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Szacialista gyógyszerkutatásunk éS
gyógyszeriparunk fejlődése lehetövé tette, hogy egés:~.:ségügyi kormány:~.:a
tunk a különbözös:~.:ak.::soportokjavas!atára a thetápiailag elévU!t gyógy~:~.:er
készítmények és felesleges sytionimák gyártását megszüntesse, s helyettük
hatástanilag korszerü kés:~.:ítményeket hozzon forgalomba,
E:~.: a Tájékoztató rés:~.:letesen köz\i hazai gyógyszergyártásunk for~ ·
galomban lévő készítményeinek összetételét, csomagolásait, javallatait,
adagolási módjait, bonthatóságát, a SZTK és közgyógiszerellátás terhére
való rendelhetőség adatait, a gyógyszerek hatástani és indicatios C.'lopor•
tosftását.
Ft.fhitojuk a Kartársak /if!yelmll arra, hogy a kobcentim/ter (ktm) jthlsrlfl
amilliliterre (ml) tértiink ál, mintliogy már világs~erte ~.{.tlws.{.náljdk, Egy millililer egy k()bcentimiterl jdenl.
Nem tankönyvírás volt célkitíizésünk, ezért több részlet közlés ét e 1
kellett hagynunk. A közölt adatokkal segíteni akartunk Kartársainknak•
hogy gyógyszerrendelésüket megkönnyítsjlk, s ezzel a «GYÓGYíTS
JOBBAN!» mozgalmat segítsük,
E TÁJÉKOZTATÓ lehetéivé teszi. hogy a:z: Orvos kal'társak csak
a forgalotnban lévő gyógys:z:erkészitnu'lnyeket irják fel s Igy a
jövőben ne fordulhasson elő az a súlyos hiba, hogy n már form
galomból kivont- beszerezhetetlen- készíhnényelu~t rendeljék.

A helyes gyógyszerrendelés elengedhetetlen kelléke, hogy a:~.: orvoskal"'
társak mindi"g vegyék figyelembe az Eü. Minisztérium m.indeH orvosnak
időközönként megküldött legújabb A-B jegyzékét.
GYÓGYSZERISMER TETÓ
ORVOSTUDOMÁNYI IRODA
mu11kakö;cösslge

Felelős szerkesztő: Dr. Fritz Gusztáv.

Felelős kiadó: Hegedüs Erzsébet.

Példányszám:

E Tájéko:rtató adat:llárási dátw:na1 1952. június J, Az e:.mtáo
változisokat a megfelelő helyre beilleuthető kivitelezésben meg fogjuk küldeni.
bekövetkező

H!,OOO

Budape~ti Szikra Nyomda, V., Honvéd·n. lO.- Felel&vozető: Radnóti Károly.

kez~lő-, mi';ld az üz~mi és.·u Tanácsok által vényírási joggal felruházolt
~gyeb. (pl. Jsk~la-, l;'terna~us- stb.) orvosok, valamint a u .. akorvosok
}/ a szlnes, masolat1 példannyal ellátott vénytömb felhasználásával
?tekes~k
. ren;felni. Rendelésüket a felsorolt orvosok- a sz'a'ki~~~Jc
1
ese kk.v e:elevel -,a vény(ömbben maradó másodiaton tárgyilagosan
mego o 1n1 tartozna .
· né Jkül a .!{yÓgyszertár:lkban
E vények minden tnV·.'bb<'
beválthatók.
•
enge d'l
"yezes

