelő-gyantákat általában oszlopok, 
ban szakták alkalmazni, a mellékelt l. és 2. ábrán 
két, az anaJiUkában szokásos ionesetélő .berende
zést mutatunk be. Ezekbe a csövekbe, melyeknek 

gyanta
oszlop 

zsugoritott~_:;>
'itv~gszúrő 

gyanta-
oszlop - --~ .. 

zsugoritott_~ 
üvegsziirő 

" r 

J. ábra. 2. ábra· 

alját vagy zsugorított üveg,szűrő vagy íívPm•v••nnt 
zátja le, a gyantát duzzasztás után 
pontosabban mossuk bele, úgyhogy egy 
Jeles oszlop .alakuljon ki. Az oldatot, •rr,"l,""''ü 

· jonjait ki akarjuk a gyantaoszlop ionjaival c~"ere<m 

gyanta- ' -
oszlop -~ 

üyeg
gyapot 

_,.. 

3. ábrq 

felöntjük az oszlopra, majd az Üvegcsap clfordf{1, 
sával szabályozott, egyenletes_ ütetr]ben gugedjük 
át az olda tot. Preparalív munkánáJ, ahol nagyobb 

• 1 oszlopokat kell. használnunk, üvegcsöveket i!lkal-
mazunk, melyeket végükön · üvegcsővel átfúrt 
gumidugó zár le, _az üvegcső végére húzott gumí· 
csöve! Hoffmann -szorító vagy csípőszorító fogja 
össze, amellyel a csepegés tempóját szabályozzuk 
Iparilag természetesen igen hosszú . .oszlopokat· is 
használnak, melyeket már nem üvegcsövekben, 
hanem a speciális céloknak mindig .leginkább 
megfelelő apparaturában helyeznek. eL .. 

Samuelson szerint az ioncserélő-gy an ták alkal
mazása az analitikai kémiában kettős : 

l. Kicserélhető ionok elválasztása ·ki nem . 
cserélhető ionoktól és nem-elektrolitóktóf (io)1-
cseré]ő- módszer). . • ... . ·.· . ·· 

2. Kicserélhető ionok elválasztása .egymástól 
az egyes ionok · cserélődési képességeJ·• közötti 
különbségek alapján (ioncserélő kro(lla!ográfia). 

Ezt az analitikára korlátozott. felosztást az 
ioncserélő-gyanták teljes felhasználási körére ki 
lehet terjeszteni, néhány spedális alkalmazással 
való kiegészítés után. · 

Ahhoz, hogy áttekintést . kapj)lnk az .. · ion, 
cserélő-gyanták mai alkalmazásllehetőségeiről;•'Bzt 
hiszem a legcélszerűbb, ha néhány 'gyakorlati 
példával próbálom megvilágítani. r 

_ _ A Samuelson-féle csoportosítás első pontjába 
egyrészt azqk az ioncserélő folyamatok l(lrtoznak, 
amelyek lehetövé teszik .. szárnos esetben anyagok
nak a koncentrálását anélkü], hogy desztilhícióra,. 
vagy adszorpciós. módszerekre • stb. lenne szükség. 
Ide tartoznak továbbá azok az esetek, ·amikor 
kationokfól, anionoktól vagy soktól szabadítünk 
meg egy olda tot, anélkül, hogy desztillációra yagy 
szűrésre lenne szükségünk Ennek. egyik gyakran 
alkalmazott esete például 

a viz· demineralizálása (deionizájása) 

ioncserélogyantákkal. 
Az ion-mentesítendö vizet ilyenkor egy kation' 

és egy anioncserélő-gyanta oszlopán engedik .át 
(szoktak ú. n. kevert oszlopokat, más szóvahiágya
kat« is használni). Az oszlopban - á megfelelő 
munkamenet betadása eselén ·"""" .. _. a kaiionok 
H+ -ra, az arrionok OH--ra cserélődnek át és így 
a gyantán átcsepegő víz ionméntes .lesz. A folya
matnak igen nagy jelentösége--wm·•<~:ckaiánvíz 
esetében, ahol így nemszükséges a vizet desztillálni 
a kazánkő elkerülésére, hanem ioncs~rélő,oszlopok 
segítségével demineralizálnak.* Óceánrepüló1c visz
nek magukkal kis ioncserélő,bérendezést,. melynek 
.segítségéve! kismennyiségű tengeri vízből ivóvizet 
tudnak maguknak készíteni.· (A tengeri víznek, 
igen magas lévén a sótartalma; az ioncserélö-gyanta 
kapacitását hamar kimeríti.) · . ·.! . 