TÁJÍ':KOZTATÓ AZ SZTK TERHÉRE TÖRTÉNŐ
GYÓGYSZERRENDELÉSRÓL

Budapesten:
A Budape>ti Városi Tanács által kiadott orvosi bélyegzővel ellátott,
SZTK vényirási joggal felruházott orvosok !{yógyszert vényre az SZTK
terhére (a Budapesti Városi Tanács 3406{48oo/I95I. sz. intb.kedésének
megfc\elöcn) minden esetben a fehér s;;inű mástJlatqs vlnyürlapon rendelnek.
J. Ebben a Tájékoztatóban "S,ZTK terhire s~abadon rendelhető" jelzésű
gyógyszerek rendelésének szükségességét a vénytömbben maradó má~
sodlaton sem kell megokolni.
2. A Tájékoztató ,.Megjegy:>:és" rovatában SZTK terhire csak indokolással
rendclhetiJként megjelölt g~gys:>:crek, valamint a Tájékoztatóban nerri
szereplö ha;:.ai gjártmány!Í gyógyszerkülönlegességek felírása csetén a körzeti kczelöorvosok, valamint az üzemi és a Tanács által vényírási
joggal felruhhatt egyéb (pl. iskola-, internátus- ·stb.) orvosok a
vénytömbben maradó másodlatorr tárg-yilagosan megokolni tartoznak,
hogy n1i tette szükségessé a gyógyszer felirását.
E vények minden további engedélyezés nélkül a gyógy;;~rtárakban
beválthatók.
3. A Tájékoztalóban nem szereplö külfiildi g)'ártmány!Í gyógys-r.erkülönJeges.~égek rendelését mind a körzeti kezelőorvosok, mind az "üzemi,
s a Tanács. ;lltal · vényírási joggal felruházott egyéb on•osok, valamint a s;:.akorvosok is a beteg részére ritadott vényür\apon, vagy annak hátsó oldalán megokolni kötelesek. Az ilyen vényekre rá kell
írni: .,Előzetes fóorvosi engedély szükséges" és a beteget pontosan
tájékoztatni kell, hogy hol szerezhető meg a főorvosi engedély.
Bzeket a vényeket a kiSzolgáltatás előtt az illetékes rendcliiinté?.eti
vezető főorvosnak kell bemutatni engedélyezés' végett.
4• Kábltószert, penicillint, Pernaemon fortet és insu\int az érvényben
lévő rendelkezések értelmében két másodpéldánilya l kel! felfrhi, mert
a gyógys;;o;ertárban az eredeti vén)"en felül még egy "Másoli'\t" jelzéssel fe\tünően ellátott és ugyancsak lebélyegzett másodpéldányt is
le kell adni, (A másik másodpéldány a vénytömbben marad.)
Vidéken~

(BudapeSt területén kívül esö helyeken)

1. Ebben a Tájékoztatóban "SZTK. terhére szabadon rendelhető" jelzésű gyógys~reket fehlrszinű ( máro/at nilkiifi) vényf1rlapon kell rendelni.
2. A Tájékoztató "Megjegyzés." rovatában SZTK ter!!'ére csak indokolá~sal
rendelhetőként megjelölt gyógyszereket, valamint a Tájéko:r.tatóban
nem szerepi ő hazai g)oárlmán;•ú gyógyszerkülön\ege55égeket ro ind a körzeti
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t_.egessegek~t
Táj,ékoztatóban nem S:>:ereplö külfiJldi g;'<irtmái!)'Ú
/'~.i~d a körzeti kezelő-, mind az üzemi

gyógy~zerkülön

s' a tarracsok
alta! ":ény,rasJ Joggal ~elntházott egyéb orvosok, valamint a .<;cakorvo!ok u fehérsziníi (m:lso!at tlélküli) vényőrlapon rendelik egy 'ldany~~~ és ez~n.. a .vényiirlapon, vagy a vény hátsó oldaláU: mh~
eifyJkoJuknek kozo\n1 kell a rendelés mi:gokolását .Az ilyen vényekre
ra l-.~ll írni: ,,elő;cetes flíorviJsi engedély s;:ÚÍ.ségcs" é~ a beteact t'"ék. _
tatnl kell, hogy hol szereziletö meg a főorvos! engedély. "'
aJ oz
Ezeket ~ vényeket a kiszolgáltatás előit az illetéke:; retldelőintézeti
vezető foorvosnak kell bemutatni engedélyezés végett.
4• ~ábltó.szer, pen}cil.lin, Pcrnaemon forqe és insulin rendelése esctén
ugye\n1 kell ,a:>: ervenyb,en lé':'ő_rendelkezésekre; ezek rendelése esetén
a,gyógysz~rt~rban ~z er:detl vényerr felül még egy "Másolat" jelzesse.l feltu~oen el_la_to_tt es ugyancoak lebélyegzett másodpéldányt is
le kell,adm. (Pen.JCJllmt él insulint s;:.ines vényt/Jmblopon kell rendelni.
Per,na~~on, forle cs az SZTK terhére szabadon rendelhető kábítószer
fehern.mu venyeu egy darab másolattal rendelendŐ}).)
Tájékoztatás
a Vasutas SZT t"erhér,e

történő gy6gyszerrendelésről

A y~suta~ SZ:_T igényjogosultak részére gyógyszert az erre a célra
szolgalu "Venyfuzet"-ben kell rendelni.
A Tájéko>:ta~6 "mcgjegyz~~" ro;ratában az SZTK te1Mr~ csak indnko~
ldssal ren1elhetvként ,?legjelolt gyogys:>:erek kiszolgáltatásához _ statim
e>eteket kivéve - efw;etes fiJ_orvosi mgedéryu..is szükséges.
M~nne~ m~.gsz"erzúe céliá?M a .b?tt?get a lakóhelye szeriat illetéke~
, .v? .~no.rzo ..•-:-. vagy •ga~galosagJ főorvoshoz kell irányitani. (Lásd:
l',geszscgugyt Kmdony 1952. cvi JO. számát.)
, 1'Sábít6szcrt, pe•li~illint, Pernaemnn fortti-t és insulint az érvrnybc 11
Jcv.o rende~kc;o:esek ertelm~be1; két másodpéldánnyal kell telírn~, mcrt a
gyo~r:_zerLtr~an az, eredeti venyen felül még egy "másolat" jchéssel
fclt~noen cll,atott ';'s ug~anc;sak leb~lyel{>:ett másodpéldányt is le. ke li
adn1. (A mas1k masodpeldany a vénytömbben marad.)
. Po'
igényiogos!-dtj~i részérc Vényflizetben rendelt antilu~ticumok,
{?mfm, k~ts~e~ es gyogy~_aps~cr- ~ vé1}yen jehctt statim esetek kivétee':'e -, k;zarola5 a.. teruletrleg lllelekes MÁV Igazgatóság Flíorvosi
Htv_atalanal, t?v";bba a VSZTO Anyagszertáránál, il!ctőleg a MÁV vidékt Re:'delÖJntezeteknél HZerc:>:hetők be. (L. Egészség{io-vi K"" r· .
1952. évt 11. ~zámát.)
· ~.
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RÖVIDÍTÉS .ÉS JELMAGYARÁZAT

Ph. Hg. IV.

Pharmacopoea
Hungarica IV.
pilula
pulvls
p u rum
rectificatus
sin e
SúlyszáZalék
scarlatina antitoxin
egység
siccum
solutum, solutio

p il.
pulv.
pur.
rect.

AE
add.
am p.
on.
anim.
a qu.
ba c.
bidest.
ca ps.
c.

an.tigcnegység
aéidum
ampulla
anatoxin
animalis
aquosum
bacillus
hidestillata
capsula
cum

concentratissim.us
coagolatlos egység
combinatus
concontratum
compositus
corte x:
crystallisatum
csapadék
ctg centigramm
depur. de~uratum
des t. destillala
d il. d ilutum
drag. dragée
dr ag. ta b l. dragécrozott tabletta
E egység
EE egéregység
ÉE é•·ési egység
cíTerv. ciTerveseens
empl. emplastrúm
extr. extractum
fem. fernininum
t1or, flores
cctiss.
COE
comb.
con c.
comp.
cor t,
cryst.
cs.

fluid.
FN
fol.
g
glob.
gran.
g t t.
IBE

IE

fluidum
Formula Normalis
folium
gramm
globulus
granu! a
gutta
internationális
bcnzoatcgység
Internationális

s·%
SAE
~icc.

sol.

spirituosus
sterilis
suppositorium
syrupus
szám
tabletta
térfogat százalék
tinctura
titrata
tengerimalac egys6g
ungucntum

GYÓGYSZERGYÁRAK RÖVIDÍTÉSE!:

eg~·ség

injectio
intramusculari&
i. lll.
intravonás
i, v.
Kórházi csomagolá~
K.
Lf. limes flocculans
Ji qu. liquidum, liquor
me ta
ill
masc. masculinum
mcd. medidnalis
mg milligramm
köb·
ml milliliter
centiméter
n norma l
o ortho
OE Oxford egység
off. oiTicinalis
ol. ole um
para
p
past. pastnia
PE patkányegygég
P. I. porlio tnternatlonalis

Bplr.
steril.
supp.
syr.
sz.
tabi.
tf.
tinct.
titr.
TME
ung.