~·Nemrég újl tást-nyujtOttak he -a -gyó-gys·z:ertár+ ·desZtillál t _ 
víz ioncserélő-gyanta segítségével történő elöállítá,sára. 
A:r_Ujítás- azért nem volt megvaJósíthatQ;. mert a ·baktérium· 
siennyezésektől.~-IOsszul-di-sszociáló sóktól--és 'részben ·isme
re:ttef!.- Organikus szennyezésektől az ioncserével nern __ ·Iehet 
a .'Vizet megtísztítani. 
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Só-tartalom meghatározása. Igen gyorsan és 
pontosan határozható meg oldatok só-koncen
trációja olymódon, hogy egy »hidl"ogén,formába< _ 
hozott kationcserélő szulfonsav-gyantán engedjük 
át a vizsgálandó olda tot. (Hidrogén-forma alatt azt 
értjük, amikor a kationcserél5-gyantában csak 
H+-ionok vannak; használható ugyanis a gyanta; 
speciális.esetekbeh, pl. nátrium-formában is, amikor 
a H+-ket il gyanta alkalmazása előtt (pl. tömény 
NaCl-oldat segítségéve!) Na+-ra cseréljük át.) 
A vizsgálandó oldat átengedése alkalmával .az 
összes kation hidrogén-ionnal cserél helyet és az 
oszlo)lra abszorbeálódik. Az abszorbeálódott katio
nak helyét ai oldatban a gyantából kilépő ekvi
valens mennyiségű hidrogén-ionok .. foglalják el 
és ezeknek mennyisége lúggal megtitrálható. Az 
oszlop 3-4 n sósavval átmosás ut2n újbór'hasz-
~~~ . 

Ezt a metódust lehét alkalmazni tiszta. sók 
meghatározására is. Igy pl. nátriumoxalát pontos 
kvantitatív mérését meg lehet oldani úgy, hogy 
a nátriumoxalát vizes oldatát kationcserélö-gyantán 
engedjük át és a nátriumoxaláttal ekvivalens 
mennyiségben képződött oxálsavat megtitráljuk. 
A só nátrium-tartalmár<)! is meg tudunk győződni 
úgy, hogy az oszlopból sósavval kiszedjük a nát
rium-ionokat, az oldatot szárazra párologtatjuk 
és ~ nátriumoxaláttal ekvivalens mennyiségben 
képzödölt nátriumkloridot súlyszerint mérjük vagy 
ezüstnitráttal megtitráljuk · 

A szerveilen kémiai analízisben számos fel
használási lehetősége van az ioncserélő gyhntáknak. 
Csaknem minden ion meghatározási lehetőségeit 
vizsgálat tárgyává tették, beleértve az egymástól 
való elválasztás megkísérlését is. Kalcium, kálium, 
nátrium, vas, alumínium,. urán, szelén, arzén, 
bizmut, króm, klorid, bromid, jddid, perklorát, 
klorál, bromát, jodát, nitrát, foszfát, szulfát stb., · 
csaknem minden kationnal és anionnal foglal
koztak és már számos specifikus elválasztás! is 
sikerült kidolgozni. · 

Különös jelentősége van az ioncserélő-gyanták 
alkalmazásának ott, ahol komplex miliőből kell 
izolálni esetleg egészen kis mennyiségű ionokat. 
Ezért igen sok módszert dolgoztak ki pl. a ritka 
földfémek e!választására. Sokszor alkalmazzák a 
biokémiai és farmakológiai gyakorlatban, amikor 
radioaktiv izotopo~kal végeznek kísérleteket és 
ezúton próbálnak fényt deríteni arra, hogy a szer
vezeten belül hogy kerül felhasználásra és mennyi 
idő alatt távozik egy-egy elem a szervezetböl. 
Használják az ioncserélö-gyantákat pl. réz~meg~ 
határozásra tejben, vagy más kolloidokban ; álta
lánosan használják továbbá a ta]ajvizsgálatban. 
(Meg kell em]ftenűnk, hogy a talajban magában 
igen sok ioncsere-folyamat zajlik le.) 

A sómentesítésnek igen nagy szerep jut a 
cukorgyártás során. Azokqan a gyárakban, ahol · 
a cukor tökéletes kristályosodását akadályozó 
kationoka C és anionokat ioncserélő-gyanták segít
ségével eltávolítják, alig van melasz. 

.. A szerves kémiában is nagy jelentőségre tettek 
· szert az io'ncserél5-gyanták. A biokémiai analízis 
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€s pfeparatív rnunka az aminosavak egésf soritt 
tudja izolálni, meghatározni, illetó1eg tisztán e!oj.' 
állítani ezen az úton. Szerves savak, aldehidek; 
€5. ketonok esetében is járható út az ioncserélő
gyanták felhasználása. 

Gyógyszeripari és gyógyszerészeti szemponthol 
az előbb már ernlitett aminosav-meghatározás; . 
illetó1eg elválasztás is komoly jelentőséggel bír( 
(Aminosav-keverékeket· sokszor használnak fel· a 
gyógyászatban, de fehérjék hidrolizaturhának á. 
vizsgálata szempontból is fontos.) 

. Alkaloidák előállítása és meghatárózása ion-. 
cserélők segítségével ugyancsak olyán probléml!, 
amely .. igen sokakat· foglalkoztatott már. Sola: 
naceaefajok _alkaloidáinak (atropin, . szkopolamin 
stb.) előállítására több szabadálom vailbejelentvé, 

·használják a nikoti!l és a cinchona-alkalóidák 
előállítására is. Az alkalqidák ugyanis, mint nagy 
kationok sz~repelnek. és így az anorganikus katio
nokhoz hasonlóan viselkednek Csehszlovák kula·" 
tók {J indra és munkatársai) foglalkoztak többek 
közölt alkaloidacsók meghatározásának kérdésé.' 
vel, ioqcserélő-gy·anták útján.* .· . . 

A Vitaminok köiül az arrenrin (B1), ribo!layil1 
(B2), piridoxin (B 6), Bwvitarnin és az aszkorbins~y 
tisztítása a leggyakoribb ioncserélő-gyanta alkal-
mazási terület. · . 

A biológia és biokémia ,területén aminok, pepti
dek, proteinek,. enzimek, virusok tisztítása és elő
állítása; .a v~r, vizelet és gyomorsav vizsgálata 
alkálmávaLjól. használhatók az ioncserélő-gyanták, 

Az antibiotikumok esetében a penicillin és elsö
sorban a streptqmicin előállítása folyamán nagy
ipari szerep jut ezeknek az anyagoknak, ahol rela-. 
ti ve. kis koncentrációbal) jelenlevő anyagokat nagy 

· folyadéktérfogatból sikerül egyszerűen izolálni .és . 
tisztítani. ·' 

. A hOrmonok közül szintén többet lehet ion~· 
·csere útján kinyerni és tisztítani. 

Az organikus . területen ;\ltalánosságban az 
a .helyzet, hogy azokat a vegyületeket, amelyek 
disszociáló csoportokkal rendelkeznek, ioncserének 
lehet alávetni. 

Fenti vázlatos felsorolással természetesen csak 
egy kis bepillantást próbáltam adni -az ioncserélő'· 
gyanták ·felhasználási lehetőségeibe. Meg kell vi·.· 
szont említeni, hogy a kérniának ez a területe 
még állandó fejlődés állapotában van .és valószínű, 

···.···hagy'még· sök érdekes ereömennye1··· 'lóg szol:" 
gálni. · 

Magyarországon is megkezdődött az ioncserélö
gyantákkal való foglalkozás és elsősorban a Mú
anyagipari Kutató Intézet dolgozik azon, hogy 
a külfö!di ioncserélö-gyantáknak megfelelő minőségú 
múgyantákat tudjunk mi is előállítani.Azioncserélő-
gyanták ipari felhasználása viszont már a magyar 
iparban, így a gyógyszeriparban is, néhány esetben 
meg is valósult. · · · -

*--Az_ ergometrin, az _anyarozs .vízben oldható alkalo{qáj~; 
előállításával nálunk Molnár István és Sz. Reitzer Sarolta 
foglalkoztak_. dolgozatuk az Actá Pharmaceuti18. Hungariq;t 
1954. 2. számábari jelent meg. 
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Az új Forniulae Notimales 
Irta :. A Pest megyei Sz<ikfelligyelők 

alka!rilunk 
az orvosi· 

is. meg kell állapítimurik, 
nagy várakozással néztünk az új .Fo.:No. 

jelenése elé. A szerkesztőbizottság tagjainak <"''"''•••''"''~ 
- élén Fritz professzorral - maga is biztosíték, hogy ez 
a rimnka a haladó magyar gyógySzerészet Szakmai fejlőd~sé
nek ú]abb állomása. E várakozásnak az_ új Fo.~No. töké!é
tesen megfelel. Azon kisebb eltérések. amelyekre a- késő~_-
biekben még visszatérünk, elkerülhetők-lettek volpá akkor,.{ 
ha a 'bizottságban több lett volna a gyakorló ·gyógyszerész-? 
Ha az összegyüjtött és a kriíikai szemléletbó1 eredő észre~ 
vételeket Számításba· vesszük,_ mindennél-- világosabban- áll 
előttünk, hogy e munka .alapjában és részleteiben fejlődés~-;. 
előrehaladást jelent. Ebből semmit s_erii von Je, hogy nfhány ' 
vénymintára· vonatkozóan, valamint az egésZ ·inű adminisz
tratív megoldásával szemben ~ a· szakmai színVonal álland6-; 
és tervszerű fejlődéséri alapuló fokozott követelmények 

- figYelembevételével - ·szakmánk kisebb jelentőségű_ további 
kívánalmakal támaszt. · 

A -Fo.~ No. új kia_dására erőserr ·rányOmta --bélyegét._. hogy
a szerkesztcbizottságban a ·gyakorló gyógyszerészek száma . 
minimális volt. Kiilönben valószínűleg nem fordult ·volna 

elő a -vén'yek előiratainak célszf';riítlen- elhelyeV,z,é;~;se~-~~?Jire~~rt~~~b~~á;r~ az orvosok munkáj4t megkörinyíti a- hatástani 
de 4-étségtelenül megnehezíti az amúgyis igen 
szertári munkát. Ha pedig ·· ·~~é::i~~~;a;:t~;~~~(. 
csoportosítáSa az ·orvosok ú 
ge! célszerű 

része, akkor a 
nemcsak fedezte 
tene. 

Itt említjük meg;: hogy tapas.ztalataink 
forgal:rTiú, több beosztottai dolgoZó 
kevésnek bizÓnyul_ a kiküldött példári~. 
ben '-egyes ._gyógyszertárakban.-.. a dolgozók 
kapkodják ~i a Fo_.~No.-t. Ha az ilymódon 
második kiadásra sor kerül, ebben az alább 
tokon kivül az időközi taxajavítások is átvezetésré 
hogy kerüljenek: - . _ . - - - -
: Ha a szerkesztőbiiöttságba több gyakorló gyóg:vsz:en\sz·t:, 

Vonnak._be,· nYilván .nem "fordulhatott volna 
hogy.,elöbb jelenik meg az életbeléptető 
utóbh történik gondoskodás az 
biztosítására. Ma már rendelkezésre 
szabb időn át komoly problémái 
dolgozók számára, hogy mikéht. tegyenek 
léptető --minisztériurni -utasításnak ·akkor; .,;;;;:oc·•·~!in 

hiánya folytán a ss:·:l~-si1~~~i1:;r~:~e,l~~ő,á!Iítani Hasonló a helyzet a 
Kimaradtak az 

év.ek hosszú során át 'i:,g;:;;~i 
ségben fogytak. Bár ké1!sé~;Men, é 
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gyógysZer ·p). ~a.-mi.Xt~ sedativa cOmp., vagy~ a·_·si~; i~d~kr$0Sou,. s~ge maradé~_taianui elszappanosodjék. Célszerűnék tartottuk 
de _-mind: a közönség·meg~zokása, mind:g'yflkori'-előfordulásuk ·voln{~ kenzetváló anyag hozzáadását is ehhez a könnyen romló 

·" ---:az;_·orvosok gya:kodai:ában·:-indokolta ·volna-_·'~~k:éSiítméy.rték; készítményhez. - _, 
·-vagy· -a~alóg ·készítmények-felvét~lét,_-A mixt~ Sed_at(va_ comp. Hasonló a helyzet a 105; sz. vényelőirat esetében-~-iS.. 

he!yett felvett.so!. sedativa fortis--igen kelleme-tlen--ízű készít:. A Fo.~No. emulsio . .paraffini aromatica név ·alatt egy •. az 
·méh_y7 amelyből hiányzik a hjpofoszfifos szirup.- Ma, ·a:m~kor V. Gyógyszerkönyv 491. szám ú cikkelyéhez teljesen hasonló_ 
.az -emberről való egyre fokozottabb gondoskodás áll_ pártunk előiratot vesz· fel~ 'azz~l a kü!önbséggel, hogy azt 3 csepp
-és kormányunk programmjának kö:Zéppontjában;:·:heiyteJen~ citromolajjal megszagosíttatja.- Folytathatjuk a sort a 155.: 
nek tartjuk az ilyen természetű _megtak~rításökat. _-_ _ . szá-rpú vényelőirat l>Muci[ago ad caiheterem« ~s az V. Győgy-

Visszatérve a .ldmaradt előiratokra,.--az /aióta'·:- ·válla- szerkönyv 596 .. számú cikkelyének hasonló elnevezésil elő-
latunk-javaslatára -".... megje]enL_utasítás ___ Jehetövé; .. teszi. irata közötti párhuzammaL A két előirat között mindöss~e 
hogy· turelrni idő elteltével ~e kelljen az' orvosn·ak-'-.magisz- a higany oxicianid mennyiségében van számba alig jqhetö 
trálisan felírnia az általa rendelni kíván~. de--az, új össze- eltérés. 
.állításból kimaradt régi előiratokat.-Tekintettel arra;- hogy Munkatársaink közül többen érdeklődtek, hogy miért 
-ez az intézkedés elsös<?rban retaxa ügy,továbbra i,s ki-tartunk volt sz.ükség a Fo.-No.~ba négy különbözö fagyás elleni 
azon álláspontunk men_ett, hpgy a régi Fo,-~o.-ba:nh!v~té)los, -készítményt felvenni,· és pedig az 58. számú linimefliwn 
:de az új· Fo.-No.-ban fel nem vett készítménye~ régi.:nevükön ad pernicmem, a 80. szám ú ung. ad congelationem~ a 83. szám' ú 
rende~ve_az .. Sz. T_.-K~ részére:jogosan· leszáml_áz9atók __ kell, ung. ad pernionem, és a 88. számú ung. contra pern~onem 
hogy legyenek, ·annál is· inkabb,-- mert _ elle_nkező-· --esetben című vényelőiratot. EZ utóbbi két előit:1t elnevezése sein 
.helytelen megkülönböztetést ·:tárllasttunk a'·.'· készpénzzel szerencs.§s, mert az ad és contra szócsk-a alkalmazása a gyil
fizetett és az Sz. _T. I<-- terhére_ írt vény~k·, el~é.sZí-th~tösége korlatban . nem .szok9tt különösebb megkülönbözteté..,re 
tekintetében .. -Nem. :kétséges .. ugya_nis., ·.hogy :-a_ .. f~o.iiáli4.- ·utasí~ találüi az orvosok köi-ében, viszont ·i elen esetben eltérést 
tások értélemszerü":al_kalrnazásával- egyetieri: jóérzésq'- gYógy· jelent _a vény elkészítésében. Gondoljuilk .csak ·a régi Fo.~No
-szerész sem -fogja a beteget elutas_í.fani._ ha ,·pi., mixt .. _-sedati~a ung. (on!ra scabiem címü előiratával kapcsolatban soksz.~'r 
como. néven van -feiírv_i a gyógyszer~ _Mi~er .azo_n_b~n-az felvetődött retaksa problémákra, amikor az Sz. T. K., régeb
:SZ •. T. K. az eredetileg kiadott utasítás szerint ·a türelmi: -idő· ben p·edig az üTI nagy Jevoiiást eszközölt abban az esetb.én, 
-vége után ne,m_ térítbette volna m~g/az_:'il)iéní"riódori- kisioig:áJ~ ha a vényre ung. ad scabiem volt felírva. _ . _ · 
tatott gyógyszereket, a gyógyszerész_ .k~nyteleh,·l~tt :volna Ezzel· kapcsolatban javasoljuk, hogy felettes szervünk 
jobb meggyOzödése'el!enéte a. beteget e!uta:Sftani, -il1etó1eg kötelezze az orvosokat arra, hogy ~a- Fo.-~No.~ban felvett 
:az orvoshoz- visszakiildeni, hogy -a· bürokráCia. ki3ssZ"ikús vényminták -rendelése esetén köteJézö- légyen a vényminta 

. példájának megf~lelően ugyanazt az·-előiratot-magisztráUsan sCiszámának a megjelölése is az_ orvos számára. Ezzel nem 
részlete~ve 'írja át. _ _ _ _ "·· . ·,:-. -' : .~-,.'- _<' túlzottan terheljük meg a- rendelöorvost, rnert egy két-

A --közben ·-mE'gjelent· áthidaló--intézkei:lés~-ki':vetkeztéhe:n vagy háromjegyű siám feliürltetése nem jelenthet különösebb 
úgy ttínhet, hogy mindaz, amit" e·témárói.írtunk;-Jt>:Iesleges. niunkatöbb1etet, viszont lényegesen jobbán biztosítJ-uk -
.Mégis iC öt és terei. !'.Zenteltünk ennek- -a_ ;kérdésn{!k;_. Cs_a~is különösen a hasonló elnevezésű előiratok esetén -._:_-__ hogy 
azért, hogy egyrészről-- rámutassunk _arr~.:· hogy- 'a Iciadott a gyógyszeiész valóban -tévedésmentesen azt a gyógyszert 
intézked~eket .jobban :..meg kell fontolni, -másrészről ,.pedig készíti el, arneLvnek rendelését ·-az orvos vénvfráskor kívánta. 
-elejét vegyük annak, hogy eien_ átmeneti:"inféZk~d'és_-~~Ueg' Igy például a 29. szám ú és' a 33. szám ú vényélőirat elnevezése 
-érvényét -veszítse, és felfüggesztésével.az:.~_mlített.-:nehézségek (Pulvls antiaSthmaticus, illetőleg pulr•is asthmalyticus) ·nagyon 
újból előállj anak. -.~-, -hasonló ·hangzású, viszont :összetételében -=---- és átában -'-::

TíÍl -~zeken-· az_·-·inkább·'··admini_Sztratív--j~E~iri:--::PrOb!é· lényegesen különbözik. IH elsősorban az atropin. sulf.-ia 
mákon, az egyes elöiratokkal_'kap_csolafbah.meg}e_fiTZ,é~_einket .gondolunk} amely nem minden- asztmás számfira javallt. 
.az alábbiakban foglaljuk összé: _ __ _ _ ~- , ·,. · K:evésbbé "Olvasható írású Vény esetében itt' nagy segít

,Egye"s esetekben nem ad lehetőSéget .a,'FO.~No: é.lőÍf . .lia séget jelentene a vény--sorszámának feltüntetése. 
, _a vét1Y_ sz~bálys~zetü. __ -:az _·y,_ Gyógyszerkönyv< utasításai-, Mint érdekes~ége{ j('gyezz,ük meg, hogy a 123: számú 
. tlletbleg <.l rJ:lo,derJ;I·techno_Iógia ci10ífása $z~rinti ~lkésZít~éhez. yényelőiratnál (sol. opht!ialmica únci sulfurici) a desztillált

Igy' pl. a· 86. sz.-vénynél (ung:- con~ril ·dplore(7l) ne11J. .. tudunk Víz mennyi'ségét 9,85 g-ban határozza meg:___ az V. Gyógyszer
eleg~t .tenni ·az·_.V. GyógyszerkQnyv- azop u_ta~ításárh __ ll<;_hogy könyvhöz hasonlóan -·fi vényelőirat. Nem hisszük,· hogy 
;,ha kismen11yis~ű: hatóanyag -a megölvas~Jo~t_-Cltap_aeyag- ezt a mennyiSéget megnyugtató módon táramédegen le 

;ban·vagy·_vítben.jól·oidótfik'-és:abPól kihíítéSkor·nem·;válik~ki, Ielies~en rnérnL Ezeri Számnak a fentiek szerint történő 
~kkor a ha,tóanyagof az -alapanyág:,kiS;részJetébéR·fel9l.djuk, felírása ugyanis azt-kívárija;·_ hogi a 10 centigramm nagyság. 
illetve tö111ény_ vizes· olda:tot; készttij.nk ·belől~--,és·_ e~h~~ __ e_!e- rendE értékek még- teljes-- pontossággal kerüljenek Ieriié
~yítjük_-_~az:_-aiapanyagoí._«. Az-.J~~ített __ előiratnál:_meg_·len~e - résre. Ez a követelmény_·pedig több, mint amit az V. G_yógy
_-err.e- a mód' abban _az esetben,<-:ha.t.a ~e1írt.9_.-g':a!umínium- szerkönyv a táramédegek érzékenység_i kívánalmainál rheg
.acetátos ,.--· tadarátOs k~TIŐC$Öt. -net)"t.készen,_ hanem·_ alkotó- követel. (Az V, GyógysZerkönyv ·útmutatá~a alapján célsze
részeirf': __ b9htva adagolnánk .. Mirithogy_, azonb_an _jlyen. ,.-kis ·- _ rűen használhatunk íPipettát a mér~sre. -Szerk.) 
menriyiségek -le:i:nérése nemcsak időrabJó; .hanem :nehézkes Is, - KövetkezetlenSég vart ·a Fo.-No.-nak arra vOna~kozó 
eétszetübh .lett. volná. a.- vény· előiratáL úgy_ ·összeállítani, utasításai ban, hogy inclyík készítmény állít-andó elő rendelé..~

"hogv __ abban. a: sósava-s: tetr_akain_- 'és .. sóSiva$_, __ ef~drj_.J):.;_:vízbfm kor és · melyek tarthatök előre is készlet ben. Igy pl. a 139~ 
-oldVa ·kerüljön felhaSznáJásra. -~ KifOgásólll_~tó,::_-hcigy: pJ. szám ú előira t, az ung. nasale rendeléskor ké.szítE>ndö a Fo.-No~ 
~en_· jelentősebb, technológiai :me~ól_~ást ,kJY~nó, _vény ;el~é~zí~ utasítása szerint, nyilvánvalóan illóolaj tartalma miatt~ 
tésére vonat_kozó rnagy3fáiafót" nefn:_.k-öZH-: a-'- Fö:.:.;N(j:~:-fig'ya·n~ Ugyanekkor az előtte levő 138. szám ú vény (emu!sio nasalis)~ 
akkor olyan egyszerű készítmények előálHtáSa~ ·:mint pL bár illóolajon kívül mentolt és kámfort is tartalmaz, .elő
a glycerinum boraxatwn, vagy_ a decoctwn -~aponar:iae tüzetesen :zetesen készletben tartható. Véleményünk .szerint a kcnöc..o,
'e van írva.·-Itt meg_kell__jégy~znj.ink, ~.Qgy_~·xíz:_)l __ <!SZ.~~Jat.át ben rendelt ill_~olaj !'em szenyed __ állásközben olyan Jelentős
azért is szükségesnek tártottUk :voin'a;_ -merr--.-J{~ztudo~áSú,' mérvű e-lváltozást, amely indokoli:tá _:azt az -utasítás_t, hogy 
hogy az ctnulziós ken5csök felszívódása·'jobP!_:A-:}16._-- s_zártiú e_ kismennyiségíi kenöcsöt állandóan rendel~kor kelljen 
-e!őíratót (ung. sapostearini} az v. Gyógyszer_kön:Yv:téilAMérő ,~a :gyógysZefésznek elkésZítenie. 
-összetételben adja m~- .a·. Fo.-·No; Amennyi:b_~-_eJtérQ_ öSsze. -~ -Az. 55". számú vény· (iJulv. i:mtirhewnaticus)_ rendeléskor 
tételt tart a szerkesztőbizottság szükségesne:k:.· akkor -java- ~történő elkészíttetését feltehetQen_ a hatóanyagük esetleges 

'-soltuk volna a közkedVelt és jól bevált ammónia ·felhaszriá- horniása indokolja, ami ábban a- szoros· fázisban, . amely 
1ását -az -elSzappanosítás· _céljára. Az . elOirat _ezzel __ sze-mben a homogenizálás következtében létrejött, elképzelhető. 
káliumkarbonátot ír elő; hasonlóan az v~ GyógySzer-könyV!löz. Szemb-e kell azonhan állítanunk az_ A citephosan nevű .törzs
-Itt áiúhióriiáhitk .. közKeaveitsége_- ·a:bban·i~-~féjUk:;~_rrogy---a ··túl- könyvezett gvóg\iszákészitményt. amelynek tudvalevőleg 
:adagOlás . veszélye nem áll- fenn; amenri)riben . a feleslegben 2 év a l€'járaü ideje, és ez,en készítillénynél a bomlás jele· 
alkahnazott_ ammóriia_ a· készítés fo!yamán: ·.<il- :kenö_c~.:,:m_elegí- általában nem tapasztalható. 
tése következtében elpárolog.· Igy·k.iküszöböljük a_ túladagolás Célszer'űnek tartottúk ·vdlria, hogy .az 59. száinú vén·y 
-következtében- előállható- !úgosodáS léhétőségét,,_-ug_yana~kkOr (linimentum calcis cum_ mentholo) előiratában mentol helve1t 
biztosítjuk azt. hogy a felhasznált zsírsavak teljes IIIennyi- kétsú~r~s mennyiségü Ol. menthae piperitae került Volna -fel---
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·vét~lr~,. ~mi _lényegesen me.gkönnyítdte vo)nci ._a· '_.::Véri'-,·; 
~\keszJteset anelkul, hogy hataséríékében, vagv minőségf.:lei; <

ak_ár _a l~gkis~~b káros befolyást is okozta voifla ... A f.m:' 
~Za!UU VPnyeJOJrat (sol. n(lsa/is pro infa,nteL bár sósavas "ádé-e-. 

_ !lalmt tartalmaz, ugyancsak nem rendeJéskor _ készítendő 
JÓIIehe~ ez ennél az előiratnál igen _ indokolt lett volna;- úgY 
gondoljuk, hogy ez nyil\_'ányalóan sajtóhiba, és -ha ez -így 
van, ~kkor felettes szervemken a sor; hogy utasítást a"djahak 
a. gyogy~~ertára_kr:ak, _a vép):eiőirat után a -»Rendel,és_kor 
kesz1tendo: l!tas~tas feljegyzeser~- Nem kéfséJ;es ·ugyaniS_ az, 
h~gy e~ keszJtm<:_ny esetleges keszletbentartasa kifogás alá 
es1k meg akkor ts, ha a Fo.· 'No. az emlitett- utasítást nem 