Ch
Ch p

in j.

D

E. Gy. T.
K.Gy.
M
M.Ph.
p

Chi n o in
Chemapol {cseh)
Debreceni Gyógyszergyár
Egyesült Gyógyszer és Táps~ergyá.t
Kőbányai Gyógyszerárugyár
Medkhemia
Magyar Pharma
~hyla:'íia

JELZÉSEK:

=

O
+

+

+
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kábítószert tartalillazó készStmény
a Gyógyszerkönyvben egy kereszttel megjelölt, vagy
más erős hatású gyógyszert tartalmazó készítmény
a Gyógyszerkönyvben két kereszttel megjelölt, vagÁ
más erős hatású gyógyszert tartalmazó készítmény
altatúszert tartalmazó készítmény

A O, +, ++,@jelzéssel ellátott készítményeket a gyógyszerészeJak
orvosi rendelvényre adhatja ki. Amennyiben a készítmény lc:.ülönböz6
jelzéllú gyógysT.ereket tartalmaz, mindlg a· ·szigorúbb jelzést tüntetjük. te\

ACIDOL-PEPSIN

M. Ph.

fabl,

f(lb/.
o,40 g Betain, hydrochloric-ot

1

Étvágytalanság, achylia, dyspepsia,
gyermekek hányásos hasmenése. A
vér aciditásának fokozására arscnobern:ol-kúra idején.

o,to g pcp_sint. tartalmaz

Fchu3tteknek:
I-4 pasztillát vízben, étkezés alatt vagy
n tim.
Gyermekekuek:
V:J--I--2 pasztillát. ( Üvegcsövön felszivni!)
l pasztllla 19 csepp híg sósavnak felel m.cg

w tabi. Io.go Ft
so tabi. 28.70 Ft

+

SzTK terhére indokolással, csak;~.
olyan munkavállaló részére re.ndelhctö, aki munkahelyén vagy a
munkakörének termés7.ete miatt
folyékony gyógyszert nem vihet
magával
Közgyógyszerellátás terhPre
1;t:"ndelhető

ACID. DIAETHYLBARBlTURICUM K. Gy.

Hypnoticmn

illJ

Este r-2 tabl.

Bontható
SzTK terhére ~zabad6n rendelhet ö

tabi.
r tabl, os g
Add. diaethylbarbituricum-ot
tartalma?.
IO
IOO

tabl. 12.80 Ft
tabl. K.

ACID. NICOTINICUM K. Gy.
i11j., tubl.
T amp. (5 ml) o,O!l5 g
1

tabi. o,os

g

Acid, nicotinicum-ot tartalmaz

3 amp. g,Io Ft 20 tabi. 2. go Ft
.50 amp, K

K. Gy.

labl.

tabi, a,,-; g
Hexamethylentetr!j.mln.
phosphoric. ( = hcxamethylentetramin 59%)-t tartalmaz

20 tabi. 4.80 Ft
100 tabl. K

Naponta vagy másodnaponként l ampulla
snbcután, intramusculárisan, intravénásan
vagy háromszor naponta 1 tabletta

SzTK terhére s~abadon rcndc!hdÓ

Ellenjavallatok:
Vérzésre való hajlamosság

Haemonhagiás diathesis

IOO tabi. K

ACITETRAMIN
1

Pellagra. Érspasmusok. 1\1igrainc.
Sulfamidok detoxikálása. Fagyás.
Májártalom. Anaclditás, Sclerosis
multiplex

A húgyszervek, epeutak dcsinfid"álására. Urethritis. Cystitis. l'yclitis.
Pyelonephritis

H,irom.~7.or

n!d,•a

napjában

r-2

tahleila, vizben

SzTK terhérc
<:sak indokolással l'<'Uddhetö

IJMi..fi.fhifU§Rliiféiii.luf 1·i·iM
ACITOPHOSAN

K. Gy.

tabi.