tartalmazza. 

Az izzadás elleni készítmények összetétd~berÍ for~_a}. 
debi d és -~exametiléntetramin ,szerepel, ez utóbbi ugyancsak· 
fo~maldehtd lehasadása folytán fejti ki hatását. Ezen készit. 
lne~Jy~k egyes ory?sok s.zerin-t kishatásértékűek, és jóbbri8k 
taljiltak vo~n~ a )ol bevált ail!míniumklorid-tartalmú késZít
m_enyek felv~ielet. A tefracamum hydr_ochloricum tartalmú 
venyek. megJegyzés .. :ov alában ~élszerű lett volna ri1eg. 
eml1tem, hogy -az elOiratban a sos::tvas efedrin _- mint .ér
szfíkítöszer - alkalmazása helvettesíti az, 'adn~·nalirit.:,,A 
Gy?gY:.s~e_rköny~v utasttá~a szeriilt "ugyanis a sósavas tetrakain 
inf1ltracwhoz es ec::;etelesre csak adrenalinnal együtt alkal
mazható, és ez a körülrutin y _a készítő, gyógyszerészben 
esetleg kétséget ébreszt e rendkívül eröshatású készítmény. 
felhasználásával kapcsolatban. , 

.1\m_i~t ez-a ~őtet előszav~b?I is kitűnik, az :EgészségUgyi 
~i~ts?tenum. merlegelve_ a k1vanalmakat, ·nem szorítkozott 
~~zarólag a .. Fo._·No; formális átdolgozására; hanem egy 
UJ•. kors~eru' szabvaryyos vényminta.gyüjtemény összeállí· 
!?s~.t hataro~ta ~11• a!lut az V._Gyógyszerkönyv megjelenéséVel 
Jaro szakmat _ feJlorles teft szukségessé. A szerkesztőb!zottság 
az: egyetemi klinikák, kórházak, rendelőintézetek és szak
~endelések tapasztalataira és javaslataira támaszkOdva 

·JÓ -rnunkát· végzett, erről taf1úskodik, högy az OrvoSók túl
nyomó: többsti.ge a közzététel u!áni i-övid idöszak alatt már 
rendszer~sen használja ·és -alkalmazza a közölt _-.,rényelő· 
iratok jórészét. - · 

·V égigtekintve ·a._ vények-Során aZonnal szembet-íinik 
hogy ·a r~gi -k~_adással ellentétben az úf -Fo.-No.- bán szere~ 
pelnek Jo~zskonyvezett tabletták és in}ekdók -eióir3tai. 
~Ielyes é,s sz_ü_~~ége~· m~g~I<!_ásn~k tartju~_-e~t, mert a ·gyát~ 
IP~. sokKal -:~Is~eru_bb kor~tlmenyek közott tudja -a: készít
menye~.e.t e!?.alht-an_t; A .• kthagyo:t· vények h~lyett számos 
i?Jya_n u!_ el01rat va~t~ h!vat!ilossa, amelyet az évek sotán 
at aJtalanosan hasznaltak es alkalmazták-. Ezen előiratok 
fel_vét.ele nemcsak azért helyes-, mert. megkönnyíti aZ oivosok 
szamara ~a_ ren~elést, banern a gyógyszerészek szárriára is 
~Y?rsa.bba teszt a gyógy~z~r ~iszolgálta.tását. Egysegés 

·.os.!izeJetelben ·kell azt eikesziteme _ egves esetekben e!.őre 
ké..,.z_Ietben -is tarthatja, és nem ken Számolnia a· kiseb'b 
idő!l~é11ti, összetételb~n, illetőleg. mennYiségben "inutatk_OzÓ_ 
elteresekkel .. Ezenfelul, mert·- a· ·Iegtöbh vénynél -közJi'--a 
f- n;o~ern ~echn?}ógiai ~ö~e!~lmények TigyeiembevételéVel 
<orteno legcelszerubb eikeszitesi módoi, ezzel a- szakszerűség 
n;~llett a~ elk~szHeft gyógyszerforma egységesítését .js biitow 
SI-íja;· < 

_ ~':-~e-?ye~- előiratokat vizsgál,Va •. _örömmel üd\,öz§IJiik 
·az:t az:UJÜ:ast, hogy_az ·-V. Gyógvs-zérkönvvlJöz hasonlóan:..:...· 
:.a Vénye_k ~_Inevezé~e: u.t~n l~közÍésr_e ker-ült ,annak rnegeh
$"edett . 1-:glüsebb r_?vtditese :ts, tovabbá a gyógyszer össz· 
menny.Isege~,-.-.-Az-- ·osszmennyiség,--.---közlése--·, különösen-·-'"olyan--·· 
_·~setekben fon!~~· . ~mikor ~ _ vé~ y többféle hatóanyagat 
!a;talmaz. -~ rov1d1t.~e~ fel!untet~se a_ té~ed6smentes vény
Jra.st v~~ htv~_tva elose~~~en1, ;a ~ycgyszer osszment)yiségének 
megadasa ped:g gyors taJekuzodast nyujt a gyc'gyszer várható 
mennyiségére vonatkozóan mind a réndelö~ orvos .. mind aZ 
elkészítö gyógyszerész számára. A régi FO.·N~."-ban ·ezt 
I??to!.ta. az »ad~_ rendszerrel történt vényösszeállít ás, ez-t_ ai 
UJ ~wdas e!ke~uh, és ezzel feleslegessé teszi a kü1ön számolw 
gatast, 'amr tobb hatóanvag eseién a tévedés· Iehetöségét 
rejti magában. · 

!\. megjegyZés~rovatban a -legtöbb· vénynél meiialáljuk 
~z't a részletes használati utasítást, amely i llen- hasznos 
a gyógy~zerész számára. 'Gyakran -előfordul ___.::: ·elsősorban 
;ridéker: ---:-----.hogy a beteg. csak feliiletesen jegyzi meg az- ófvi:is 
alta! resztetesen adott naszpálaJ_i utasítást, és a gyógyszer 
átvételekor a kiszolgáltató gyógyszeré~zhf'z fordt:l tan:ícst\f 
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.éS Íltrriutcitásért. A múltban igen gyakran 
a ... gyógyszerész - nem ismervén az 
cióit - a vényre felírt szűkszavú 
más útbaigazítást- nem adhatott a 
tathatta meg, hogy esetleg az 
világosítás! adjon. Ennek a 
a beteg bizalmatlanul fogadt8 a 
- ritkább esetben -· .az orvos 
ismételt érdeklődését, hiszen ·azt
möndhatta volna«. 

· kö'zölt- ;r~és~z~:ll•e;:t~es:~-~~~~~~~:~·~[~~ 1~ert a 

és úgy ·· 
n~1,n_~~·~6í~~:·. g~ak~;~~ és .hasznosan fogják forga'tni e7ek,,,:: 
t: törzskönyveZett készítmények 

en:Iíti J!!~ a k~advál)y_ máS helyén leírt, _-de a allkalm:os veny_mm.takat Is. _Igy_ pl. az »Antirheumatica« 
v~gén_felsorolja, illetőleg nmegemlíti, hogy az 
Antipyretica, Anaestetica« cím ű·- csoportba soro!t. 
alkalmasak» Antirhe1,lmatica«·ként .törtériő ~lk;Jlnia-, 

Meg kell még _említenünk, hogy 
használt papír minösége nem a!kalmas 

sokszor hasznáft · kézikönyv c~,·:l~ja~i;t~~~~~i~~~~!~;~1~l1~··· alatt, -különösen_ a_ nagyfOrgalmú 
sok ·eJr:ongyoió_dott példánnyal 
volna· jo_~brninöségü~- pl. az v. 
- papír· alkalmazása, -hiszen egy 
van- szó. 

A 

a 
tet Oe 
könyv alapulnak. 

Reméljük, hogy cikkünk te"rmékeny ·-szakmai vit át 
hat el, ami »A Gyógyszerész« hasábjain (»A gyakorló 
szerész inűhelyéböl«wrovatban) ismét. egv lépést • .•..• , .• -·~'-s 
a szakmai fejlődés útján. · ~ 
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A GYŰGYSZERÉSZ 

A QYAKORLÖ QYÖ{iYSZERÉSZ MűHHYÉBÓl ·- ' ' - - ' .- . '' .- --'' '•' - '- -. . . 

AZ V. GYóGYSZERKÖNYV MÁ.R(}ÓJÁIM 

Simón Gyula dr-. fenti címmel állandó·-roVa"t,·_ind}tását 
javasolja: »A Gyógysierész«·ben.-

A Gyógyszerkönyvi Bizottság -aA Gyógyszerész_«-- júliusi 
siáfuában - felhívás_sal fordult ·minden . gyógySzer-ésZhez: 
közöljék a Biiotts_ággal észrevételeiket és: hivják fel Hgyelmét 

--a-.,sajtóhibákr-a_.- Azokat-- idöszakon_ként összegyüj-tve_~"közölni 
fogja- »A Gypgyszerész« abban -a formábap,-ahogy 'az- _első 
hibaJegyzék esetében tör_tént. A sajtóhibáktJ.t tehát,-hél)iesebb 
a Gyógyszerkönyvi Bizottsághoz (Budapest, VJU~/Míiz€-uffi· 
körút 4 je., telefon: !40-274) közvetlenül eljuttatnh"E rovat
nak célja tehát nem a sajtóhibák közlése, fel~data vi~Zont a 
Gyógyszerkönyv előiratainak, vizsgálati mórlsiereihek_- Stb. 
kritikája, -m. új és j öbb előiratok ismertetése; -_j~vaSiá_tok és 
vitás kérdések megtárgyalása;, »Az ,·v. -:-Gyó~ys"zerkörtyv 
margójára<t c. rovat ebben a formábari alkalmas-lehet ·_arra, 
hogy _ a· Gyógyszerkönyv -és a gyakorlat. :közötU- '.állandó 
kapcsolat- kialakításában egy láncszem legyen_ és így_-_,közvé~
Jenül és közvetve-hozzájárulhat az Addendum szerk~ztéSéhez 
és á gyakorló gyógyszerészet színvonaláhak '--emeléSéhez. 

Bayer: J:stván_ dr. 

A GYóGYSZERTÁRI EDÉNYZET ATSZIGNALASA 

K:öZOijük Dr. Vastdgh_Oábornak, az O~I: igáZgatójának 
a Csongrádmegyei_ -Gy.-_ V. mödszeiére· vonat~oz~::.boi_~,ánk 
eljuttatott megjegyzéseit;_ Rendkívül fontq~·- ... _hOgy:_- Bkik 

· m'arad ideje arra, hOgy a célnak valóban mégfelé1ö, jó rajzo-·~ 
kat és leülönösen m"aradandó tusrajzokat készítsen.- A ·tus
rajZ<;llási technika elsajátítása sem könnyű feladat. 

A cikkíró_ által ajánlott m6dszer- a rajzoknak a gyógy
szertárakban való elkészítése - tehát, bár igen szép kezde· 
métlyezéS -és követéndő példa, mégis a gyakorlatban nein_ 
oldaná -meg a kérdést. . 

A probléma reális .megoldása az v. Gyógyszerkönyvben 
szereplö drogok metszeteinek fényképeit, ábráit tartalmaZó 
atlasz kiadása lenne, akár a Gyógyszerkönyv addendumában, 
akár a Gyógyszerkönyv mellékleteként. 

Addig pedig, míg ez a szakszempontból teljesén helyt
álló, komoly munka eikészülne és kiadásra kerülne, ideiglenes 
segítségként a III. éves gyógyszerésZhallgatók »Farma
kognóziai _gyakorlatOk. I., -u.« c. sokszoroSított jegyzetét 
használhatnák a- drogok diagno:sztizálásához. A jegyzetbe"n 
az V. Gyk .. ben szereplö drogok többségének metszeteii-öl 
készült rajzok megtalálhatók éS így- a mikroszkópos vizsgá-
latok elvégZését lényegesen meg-könnyíti.. , 

Az atlasz megjelenéséig a leggyorsabb és legegyszerűbb 
segítséget n)<·uj tan á a gyógyszertári dolgozók . drogvizsgáló 
és ·diagnosztizál-ó munkájához. Ehhez a munkához mi iS
szíveSen adunk segítséget; akár felvilágositás, ·akár tapaS~· 
talatcsere, formájában és kivánunk hozzá kedvet, tudást 
és sok sikert. ' 

Király Ilona: dr._
egyetemi tanársegéd 

A FORMULAE NORMALES-ROL Szomolányi Gyula- dr. ___ fög:yó_gyszerész .l_eírását_,:_élolv~_s'ták, 
azok_ ezt a_ . hozzáSzólásl ·is _:a_-. 1eggon:aosaD1jáá ·_-afta_n_lllrriií--, , 
nyozzák és-okuljallak be1ó1e. E,lsősOrban _a CSémgr_~(Lmegyef 

-·Gy. V.· dolgozói,_ akik már hónapok őt-a az·említethilfjdszert 

A 'Hevesmegget Gyógyszeriá.r 'Vállalat_ 1954. júliU$ JB;án 
Egerben megtartott értekeztetén Galambos János dr. gyógy-
szertárvezető az új Fo.·No.-ról értekezett. Az ismertetés 
egyrészét az alábbiakban közölj ük. Az elhangzott kérdésekr(> 
az értekezleten Kedvessy Győrgy dr. válaszolt. A válaszokat 

alkalma_zzá~ a régi feliratok_ e_ltávol,itására.- _ .. 
»A-·GyqgySzerész<e leg~tóbbi, s·.- ·szárriának ·a·--1-59.--'öldál.án " 

€gy közleméilyt_,olvastam. a gyógyszert_ári ___ gdénY.tet _ _.:-át~ig-
. nálásáról. Az_ ott_ említett ·Amox- mügyiuta zománcol: mi 
_magunk _is ,_hivatalból k~próbáltuk __ ,_és __ azt.~aJált_u.~,_,_ho_gy ._az 
az. eddig j~lvasoltak-:·l<.Ozött _-J-nég iriin.dig_ -a-. :lega1k;i1inSapb 
a __ beégetett . szJgnatúra .- pótlására .. _De" _ugyan~~ __ 3 ----::közle· 
mény .leírja azt is, hogyan- történik: üvegről, _ va"gy,~_z_Om:áhc· 
tábláról a régi felirat eltávolítása'- A __ .inódszer::ellen_.·:t!~t~_án 

· ,ké"tTii!l_i szempc:mtl;>ól_ nem'- is __ leh~t~e ___ ~ifo_g?st em_eJpi,: .. ~_an~m 
S:?eretpém felhívni- a figye_.lmet arra, hogy- a flourhidfogén, 
savval való Oolgozás nagy veszélyt rejt magában-.-·._ N~m 

-arra gondolok csak,. hogy az_ éJ .szembe· .ne -~erüJjön, erre ~azt 
h_is~em .t11ind.fn _gyógysz_erész _ _.g~nd()l,_, han~:n:t. li<?gi_-a.z ... :_<!-:_~_ő_ne 
kerülve súlyos marásakat okozhat._ Főleg akkor _ves:?élyes 
a_ flüor_hi9rogénsav, _ha a _k;öröm~gy 'környékére· ker'ü,,--, uy~úkór 
gyakr-an a_Z. _-e:gés:?; _·Ujj elvesz(éséf-:pko~hatj~~---- _(j\i~getplítein, 
hogy_~-- nemzetközi _megegyezés :alapj_án -a_ vasútönn~gyobb 
mennyiSégben s'zállított fluorhiP.rogénsaVat _ 'mini0a~ ____ a 
~Méreg_« közísmeft jelzésével kell ellátni, hanem.--egy c_S_~nt
vázn~k ·a kiterjesitett kezét· is- ábrázolnia kell--~ ·csoinagolá
sori.) _Err~ a.körülmériyre ·a köz~em'ény: nem hívja,.fel i_ .figyel
met. :Tekintettel arra, -hogy __ -a közleményt:e1:o1vas:vp_;- meg
történhetik,· hogy valaki __ szabad _ké,zzel:·-nyúi -hqz_zá, --pi •. az 
ott -!~írt,. H F-al átitatott szüröpapír-hoz- stl;J., _jó lehne· erre 
a körülményre .a .-Iap .. egyik--következő_~szá!Uáb.an~;.a..Jigy.elmet 
felhivni. - - ·'"------ --A, .. 

Ha valakinek .rriégis- kÓnéen-trált HF: ·ke·rül_ .:t". böré.re; 
főleg a köröm: -környékére, nem elég: a.l~mosás~·-~_fögt~n.-.a 
helyet -köröskörül szubkután adott. Calciutil--8-andoz-.- .. -vagy 
ehhez_ hasonló injekCiókkal kelJ ellátni,- ·kívüJ.:.pedig egy 
glycerin-MgO· pasztával kell_ a --helyét_- boróg_atni;_~----

DROGOK DÍAGNOSZTIZALÁSA 

Örömmel olvastuk -K~Vácsné Mésúífris_ -Meiitnie dr. 
sorait ahól, hogy szükség lenne az __ y. -:Gyógy:S~é"rköriyv 
farmakognózi ai részének kiegészítéseként rajzokra is;· iri.e~yek~ 
kél -a'-. dtogok--'riíetszeteit .. __ körtrtyebb'"·Jetrtfe··~·a:töhöSHa:~r-~:'-' A 
Gyógyszerismeret~ 'Intézet dolgozói szívesen segíten~nek:- i_s 
a gyógyszertári- dolgozóknak megfelelő rajzok _elké.Szítés_ében, 
amint_ a. -306-... ·sz._ gy6gyszertár: _patronáláSát. ·is·:·-vállitlták . 
Azonban: az a _véleményünk, hogy a rendkivfil sok .é.s -f~rasztó 
gyógyszertád ·m~,tnka ·~ellett, a gyógyszéréSznek ·nem-·igen 

ugyancsak _ .közöl j ük: _ _ 
Az új Formulae Normales megjelenése -. g)rógyszerésú 

munkánk nagy megbecsülését és elismerését jelenti, azonban
olymódon, hogy a megbecsül é~ és az elismerés titokhan marad, 
míg a gyógyszerészi munka - feltevésern szerint -
rohamosan emelkedni fog. A ·tetszetős kivitelE =~öteí_ben 4z 
új· Fo.~N~h.,L5,~ nagyszerűen _összeválogatott, jól csoportosf
tott 'fuagisztráliS vényét a gyakorló orvosok bizonyára 
szivesen rendelik és ezzel tovább növekszik a magisztráHs 
forgalom. ·. 

A hiányzó specialítások hel),ett az új Fo.·No.-ban 
számos jó magisztrális vényt- taláfunk : Menthanof helyett : 
eleosaccharum·anaestheticum, Agarot helyett: emulsio paraffini 
aromatica, Legatin helyett : pilula valerianae comp., Asthma. 
mid helyett : putvis antiasthmaticus háromféle is, Dölor 
h~Iyett : pulvis aniidoloricus, Traparin helyett : pulv~s töno
sedativus, Dernalgon supp. helyett : supp. analgeticum három 
erősségben is, Nohaesa supp. helyett": az új supp. ·taemorh. 
analgeticwn st b. 

Véleményem' szerint két szempont -indokolja a sok --új 
, magisztrális Fo.~No.-vényt: A gyógyszerkészletek leggazda--
ságosabban magisztrális ·rendeléssel használhaták fel 3 bete
gek gyógjítására. E~zt bizonyította az elmult tél nagymérd_Íí 
influenza-járványa is.-' arnikor. a. zökkenésmentes gyógyszer. 

· ellétást a magisztrális .gyógyszerek . biztosították, ·amihez 
a gyógyszerészek annyiszor megdicsért önfeláldozó munkája· 
kellett. A másik . sze-mpont az, hogy a króniku~ betegek · 
nem mondják .unottan »már megint_ez,t_ íi·ta ~_z_' orvos«, meft 
nem ismerik a magisztrálitan felírt ·_gyógyszer összetételét 

Ki kell-emelni az új Fo~-No.-vények- ötletes és jól m~g
~álasztott e.lnevezés,eit, amelyek Jegtöbbször utalnak _a 
gyógyszer hatástani érték_ére, vagy alkotóré.Szeire. mint pl. 
a~ solutio tricolorala elnevezés. a tripaflaVin, genciánaibolya és 
a brillantzöld oldatára. A sok hasonló elnevezés, különöse_n 
a poroknál azonban zavart okozhat majd, mert körmy-ű 
elrenddni_. a jólolv'asható vényirás t, de_ a gyakorlatban elérni 
ezt lehetetlen. 
_ _. _ -Helye<>, hog_y a pÚlvis obstipans-bó! kimaradt a carb.O 

:aetivatus. - A Fo.-No. életbeléptetésével foglalkozó 27, sz. 
. körlevetünk külön mint új előírás szerint -készítendö.Fo;-No

vényt említi a solutio pepsini-t de sol. coftsewans-t nem lehet-
. beszerezni. 
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,, . GombostHhegyre -kívánkozik ·a·-· 144. sz •. vén·y. _a. S:iiiúiUs 
:hypophosphorusos comp. részleteS el{)irata, amely neni egY'eZi-k 
a ma érvénybenlevö·elöirattal. (l} · · 

A Fo,•No.-val kapcsolatos eddig megjelent rendelkezé' 
·sek nem foglalkoznak a magánosok részére- történő rehdélés
·seJ. Egységes . eljárás céljából vállalatunk · köZpontjának 
kellene irányelveket adni. · 

Tisztázandó kérdés, hOgy a türelmi idők eltelte- ·után 
-elixir. kalii sulfog'Uajacol. dosim felírá~á- kiadható lesz~é:_az 
-dixirium. kalii guajacolsulfonici. (2)...- _ .. : 

A -mixturq_ stompchica kétszere-Sen_ kí\iánkozík_ gomb'oS~. 
tfíhegyre: mint inkompatibilitás:' a tinciura am'ara _vizes 
lúgos, így inkompatibilis a szeszes finet. chinae- comp . .:vai: 
"'27. birlevelünk ezt nem veszi észre; azt írja róla, hogy a, regl 
_Fo.-No.-előirattai· szet:nben csak mennyiségi összetétele ·vál
to+ott. (3) · · · · . · · · 

A- gyakor_ló gyógyszerész szempontjából_ a ·tegsúlyos~bb 
-kifogás- a Fo.-No.-előiraiok. ellen az iÍljectio -_natrii. chl_oráti 
Jsotonica .és injectio R inge/-i. felvétele a Fo.-No • .;.ba. Az ofv:os 
joggal számíthat arni, hogy_ ezek és a pulbls Locke steril óldála 
bármely gyógyszertárb_an elkészíthető,- már pedig aug· \rim 

;gyógyszertár, amely azokat elkészítheti. A Fo.-NO. aqua 
.destillata-pro _injectione használatát ír:ja elő, de· azt __ hiszem, 
hogy a megyében legfeljebb 3-4 gyógyszertárban lehetne 

·ezt elkészíteni. A ·Ph. Hg. V. sZerillt az injekcióhoz való vfZ 
1 naposnál 'r-égebbi nem_ lehét. csak akkor, ha leforraszttitt 
amRullában sterilezve .tartjuk. Mindkét említett Injekciós 
'<>ldatot ·intravénásan alkalmazzák, elkészítésük a Jegnagyobb 
.gondosságot igényli. Az előirattól eltérni ·-nem szabad~ 
.A-kOJ_nplikációk elkérülése végett körlevélben_ kellene 'figyel~ 
·meztetrii az ory-osokat, hogy ezek_ az injekciók; ·a. Fo.-No. 
:előírása szerint egyelőre n~m készíthetök el; csak esetleg 
·ei"re a célra kijelölt gyógyszertárakban. De még célszerűbb 
. meggldás lenne _500 ml-es fiziológiás nátriumklorid·o1dafot 
-tartal~azó ampullák kötelező készletben tartását elrende}rii. 
•(4) · Galambos J áiUJs dr. 

* 
gyógyszertárvezető .• ·Eger 

·. l .. A hipofaszfitas szirupot jel~nleg a Ch. 1200/1954. sz. 
_'0,K1~1tatá_rozat szetint .kell készíteni. Ai ott megadott ell)ir_at 
megegyez1k a~ V. Gyk.-ben leírt készítési módda1. Nincs 

.-ellentét e tekintetbe:n a Fo.· No.~ éS .-az- OKI-előirat köZött 
A határozat leírja 'a'készítés mOdját, ~- felhasználandó.gyógy~ 
:s;1;erek ·megnevezésével, _a .fq.-No. pedig az orvos számára 
_'közli a.galenusí készitmények összet~telét-.Ez-esetben töhbék 
·között ? __ vas(III)klorid·oldatból· és· a vaspotból · a. reíikcló 
·során· keletkéJ;ő-vas(II)_klotid' szerepe l .a· Fo.~ No.~ ban megadOtt 
-~sszetételben~ A F:o~·No .. tehát e müvelet eredmériyét a_ ké
szítményben levő_ alkotórészeke t' sorolja ·fel. . '· ,_· -__ ; 

2. A Fo._-No. átvette az V. Gyk. noinenklaturáját 'dé-'_az 
.alkálmazott új név meUett zárójelben feltünteti a IV.' gyk.~i 
nevet is." Ez __ a beiyz€7t az élixirfum kal.U guajdcolsulfon'id 
-cikkelyben is." A k~szítmény·neve .az V; Gyk.-nek megfelt~Iő, 
·de· .;1em -kettős,- mert a :IV.-gyk.-i nomeriklatura _a) apj án- sief-_ 
kesztett név csak zavart okozna. -~ppen mert az V. Gyk. 

·-életbelépéséig tartó ·időre számítva :a készítmény össZe
tételében levő alkotórészek nevemind a IV., rnind az V~ Gyk. 

-elnevezésével szerepelaz előiratban, tisztázódik a kérdés: __ ha 
.az qrvos feledékenységből elixir. ktJJ. suffoguajacoW:i~t_ Jf, 
·értelernszerüleg _-az __ {)rvps -ered~ti --szándékának megfeleláeh 
.a Fo.-No. új. készítményét adjuk ki. _ . . ·- . . ., 

3. - A M ixtura .- _ stotnachicá összetétele _ megváltd~ott. 
. .AJég~l;lf?L~l9ir.~tQ6La .. ,.szefkesztőbizottsát;fát-vette ''8' iinctura · 
·str.ychni-t és a tinet. chinae ·comp.-t, ellenben a uinwn-.r,hei 
·helyett finet. Glllara szerepel. Az eredrn~ny ugyanaz: a ViiJ-um 
rhei, ·vagy a IV.· Gyk. szerintéelőállított __ Tinctura-,:af!Jafa 

·-egyaránt kevés etilaJkoboJt tartalmaznak, _ tehát ezekrie)r
.ele~tésekor_ a 70%-os sz~sszeT ·készült_ k-ét másik Unkturáv-al 
·:csapadék válik ki. Az V. ·.Gyk._ új előiratot közöl a- keserű
tinktura készítésére. -Az új !inct. ,·amara 40%-os: szesszel 
Készül, tehát' a niixt. stomaChicd szeszhirtalina · megnöVek
'Szik). s ezzel a csapadékképződés csökken. A hosszabb idö 
után _leváló_ csapadék finom _eloszlású; _nagy volumenű és 
_"-könnyen felrázható. ----' A IV. Oyk~ szerint el-öállított keserű 
tinktura lúgqs~ágától nem -kell tartani, ez _nelJl- képh inkoin
:patibilitást._ Igaz ugyan, hogy-a tinktura nátriumkarbonáttal 
készül,_ de_ a növényi savak tompítják_a lúgosságat és-ígY-már· 
~ frissen készített tinktura k~mhatása a- »gyengén lúgos« 
·natárán van (pH_= 9,5). Eltartás közben ez az érték még 

17.8 

és f~~:;~d~~~::~~~Ű:~ ':~o~fKi~~~~f~t'; tárak ezt tartanák készletben é il 
készítésére -felhasználhatnák. A . 
bisdestil/uta sterilis eddig ·is forgalomba 
_hogy az· orvos részére por-aillpullák -stb. ~~:\~j,~~;:'~'~ 
Szere legyen. Természetesen a felbontott t_: 
megmaradó víz késfibb ib.jékciós-oldat el1iállitá,á;c" nemtll:,sz.c, 
nálható. 

Olyan gyógyszertár ban, ahol gyakran íiffri=~J~lih~~~~i;' készítményeket, mielöbb biztosítani kellene 
\·aló des_ztillált vizben az V. Gyk.-ben előíi·t 
leh~töségéf. -* KedvesSy 

KedueSsy GyörgJ; dr. Egerben é...:; ·Debrecenben: 