Angina.
Influenza. Bronchitis,
Neuralgiák, Polyarth:dth. Rheumll
Köszvény

Háromszof napjában I-2 tabletta. Hüléses
betegségek kezdeti szakában nagyobb adag
(nap!)i-8 tabletta) a betegség kifejlödését
kupirozni képes

Bontható
SzTIC terhére szabadon

A s:z.fvműködés elégtelensége é•
mindazon kórformák, amelyekben
digitalis használata indokolt. Hatásának gyorsasága a purpurea é!
strophan t in között fekszik

H<iromszor napjában %-r_ ml (20-40
csepp) vagy -3-5 tabletta. Az injekciókat
intramusculál'isan vagy gyors hatás elérésére intravénásan adjuk (napi x- 2
ampulla)

+
Inj. és tabi.

ta bl,
0,27 g ~le. phenyldnchoninic..t,
0,25 g acid. acetylosa!icylic.-t,
o,o7 g calc. carbonic.-t tartalmaz

rendelhető

20 tabi. B.oo Ft
roa tabl. K

ADIGAN

K. Gy.

if•j., sol. és lab!,
1 mnp, (1 ml)·o,5 mg
ml $ol. 0,5 mg
tabl. 0,5 mg
Glycosida digit. lan. kryst.-t
tartalmaz

bontható
SzTK terhére szabadon rendelhet6
Közgyógyszerelhítás terhfre az
injcctio és soluLio rendelhető

5 x l ml inj. B.oo Ft
ml inj. K
ml sol. 5'70 Ft
ml sol. g.go Ft
ml so l. rs.go Ft
ml sol. K·
30 tabi. g.oo Ft
250 tabl. K
50 XI

15
50
wo
500

AETHER ADNARCOSIM Ch.

SzTK terhéte szabadon rendelhet6

Narcosi~

50 és 100 g-os üvegben 15.6o, 23.30 Ft

AETHYLMORPHINUM
HYDROCHLORICUM K. Gy.

'l(öhögéscsiUapltásra, nehézlégzés
és enyhe fájdalomcsillapitásra

labl.
tabi,
o,o2 g Aethylmorphinum
hydrochloric.·t .tartalmaz
10

IOO

,.

3 X I tabi. naponta

++

Bontható
SzTK terhére
CSak indokoláslal

rendelhető

0;

tabi. 6.oo Ft
tabl, K
n

AFUNGIL

J)ermatophytosisok, dyshydrosis,
mikrosporiasis

E. Gy. T.

sol,

Kü!s6\eg:
a

fertőzött bőrfclü!~tek

ecsetelése

SzTK terhérc
csak indokolásllal

rendelhető

Egy üveg {25 ml)
0,25 g Glycerin~mono~p-chlor

phenylaether-t,
12 g spirit. conctiss.-t
aquac dest.-ban tartalmaz
25 ml g.2o Ft

AGATHEOSAN

Angina pectoris,
arteriascierotikus
Neurosis cordis

E. Gy. T.

drag/6

3tenocardla,

Nap•mta 3-szor I-2 dragt<e

álmatlan~ág.

++
SzTK terhére szabadoot
rendelhető

r dragéc
o,25 g Theobrom. pur.-t

o,o2 g acid. phenylaethyl
barbituric.-t
o,ooos g nítroglycerin-t
tartalmaz
20 drag g:4o Ft

AGRl"PNOSAN

Alvászavar. Izgalmi állapotok.
Motphiumelvonókúrához. (Erélyet
hypnoticum)

M.

iuj., .ml.
am}!. (!!.5 ml)

0,25 g Acid. phenylaethylbarbit.
o,25 g acid. diaUylbarbíturic.-t
tartalmaz
l 2

1-3 ampulla.
(Izomba vag}'
\dAszérbe.)
Altatásra: 20-40 csepp
Megnyugtatásra:, napj. 2-3-szor .s---IO
csepp
~o.-elvonásra: napj. 2-4-szer 25 csepp
Napi