előadáSai alkalmával e_lhangzott közérdekíí k-érdések 
'még az alábbiakat kPzöljük .az-előadó válaszáV-al. 

!folltj.nyi Ferenc: Szükséges volna magisztráHsanrertde,lcc' 
bető folyékony anyarozs-készítmény_. · 

Vá.lqsz: Amint" régebben __ közölt 
- toiták, ~-a IV~ Gyk. szerint .elqállított 
kiVonat- az előállítás . után nYomban' 
tartalmaz ·és ezek mennyisé-_ge 
csökk-en. Indokolt volna teh8t egy 
hogy az · helyett a 
ményt kell Gyk.-be 
rozs-klvonat 
sem 'váltoZik 

A KEYEREs 

A keverés• ~g)'ik leggyakoribb· és legfontosabb gyógy
szerészi technológiai művelet._ Szint~_ mi11d~~:· gyégyszei,áJa·k 
előállításánál -·előfordul. Ke-v~.r~st--a1kalmazunko1öbbek·:·kö:iött 
a specíeszek, .·porok;· tablatták; ·piltdák;·végbélliii!'ok .. kenö, · 
cs6k előáliHásánái 'is. Ezen gyógyszeralakok '~IőBilí!ásánál 
a_ kever:és célja rendszerint é).z; hogy_ a hatóan'.rag .vagy ~a 
-hatóanyagok egyenletes eloszlásban -kerüljenek ·::-az :,t'lkésif· 
tendő gyógyszerformáb a. Ezt biztosítja- a h'atóaii')r1lg-.·egyén
l~te~ -~cl~golásának Iehetőségét, az egyenletes·- ~?gyS·zer
hatast. .. .• . 

· A keverés -célja lehet az"'is, hog~ segítségével-:kedy~'Íöhb 
_viszonyQkat teremtsünk_ valamely fizikai; ·-Vagy-.:-·kéíniai 
folyamat le!olyt~tásához. PI; a k:istály~~k{)r $s·.a 'VÍZ'·Ei'Iegyét 
keverve -m1ndket anyag- kts r-cszecsktlt·: kozelébb-_-:hozzuk 
egymáshoz~ aiakat mozgásban tartjuk- és eiált1it-gyorSítjtik 
az oldás!. Ittfizikai folyamatot, az oldás! segíteltük elő, 

A keverés célja -lehetaz is, hogy 'vala:mely:gyÓgysZ'e-~Dek 
egyenletes· külsöt _ biztosítsunk. Sokszor-. etó1ordul_~------hogy 
kiilönbCizö gyártási -sorozatból származó egyazori ányagök, 
tö1Jbé·kevésbbé eltérő-- szín.áfuyalatot mutatna·k~ -EZt ':fápaSi
taljuk olykor pl. -a csersavnál, a csen;a'_'as "biznnitnál, --a~ vas· 
!aktátp~I és Elég szárnos készitménynél; Ezek~t az--,:an)r:agokát 
tmpleála..c;. elott keveréssei dolgozzuk at egynérn~ü, tefrttékké. 
· Fentiek alapján megállapíthatjuk, IÍogy. a ké\'er~s lomja 
r-öviden kifejezv-e -az-egyneműség,---a 'homogehitás:'-bi.:Ztosit~sa . 
Homogén az a két, vagy több alkolórészbf.l.álló elegy, -:agy 
keverék, melyben a _különhözö- Iizikai, kémiai és :lt_at~stahi 
tulajdonságú komponer~:sek-_ egy&deteseiJ,_ aZ· ... ö~sz~m'érés 
arányábari helyezkednek el.- Megj~ezzük_,_ !Iogy:nem: ös~ze

. tett -anyagok!Jál_· az inh~m?~en~tás rjfkáp ;·fo~~UJ·_.:~I_ö·,.~:-~az 
csak :rendszennt az anyag_JJztkm .tulaj~ons_agaira. vonat'koi:Ik. 
(Mint pl. ·fenti példánál is a színárnyálat:tettEi -in~omQgénné 
azanyagotJ< .. , .. ·, .. . .. , . ,, .,,,._, · 

A keve,rés,i-- müvelet._ a gyógyszertári_ gyak~r1atb8n -,'leg
gyakra:hban a ·porkever;ékek elöállításánál-fprdu,l.e-Jö:_,A ·ke:Ve-
rési- __ m'üvelet elvégzését ___ ez~rt ennek -h.pcsán -- ismertf'tjük. 

Az összetett porck homogenitását keveréssei ·b_iztositj_l,lk~ 
A_. :keverést_ úgyn~vezett, kevt:'rő·mozsár~an ,vég~zztlk-~-~et. 

·A keverés közben ·a rnozsár falára é_s· a pisztill_usra Ja_padt 
port kártyáva1- Iekaparjuk. ·A keverömozsár belül Símafálú" 
porceláil_f'dény, melynek- falához._ porok-.::általában_'- 'kevéSsé
tap~_d_fiak-~- .'!>. ._:p~rkev:~é$t_ helyü~len . érdesfal ú:_ .dörucsészé~en 
Végezni, mivel_ a. felhasználandó ~I katrészek _már _pornem.fle_k, 
tehát -porítá~ra_ nincs szükség._ Adörzscsésze ·használat3--.t.~a:_k 
a_kkor: indokolt~ ha- -~ai~_mely_ -alkotórész --_pOrJinCJffisági: ~·eín 
kteiégm;._- A· dör~scsé57..e- haszriálata- ·mirii_máJis _ ·;myagveSZte
séggel iS jár; mert- annak_ érdes fel_ú!etén .- bizonyOs·.'menn'yJ .. 
~égű-_'at_Iyag- meg-tapad •. _Ha ·az öSszetet.t :. por .. egYik-lJ:iásik 
aikc:ifré?ze ·erö~lt~iású :· ~nyag,.-- a ·yeszteség; _ kihatássa-J , ]~bet 
_a ké-szített ~nrógyszer __ szá1._aiékos . öSsZetételére '-_-és:: .b~--tás
ért~kére·_is. -Az érőShatáSú aily_3gokb()l_-aZ:-összefe_tf.gYógJs;ze
rek . ~gy a nis' re-nd$Ze.'int: --:kis''-_ menrtyiség~t·· 'tartal_rriai~3k 
és h·a ezt a kis-mennyisé-get. -eJö~zör · tesszük'_ a_--·Illozsárba; 
az---közvetfenül érintkezik--a"'mo~~ár ~érdes4a~'éÍ_v-ál~'·fs.~.a·z~éfd_es· 
fal, likacsaiban az anyag egy részét megkötr.: A' PorkeYet-ekek 
készítésénél tehát minden esetben ·,:_Il!egfelelöep-' pOdtett 
anyago! kell használni. ~ .a keyerést sim.afalú. mozsárban 
-kelt--.elvégezni-. · . _ _ ::-:-_-_____ _ 

A,t_apasztalat szerint kisebb mel}.nyiSégíí ·ösSzetetLPOrok · 
(20 g-ig) keverési időtartama 2-3 'perc; nagyObb·-nlt.~rtnyiSégü 
porok (100 g) keverési időtartama pedig 4-'5 pen: kell, 
hogy legyen a kellő-- homogenitás· biztosítása· érdekéberi .. 

Az összetett porok keverésére ·-a: -.néhOl---hásZn8la_tban 
leVő keverődobozek kí:!vésbbé alkalma~.ak~ _A ·keverődÓbOzok 
általában fémből ké"ült dobai aR ú készülékeh A . dobozba 
ké_t·három .fémgolY.ót __ feszünk --és-.a d()boz-, .. kör-körös-:,~ozga. 

1 Egyes szeriők különbséget tesznek :a ·keVerés·· és-kaVatás 
m.UveiP.te ·között, b_ár -minQkeit6nek a''cPJja' ·_a:_börilOgeri:izálá~. 
·Keverés a . .-szilárc! anyagok;·. a kavarás< pedig- a folyékony 
és· sürü,- vagy -folyékony és :s7jfárd, vagy sűrű ·-és ·szllátd 
anyag<?~ homo'genizál~s~h ' · ~ 
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tásával a golyók moigás·a· következtében elérjük a por· keve
redését. A ke\rf';rődohozt inkáb b csak nagyob b mértnyiségfi 
és kü_Iönböző fajsúlyú porok keverésére alkalmazzuk, _kis~"
mennyiségü és erőshatásó szert tartalmazé poruk hoi~bgení·
zálásár-a nem használhatjuk. 

· A keverésnél a követendO eljárás az alkotórészek fiiikai 
és kémiai tulajdonságaitól függ. Szerepet játszik az eg'yés 
alkatrészek mennytségc is. Néhány szabály: . 

Nagy fajsítlykülönbség.ü . és nagymennyiségű -porokat 
(pl. szódabikarbónát,._ ége-tett magnéziát) a követké'zö. módon 
homogenizáljuk: .a nagyobb íajsúlyú por egész r,nennyiségét 
keverőmozsárba tesszük és apró részlete}<:ben adagolVa 
keverjük hozzá a kbebb fajsúlyú anyagot. Ezze] az eredetileg 
nagyohb fajsúlyú anyag faj.súlya állandóan csökken~ 

Nedvszívó. anyagokat, pi. extraktumOkat tart-alma'zó 
összetett porokat -úgy keverjük el, hogy a nedvszívó ~.nyagot 
egy másik alkatrész kis mennyiségével gyorsan eJegjítj.ük, 
hogy rninél rövidebb_ ideig érintkezzék a 1evegőveJ~, M-ajd 
az utóbbi alkatrész további részleteit is· állandó. kevergetés 
közben adjuk a ke\.·er.ékhez. ' 

Egymással könnyen e1folyósod6 alkatrészeket erősebb 
keverés nélkiü homogenizáljuk. A keverést nem pisztillussal 
végezzük, hanem csak kártya segítségéve!. Ha az elfolyósodó 
alkatrészek melleH nag}obb mennyiségü vivő.Szer --van; · 
ez esetben az elfoly6sodott elegyet apránként -fclhigítjuk 
a vivőszerrel. 

Az önmagukban is tapadó porókat (-pf. amidazofén) 
mindig egy másik alkattésszel keverjük, mf:'rt így_ ·tapadO· 
képességük csökken. vagy teljesen megszíínik. . 
_ Kismennyiségü <~.nyagot nagymennyiségü anyaggal _a 
'k0vetkező m6don keverjük el : a nagymennyiségű anyag 
ki.'\ részletét a mozsárba tesszük, azután hoizáadj-uk. a kis
mennyiségü anyago t és homogén port készíttir:.k.F.zután hozza. 
adjuk részletekben a nagyrnennyiségü anyag további részle
teit, rnintegy felhígitva a mozsárban levő, nagyobb köncen .. 
trációjú port. ~ · , · 

A nagyol:lb mennyiségií, 100 g-on felfili porkeverékeket 
keverés· után átszitáljuk a nagyobbfokú homogenitás bizto· 
sitása érdekébE-n. A szitálásnál az -esetleg· összeta-padt por· 
csomók egyes kis részeit is elmozdí-tjuk egymás meUöl.- Az 
átszitált port mégegyszer. összekevf'rjük. 

A szabályszeriien elkevert összetett por alkatrészei 
szabadszemmel nem ismerhetOk fel, még -az esetben .. sem, 
ha azok eltérél színííek. A .porkeverék homogenitását neln 
befolyásolja -az egyes alkatrésze}\: szemcsenagysága,_ por
finomsága. Két különbözö finomságú por is alkothat homOgén 
keveréket (pulV. subtilis és gtossus). 

_Gyógyszerviz~áló Laboratótiuín 
munkaközössége, _Budapest 

A GYÓGYSZEREsZ SZAKCSOPORT ELOADOESTJE 

·-1954. v. "27-én Mozsonyi Sándor dr. iSmertette -az _V. 
Magyar Gyógyszerkönyv új galenusi készítményei!. Bevez~
.tőjében rámutatott arra, hogy az új Gyk. -=- ei ·a· világ
viszonylatban is számottevő, korszerü tudományos szak~ 
rnunka - valósággal forradalmi változást jelent- a ha_zai 
gyógyszere1Iátásban és a gyógyszerészi m_ük_ödésben. 

Az új Gyk.-ben a drogokkal és galenikumokkal szell)ben 
a kemikáliák donlinálnak- Számuk nagyinértékben . rrleg~ 

_ növeke_dett, minthogy a s:z;intetikus gyógyszerek-- egyre 
nagyobb szerepet töltenek be a gyógyításban. Ezt az alábbi 
$zámadatok is élénken bizonyitják : 

CIKKEL YEK SZÁ/1\A 
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y. Gyogyszerkönyv 367 97 289 66 819 1627 
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Jóllehet,. gal. cikkelyek száma-.az új Gyk.-be'\'lcal:a
mivel több, mint a-IV.-ben volt, minthogy a necigalenikuthok-~ 
injekciók {74 cikkely). és tabletták {48 cikkely) sZáma jelen- · 
tősen megszaporodott, 11lindazonáltal a galenikumok a-gyógy
szertári munka vonalán veszí~ettek jelentöségükböl, _-ami 
a gazdaságosabb ·nagyüZemi elöállításban._és egyb~n a gyógi
szer-tári dolgozók munkamegterhelésének csökkentésében 
leli magyarázatát. A gyógyszerészi szakismeretek tekintetéb_Em 
azonban, éppen az új Gyk. által lámasztott magasabb .köVe:.
télínények folytán - továbbá mert tniként Sch~lek Elemér 
títOndta: »A gyógyszerész jó. gyógyszerszákértö kelr, hog)r 
legyen« - nagy figyelemben részesHenrlők a gyógyszer
könyvnek ezek a cikkelyei. De kiviláglik ezeknek a_ fontos
sága a külföldi Gyk.-ekbó1 is, amelyekben-., közöttük a VliJ. 
Su>Vjet Gyk.-ben is - jelentős helye! foglalnak el a gah.ok. 
Különösen a rendeléskor . készítehdő gal.-okat' előállító, 
valamint a decentrumok .gat. laborátóriumaiban; ,-a gyógY~ 

, Szergyárak kiszerel ö részlegeiben és a kórháZi gyógyszertárak~ 
ban dolgozó gyógyszerészek számár a nélkülözhetetlenek ezek 
a gyk.-i elö_írások. ·: · __ - _ _ : 

Az intézményes gyógysZerésztovábbképzés első ciklusa 
a kémiai v:onalra helyezte, igen helyesen, .a-fősúlyt, rninthhog}r 
ezekre az ismeretekre a többi fejezetek ·tárgyalása során_"ÍS 
sz.J].kség van, így a f. év ·öszén meginduló továbbképző·- tan
folyamon tárgy'alandó galenusi cikkelyek ismertetésében is. 
A továbbiakban arról beszélt, hogy a IV.·Gyk.·b5l mintegy 
75 cikkely! nem vett át az új Gyk., mintbogy azok nagy
rész-t elavultak, s a forgalomból lassacskán kikoptak. -Ennek 

_ ellenéte maradtak .azonban az v. Gyk.-ben is .olyan gald 
készítrnények, amelyek hatástani szeilipontból neni sorol
hatók a legkorszerűbb gyógyszerek _közé, de miyel nagy 
~ermyiségben kerülnek ma is fogyasztásra,_ :nem lett voi na 
helyesezeket kihagyni. (Ilyenek pl. a Sir. kal. guajacolsulfon., 
vagy a Sir. hypophosph. com p.) Egyéb kéri! a Gyk.-be' yaló 
felvételre mindazokat- a -fontosabb gal.-okat ·javasol-fa annak 
idején, a :'·szakbizottSág, amelyek akii r a ·--kézieladásbah. Js 
gyakrabban ·fogynak, továbbá, ámelyek hazai- alapanyagok
ból készíthetök és igy egyes külföldi eredetű gyógyszerek 
helyettesítéséi-e alkalmasak,. yagy egyéb ··vcma~kozásban 
takarékosságet céloznak. _ . _ · 

Az v. Gyk. új galenusi cikkelyeinek száma kb. !5P·re 
tehető·; amelyekből a túlnyomó rész az injekcic?kra és .a tablet
tákra esik. Az- új cikkelyek között sok régi ismerőssel hilál~ 
koZunk. Igen nagy azokn-ak a·gal:-oknak a száma is, amelyek 
a: IV• Gyk~~ben -is_szerepelnek ugyan, de -az új Gyk.-be jelen· 
Ws változtatásokkal vették fel. . "'.'. 

A tárgyalt új cikkelyek közill kiemeljük a következőket: 
Az a;omás vizek között, amelyek a_ körülményes _ deSztil

lálás helyeit takarékossági okokból is· eldörzsöléssel készül
nek, és így szükség _ szerint. akár rendeléskor- is könnyen 
előállfthatói', új. cikkely csak az Aqu. benza/d., amely szintén 
csak !zjavítóként, az Aqu. amygd. amar. helyett vétetett 
fel. A frissen előállítandó Aqu. dest. pro inj.-nak a IV• gyk•ci 
bisdest.-val szemben fontos szerepe van, főleg a pirogén-
anyagok 'kiküszöbölése szemPontj ából; · 
- Az Extr. Nquir. spiss; j_obban eltartható, f!1int a IV.-.gyk.--i· 
:subspiss-a· -különösen tubusban· :·és az. -abból, könnyen eJ~~ 
állítható_, Fluid. extr.-mal·együtt ? gyógyszertári _expedícii5~~n. 
szíves- fogadtatásra ta.Iált. már- eddig ,js. Az- Extr~ stramon.
sicc., mint az Extr. bella d. fel~es·értékű és_ ~tesó helyett~sítője 

. vétetett fel, minthogy a Bellad.-levél nem áll mindig a kellő 
-- c·-mennyis~gben ·"rem:lelkezésre·;'·':''AZ"'' Extr;~okkat·---ka:pcsoia:tb-an· 

fontos megjegye_zni,. hogy a V. Gyk._ szeríni _a -Dextrin he~yett _ 
SacCh. lact.-al készíiendö nedvsz.ívó extraktumokból az orvos 
által felírt meimyiség tesz lniridig_kiadandó,_.nem pedlg.anri'ak 
2-3:szorosa, minLahogyan azt a IV. Gyk. előírja. 

A- Frahgula-készítmtnyek- égési sora·-- szerepei -·,a:_-:·-uj 
Gvk.-ben . .(Inf. frang. comp .• Pulv. frang. comp.; a IV. Gyk.
bén is felvett Extr. frang. fluid. és sicc. mellett, nem említve 
a· PU. Iaxans-t.) _Előnye ·más hasonló haiású- készítményekkel 
szemben, hogy .:a szervezet nem szokja meg, tehát -mindig 
hátásos, hazai"~rogokból elöállított, megbízható készítmény, 
ha· a drogo! rtlegfelelöen kezelték. . .. 

A Linim. calc. ·a kézieladásban, az -égési sebek kezelésére· 
gyakran fordul elő, de nem mondható. szerenesés ,·készít
ménynek, mert a- fertőzéseket nem akadályozza meg. Fontos, 
hogy a s_itlyosabb égési sérülések eset-én mindig ·orvoshoz 
küldjük a beteget. · 

A Sapo stearini az OpQQ.eldoc :.készítését- egyszerüsiti ·le 

minőséi5ére és ;~~~~~J~~~~ naphthalanil jó 
nyersolajból nyert 
nem helyettesíthető _-:c- miként ez 
adustum saponatum-ma}. A szemészeti 
nagy j~lentősége van a-z indifferenS 
amelyekből kéUélét is f~lvett a Gyk" 
és· hydros. néven:· 

Az Ung. su!filrat. /lau. teljesen· megfelel a 
kezelésében a kivánalmaknak, anélkül, hogy az 
fusc. kellemetlen szagával és a ru~át piszkító tul.aj<lor!s~~~ 
rendelkeznék s ezért helyesen írja elő a Gyk., hogy az _ . 
csak akkor -súlbad kiadni, h'a· ·az Orvos kifejezetten 
rendeli'. . , · .· 

Végül a gyógyszeres borokkal 
hogy azo.k közül csak a V i num r he i- t 
Gyk:-ben szereplö ·többi ilyen ~észítményt, 
alig használlat, elhagyta. . · · 

A fenti' rendkíVül széleskörű témáriak az ''toll<\' 
történt rövid összefoglalásából terméSzetesen 
kirÍlantdt A- réSzlefes magyaráZatokat a 
további' előadásain, valamint- az 
rendelkezése alapján __ a ~f. ·év :Dszén 
továbbképző tanfolyamon és -az az~al 
tandó brosttrákban fogják megkapni .az 
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MEGVÁLASZTOTT ÁKSZÚSZEI{VEZETŰN!\ 
. BUDAPÉSTI BIZOTTSÁGÁT:· 

.Egy évvel ezelőtt, 1953 .. június havában alakult meg 
a BUdapesti Bizottság. Az elsö esztendőben, mirit :a~ Országos 
Elriökségtől megbízott --szerv ---működött.-: -Megválasztására 
ez év júniusában került sor-~Ajúlius-5~re:egybehívot-t--kül-dött· 
l<özgyülésen a budapesti egészségügyi intézményeknek: mint~ 
egy 150 képviselője. jelent meg,. a gyógyszertári dolgoZókat 
tíz küldött képviselte. . .. •· . . .. 

, .Kárpáti Imre dr._ beszámolójában vázolta ait-,a .fejlődéSt, 
amely_ az elmult év során; az egész budapesti egészségügyre 
és_ ·azon-belül az egészségügyi szakszervezeti munkára'jellemzö 
volt~ A vita során -Benkő András gyógyszerész meg~llaPította, 
hogy a sZakszervezet a gyógyszertári dolgozók-,problémáival 
még rnindig nem foglalk~zik úgy, rnint:a~-·egészségü_gy.--'t9bbi 
dolgozójávai._ BorSos Sándorné indítványozta,- hogy. a- Buda-_ 
pesti Bizottság foilalkozzék a gyógyszertári dolgozók_ ~zakm·ai 
és világnézeti, oktatásá1_1ak kérdéseivel. Annak, hogy. a -gyógy
szertári dolgózóknak olyan káderei legyenek)< akik_ a--Szak
szervezet rnunkáját eredményesen segítik, ei~ngedhéíetlen 
feltétele a .káderképzés, mint a káderkiválas~t4s-álapkövetel
ménye, Ezen az úton válhatunk csak Sza~sí.er;Vezetünk 
megbecsült, »egyenjogú« tagjaivá. · 

A megválasztott Budapesti Bizottság. elnöl_<e· Kárpáti 
Imre dr.,-titkára Kormos Ilona. Tagjai között van_ ·a Váfösi. 
Tanács vezető föorvósa, nagyobb egészségügyi intéztnényeink 
vezetője, vagy szb. elnöke stb._ Kar~nk _r_~zérbl.S~atin:LI4ósi 
Pál gyógyszerész a budapesti gyógyszertarvá!Ialati ·síb. 
elnöke mint rendes és Borsos-sándorné- technika, -a_·-sz_p.·:tár.:. 
sada_lömbiZtosítási felelőse: mint . póttag :kerül Lá -Blid4pesti· 
Bízottság.-megválasztott. tagjai sorába. ·-- ·._. . -

AHOGYANJÁI{JU!\ AZ OI{SZÁÓÓT. 

Szívesén- keressük fel azokat'·az · újóhnan ~talakítótt,_ Vagy 
új_ gyógyszert'árakat, amelye1{et Példamutatóan állithatunk 
az egész szakma- elé~ -Egyesek ·helytel~nítik, ·h.ogy ne"m a 
legelhányagoltabb gyógyszertárakat Játpgatjuk meg-~, .úgy 
tartjuk~ hogy ez nem volna helye$. Mert a megte~t.út léírásá~ 
val_, elért- eredményeink hangsulyozásával ai-ra)_S __ .rámuJa
tunk, hogy népi demokráciánkban _tervszerűen épi.i.l_ minden, 
tervszerűen épülnek új, kor-Szerű közegészSégügy]-~inléirrié
nyekké a legrégibb, a lege!hanyagbltabbgyógy5zertárainkls. 
Felsöbb szerveinK szárilentártanak millderi _ ,koiSze'r.ütlen 
pat_i~át és mind~n- :oly~n -lakáSt· 'is, -arilel y._ n~m· sZolgálja 
dolgoZóink élet_színvomtlánák- emelkédését.· _· _._' .- _ · __ _.:-;·-:-

á Jegkonioiy.íbb Mrgy3lások ·folynak a szaksze~zet, a szak· 
csoport és -a felsőbb szervek :között. ElsösorbBh- dolgozóink 
megfelelőbb munka'· éS ·· életkörülményeinek megjavítása _ 
érdekében, eí. pedig lényegében egyet jelent a -legteljesebb 
szakmai m€-gbecsüléssel.) · -

•. ."OlVassuk a Szabad Nép-et és látjuk, hogy Ott' is 
új- házakát~ hidakat, gyárakat, házsorokat, fényképezn-ek 
és nem azokat, amelyeket még nem sik:e:rült újjáépítenünk. 
:Éppen a megvalósított részlettervek utalnak az egész országos 
terv hatalmas távlatára •.. (Az új tárnoki, ceglédberceli és 
az 5/4-es gyógyszertárak mellett a régieket is bemvtattuk.) 

Ebből nem az következik, bögy a Veszprém megyei 
gyógyl'zertári dolgozók ne álljanak ki a nagyobb szakmai 
megbecsülésért, de lássuk be : éppen akkor számíthatunk 
a legteljesebb megbecsülésfe, ha jogos sérelmeink Inut~a
tása mellett mindenütt megcsillogtatjuk eredményeinket is. 
M-indazt, amit áldozatos, nem egyszer hősies magatartásunkkal 

·értünk ·et. Ez a mi -igazi. erönk és. ha erre támaszkodunk-. 
felsöbb szerveink is méltányolni fogják, ahogyan az Ország 
minden beteg és meggyógyult dolgozója is megbecsüli felelős. 
ségteljes, áldOzatos munkánkat. 

TANULMÁNYT !\ELLENE II<NI 

miként alakulnak ·ki nálunk az új,_ Valóban korszerű gyóg:y
szertárak. Természetesen világosan látja, mérlegeli rnindezt 
az Eü. Jvlinisztérium és a Gyógyszertári Közpoilt. Látják 
az egyes vállalatok is. Tudnak a létezésükről rendszerint 
a _szomszédos vállalatok vezetői is, akik tapasztalatcserére 
fnnen-oda és ·onnan-ide utazgatnak. De maga a _szocialistá 
gyógyszertári típus még nem fejlődhetett ki annyira, hogy 
azt mindenütt egységesen megvalósíthassák. A' legtöbb 
helyen döntö szerepük van a helyi a'dot_tságoknak. Ezt láttuk 
a gyöngyösi l 8/ J 6-os és a hatvani 18/2J-es gyógyszertárakban 
is~ Mindkét helyen az az egységes felfogás érvényesült. _4ogy' 
az elválasZtott vénykészítő mellett érintetlénül_megrriarac:j.jon 
<\Z officina gyógyszertári jellegé. Ez a megold ás, éppen a helyi 
adottságok figyelembevétélével és felhasználásával, külö~ 
nösén a hatvani gyógyszertár- átépítésénél sikerült a_ leg
tökéletesebben. Ho;ozájárult ehhez, hogy itt már a gyöngyösi 
patika-építkezés jó tapasztalatait is felhasználfák; A- .véily
kéSzítöbe egyetlen -lépcsö vezet, a gyógyszerre várakozók 
il.z offkinában ülnek. A _gyógyszerész- zavartalanul _dolgoz
_hat és mégis f'gyütt van, egy helyiségben a beteg-dolgozókkal, 
vagy azok hozzátartozóiVal. Azt mondják, hogy a hritvaniak 
nagyon büszkék új patikájukra és olyarikor is .eljárogatnak 
_oda, amikor nincs sZÜkségük orvosságra ... _; De- tudnak 
erről a pa tikáról más megyében is. ,Mert nem lehet' a cél 
az sem, hogy minden gyógyszertárvállalat más·más paUka
külöhlegesSéggel dicsekedjél\. Co;ak annyi kell hozzá, ,hogy 
a_ gyöngyösi j Q tapasztalatok ne csak Hatvanig jussarlak el, 
hanem az egész országba. _l~rdemes megnézni azt az ablakot 
is, amelyen át éjszaka az ügyeletes gyógyszerész. kiadja 
a gyógyszert. . . Heves megyében, különösen Egerhf'D, 
sok a régi patihás, többszázéves gyógyszertár. A. vállalat 

. A_ napo'k})an a keZürtkhe_.kei-ült' égy'kimutatá~. ~rnelyb.ől 
pontosan tájékozódhatunk_-·afelöl, hOgy .az. áiia_tilOsítás._óta 
hány_ új gyóg)rsze·rtár __ lét_esül~, __ hánY ._gyógy~zeft_ár~a11 és 
iz azokhoz tat:tozó _'l~kásokban VégeZtek: _kisebb_-:nagjóbb 
t3t~.i"~ásokat . és: _hány ·gyógys?:e"rtárat ___ ko_rs~ef~Sít~~tek _aZ ' 
azokhoz .tartozó fürdősz9bás lakásokkaL együtt, De ugyan, 
ésak eiek a feljégyzésék aif'is éjárulják,.Jíogjilnégoáz 1954. 
évi tenrévben melyik gyógyszertárvállalat llápy. új, vagy 
korszérűsitett pa,tikát. galénl.lsi ·Jaboratóriumoi::·a'd·-~át:·=egé~z:: 
ségügyi hivatásáiuik, "hány új_ -korszerűsífetf:-lakást:-~_, dolgo
zóknak . .Az J 958. évi beruházások felhasználása az Ijl5!. 
évinek· kb. ötszöröse, míg a tatarozási-költségek •· két éy 
előtti összeg ·két és félszeresél teszik .ki: Emelkedő oadatok, 
tervek és száinok- a sZócialiStá egésZségQgy, _a~_sioc_i_~_lista 
gyógyszerészet fejlesztése .útján .. Mindez-- pedig_ dolg!Jz_óink 
m:unka- és él~tkörülrné_p_yeine~- ja,vulásáról i.s .. Jan:úskQdik.
Ezért érezzük majQ.nem minden érteke~leten.:- enriek is hangot 
kellene adnunk J El kellene mondanunk azt is: hol. kezdtük 
a:z államosításkor és mekkora utat tettünk meg -aZótá'? Ha 
feltárjuk sérelmeinket, ahogyan éppen--a' fejlödés.ér:dekéberi 
nem is_szabírd ·eJhaJ1gatnunk-hiá_nyoss·ága:inkát~=,"iie··sz€!{.Yei-

vezetői itt tanulták stílusérzéket és a· gyógyszerészi hágyo
mányok tiszteletét. A központi gyógyszertárhoz .is úgy 
építettek modern vénykésútőt. hogy a régi patika érintetlenül 

jük, inkább legyünk.büszkék eléi-t eredményeinkr~ is.. _ · 
Ez_ért nem ·tudjuk helyeselni azt _:a- Veszprém megy_el 

értekezleten elhangzptt javaslatot,·-hogy ·a ,szaksaj_tó-: éppen 
azokról a _Iakáspkról és a laKásokban- élő--gyógyszerészekről 

-írj o~ :i portot;· -3~ová · nlég. nein ·ért ;t.a: k~tmán~·-.:segftsége. 
(Es -lrJuk meg mmdezt~ahnak tudataban, hogy honapok óta 

megmaradt. teljes szépségében .. _. L 

_ Nyilvánvaló azonban a_z is, hogy felsöbb szerveirik 
beruházásai csak úgy lehetnek valóhan idöállóak, -ha -ezt 
a tervszerű .munkát rriinden vonalon és a legteljesebb mér
tékben támogatjuk .. Ha. tudomásul vesszük és kellő súllyal 
érvényesítjük, hogy nemcsak a gyógyszertárvállalatok veze. 
fői, -hanem a gyógys_zertárak vezetői is gazdái ,--a- gyógyszer:
táraknak. _Ha a gyó_gyszertárak és a lakások átalakítását, 
korszerűsítését_, tatarozását együtt beszélik, együtt tervezik 
m~g. Csak így érhetjl;ik el, hogy egyr_e kevese_bb lesz 3 panasz. 
egyre növekszik elégedett dolgozóink száma. Csak az ilyen 
·összehangolt tervek eredményeként juthatunk el odáig, 
hogy .az qrszágos gyógyszertárhálóz~t fokról-fokra több 
és ·maradandóbb létesítményekkel fog gazdagodni. 

HÁROM GYOGYSZERTÁI{VEZETűi ÉI{TE!\EZLET 

anyagából foglaljuk össze a .legjellegzeteseb bet. Eddig csak· 
nem mindenütt a túlméretezett _gyógyszertári adminisztráció 
állt az előtérben, most ·erről alig esett'szó._ Közben sok rninden 
.leegyszerűsödött és az ~redményeket már nem emlegették. 
A beszámolók, különösen·a- Heves megyei. Gy. V. és a_ Pest 
~ 



megyei Gy;, •. ~~számolója példái· volták .. a, iegjöbhan.. Oss~e~ 
hangol,t~~--ttV- ·munk~nak. -A -Szakszervt?ze.ti. :-Diiohság 
beszámoÍilJá;~gyedül a Pest megyei értekezleten· tévedt hely, 

. telen irány~a.-.Az. elnök -itt .a statim~rendel~seket tette- beszá
mÖló)a közPonti kérdéséVé. D'e ,áz ~gé'sz __ értekezlét ~zaktTiai 
sz_fn_.vonaia. itt_ és_ -f:l:eves Qlegy~ben volt·-? J~grriagas~QQ •.. Ai 
·utóbbi- helyen: ez a_nnál n~gyobb teljesítmény_ volt, .. med 
több . mint két órát. igénybevett Ked;Jessy György dr.-nak 
már ismertetett előadása és az utána felmerül!- hozzászÓlások~-•. 

.- Többen foglalkoztak, az egyetérni _k,iképzés ,közelebbho~á&_ával 
a gyakorJa ti éleihez. Javasolták". hogy ezt a~ kérdést. az o~tó~ 
beri---_Nagygyülés _.-is .. -vegye _fel tárgysoroza tá ba." ;ÁltaHíbari 
mindhárom értekezleten többen felszólaltak a fiatalok 
gyógyszerés~-- tnűki.ldé~érőf. EgyeSe~ cSak, seg~te~i-akará,Ssai, 
a -lakáskérdésük -megö1~ásával~ ~edv~zrnéil.Yes·_ vonatjegyekkel 
azO~-:.-s~_árnáraf aki~- -Bui:J.apes~röl,._ Egerb,ől,_ Veszprérn_ből 
j~r-nak·-naponkén.t:megyei,-falv-akha és- városokba---:-: mások 
~z , egyet~mi-- felvételeket tették szó'vá. _.-Azt, hogy· v-issza-_ 
utaSít9tták néhány falusi gyógyszerész gyermf'két- i~- Scik:an 
el-mentek; az-év-végén a jelenlevők közül ~s gimnáziurnok~a, 
hogy a gyógyszerészi Pályár~- biztassák _-a- fiatalSágot, ennek 
meg ·is volt riz eredménye. De-_ncm e~y felszólaló szerint 
több falusi jelentkezőt kellett volna .felvenni; mert ezek nemcS.k 
városokban és balatoni Mülőhelyeken akarnak majdelhelyeze 
kedni, ·hallem' falvakban i's·. . · 

SZAKCSOPORTUNK, NAGYGYŰLÉSÉRE 
. . 

. egy~e 'lelkesebben- 'kés;ülödik,, egyre 'tevékenyebb~n 
jelentkezik --a - gyógyszerészek szakmai munkak5_zös$ége. 
ijeves.· megyéböi- indult~ el az· a föl aJánlá&. hogy az o~tó~.er 
l\·!in, .9.én és IO,én hi!'gtartandó Nagygyűlésünkig !)leg, 
iil8:kítják a_ megyei Gyógyszer~sz- Szakcsoport{!t.- Ezzel . is 
szervezettebben;, öntevékenyebben · -kívánnak résztvenni:: a· 
Nag)i:gyűlés várható er.edményeiben:- és:sikerében .. A_ ·Heves 

· meg)r~l:, :··gYógyszerészek felajánlása azonba:n tudomásunk: 
szerint Qlyan tervs~rü me~dtdulás elindít~sa~ ·hogy. (jktóbeti 
Nagygyú1ésünkig minél több Gyógyszertár. Vállala Ikerelépetr 
rilegalakuljoil és működjék. i's -sa] át .szakcsoportjllk~_.· Az 
egy~éges " feladatok . kibontakoz_ásában -kombty·' segítSo~get 
é_s·.-_útJI1litatá:~t f9gna_k kapni a N ágygyűlés ,tudomár!~Os 
é~ .. _szakma·p_olitikai előadásaiban é:s m~gnyilatkozás"ái~an~ 
Ugyancs.ak mOst kaptunk jelentést_ olyan alulról jövő kezde~ 
_méílyezé§ekrői,·atn_e_Jyekkel kartársaink niéifj.obban·Ji:i akarj~}<· 
· ~pnJb:orf-(~ni· szaki:~oportunk_ országo:5: r.Jagygyül€Sének _kül_öll~ 

, )~gesjetentöSégét._ F~Iajánlásai'Kkat a: Na'gygyntés'tisztelet~re,~ 
Ma m-ár,.ha még csa1!:_--vázlatosan -is,_ előttü_nk: áll á' háromna·pi 
ÜI1nep_i- Jlrogramm,_ ~anielynek súlypontj-a ai_ V. -~~-~-~r 
Gyógyszer könyv--világv_iSzonylatban.is-nagyyón~tú .allyagápak 
eSZtnei €_s. gyakorlati ·-vez:~rfón~Ia. J_.egkiválóbb_ tudóS*irik 
útilmtatás~ szerint e·ddig_i_- isrneretein~ile1{ olyan-- elmély-ü_lt 
(azdagít~~~-; am~ ____ közel_ebb:-- ·viS_z_· ah~oz _az __ útho_z,, ._atlle~ye·~ 
a_ gyógyszerész_ az- új Gyógys_zer köTiy-v --értt;Imében is :Ya1Qb8n 
gyógyszérszakért6 kell hogy legyen. Hallani fogjuk mllnka
társai· körében': a: Gyógyszerkönyv. szerke·SztőbizOttséga _ elríi?
két _: Schulek·_ Elém_ér, kétszeres--_Kossuth-..díjas; munkaérdel11-
rendes professzorunkat is.-_ _ . - .J\~_':. . 

város 
az első 
szaknia 

Ezen a 
sével is. Az 
óta YJA Gyógyszerész« 
szek szaklapja lett. 
áll, terjeszti és bővíti 
országba a szakma legjobban 
tapasztalatait. Új munkamódszereit. <Uuum1uv• 
-zések .alapján, a ro unkával harcolunk a 
megbecsülésért, és ami ettől el nem 
és életkörülméilyeínk megjavításáért._ 
a ré~i tőkés- világban; hanem belülről-: mint 
a gyó_gyszertárnak, amelyben dolgozunk, gazdái 
gyógyszertárnak, felelős gazdái a- gyógysZerellátásnak 
a legmagashbb színvonalú gyógyszerkészítésnek. 

A szakcsoportok folyamatos, országo·~~~r~~~~~~!:;:t~!···· egyútt: egyre bővúl. az a, hivatását szerető 
amelynek Jelkes- tevékenysége meg fogj .a 
sajtó új. mindenki1 érdeklő tartalmát és arculatát. 

ADJUNK NEVET A TARAKNAK 

A !elmerült problémák sokrétűsége egyúttal a mf fejlő: 
déSü_nket,- _fejlődni- akarásunkat -:-,is· _meghatározzák.~-_--Az, _·a·· 
nagysze~ű erő,: ami a magyar gyógyszerészekből anpyi mun.~a~ 
he:lyen·hösökeUeremtetl, _most megnyitja· elöttünk a· szoci.a" 

"''·-~r~;~,;~~~;s~~~~;~-~~~~í:~,;~~~~o;t~l!i!~;.l;t~;;~~~:, ..... 5~~~~[~:~::::~::~~=~:~; 
szk_er!

1
tetébeli 'sh_az ·egészK· -~tabkma Sz~r1o1_~?tbhrilt'.}ak'/kóz1i~. -k6ip

1
-tepo · _"' · · . .. · . 

eru .. egyma oz,.. oz en mega ap1 a JU az .Js: m1 yen , A G YOG YSZERESZ. 
hatalmas utat tett- meg az államosítás: óta -a_. magyar gyózy•_ 
szerészet-. -_ Az_- -építő_· bírálat:: szabad megnyil-atkol:ásáb'a!t Szer.kesztőség:. Gyógyszertári Központ ~;:~~~:~:i~~; 
keressü·~· meg azt az utat~, -amely· ~z- 1954·~· évi· N.agygyülésünk~ tető Qrvostudomán~i- Osztályán, Budapest v., 
töt- _a- Gyógyszerészek' Kongresszusáig- fcg- vezetni-'-!· ; 

Amióta az 'idei 1;l)!ágygyülés terve és szükségessége u. 3,. 3~16 Máig. Tel: 113-6'12 és 31()'.-923; 
felmerúll 7 a szaksajl6ban~ értekezle1;eken, és személyes 162-356~ 
tárgyalásaink alkalmával állandóan sürgetfük •. hogy az Kiadja: Egészségügyi K<;n.yv- és Lapkiadó· v. 
egész,s;zakm_a_ sorakozzék'féf.~egyen segítségünkre a-Nagy:- B d v Ná · ·<: •.. ,;,.0 

"l" ~ "l k l bb d • • k 'k • k lé " u apest, .. , <lor-ü. 6. I. gyu es· mtne omo y a ere menyeue ; s1 erene e re· Telefon: 383-1118; 383-5.26 .. _ 
-sében._- Elt?Ösqrban az egyetemi váro§P.khoz intéztük fel-

- hívásunkat. öket, akartuk··megnyer1fi_ fevékeny--_·kózre·- ,Magyar Nemzeti Bank_ e~számlas~ 
m.üköd~sre a Nagygyűlés tudományos -anyagában._· _Nem. · Felelős kiadó Hegedüs Erzsébet 
t:ajtunk. --múlt,-., hogy ezt az. országos sz3.Kmai · ·_m-ozg,OSitást W~Slst· Athenaeum (F. v._ Sopront: BtlaJ 
nem tudtuk hiánxtalanul megvalósítani. Pedig. ni.i Jöként ll!eaJelenlk 2100 pél<iányban. · 
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