~

SzTK terhére
csak indokolással rende-lhet&

g solr.tio
Ul g Acid phenylacthylbarbit,
t .2 g acid diallylbarbiluric,
2.4 g triaelhanolamin-t tartalmaz,

5X2,50 ml amp. 21.20 Ft
.'iO x 2,50 ml amp. K
12 g sol. 14.00
wo ml wl. K

AHJSTAN

K. Gy.

tabl.
/ah{,

o,r g Dimcthylamino-acctylphentiazid.-t tart;timaz
zo tabi. g. w "Ft

wo tabi. K

Ft

Mindenfajta anaphyla>i<,.·alle<gli<i
Allapotokban
E/lmjaval/aJok:
Coronaria szükület, angina

2-B tabi. naponta 2-·-4-

+

SzTK terhére
csak indokolással

rondelhető

AKROFOLLIN

Ch

inj.
amp. (.r ml)
mgéssmg
kristályos g,t7-0estradíol17-monopropionatot tartalma~.
I mg !O OOO I. E., 5 mg 50 OOO
I. E. tüHőhormonnak felel meg
5 X t mg (t ml) amo. u.oo Ft
5 X 5 mg (1 ml) amp. 23.90 Ft
so x 1 mg {t_ml) amp. K
50 X 5 J:11g (t ml) amp. K

AKROFOLLIN
PERLINGVAL Ch

Ovariális hypofuncti6n alapuló
menstruatíos zavarok, amenortu
hoea, castratio, eli max, dismenorr~
hoea, sterilitas, abortus babitualis
depressio, frigiditas, ovariopri.'l
arthritis és pruritus, psoriasis, acne
rosacea, ulc. ventricu!i,endarteriitiobliterans, stenocardia, Raynaud,
kór stb.

Amenorihoea, különféle memlrou
atios zavarok, dysmenonhoea
cllmacterium stb.

la b/.

Iitdividuális. Primaer. amenorrhoea: az
elsö ll hét alatt 15-25 mg intraglutealisan·
utána Glanducorpin. Sec. amenorrhoea!
,5-2.'l mg, Climax: o--1 mg ll naponkénÍ
a panaszok szüntéig. Hypoplasiás mensrr.
zavarok: a cyklus első felében 2-3 naponként I m!J stb. Gyomorfekély! heti 2-3
inj. á 1 mg

Hypoplalliás dysmenorrhoea: napl 1-2
tabi. (l mg). Amenorrhoea: napi 5 tabi
(l mg). A nye/p alá hefvt.Z'tl tabletta szét:
esését meg .kell várni, ezenközben a nyelés
kerülendő
,

+

Bonthatók
SzTK terbére
csak indokolással ·rendelhet&

+
SzTK terkére
csak indokolással rendelhet&

r tabl. r rng

g,17-0e~tradiol-t7-mono

propim1atot

tartalma-,:, teicukor•

alapanyagban
10 tab. I mg t::l-40 Ft
100

tabi. t wg K

AKTEDRON
i'!f.,

Ch

•ahi.
1 amp. (1 ml) o,oi g
1 tabl. o.oO-. g
·
et:-Phenyl-P-isdpropylap1.inhYdrophosphatot tartalmaz
5 X 1 ml am p. 6,go Ft
50X1 ml amp. K
IO tahi. 2,20 Ft
250 tabi. K

AKTOPROTIN

Ch

inj.
l amp. (r és 5 ml)
6%-os vegytiszta easein
steril oldatát tartalmazza
5 X 1 ml amp. 7-SO Ft

Fokozott szellemi, vagy fizikai·
teljesítmény kiváltása, fáradékonyság, kimerültség, nervasus és eli·
maxos depressio, circut elmezavar
depressios szaka, enyhébb mclan·
cholia, narcolcpsia, altatószermérgezés,
akoholismus, morphin
elvonás, enuresis nocturna stb,

Fertőzéses bőr-, urogenitaHs, fül-,
női

és szembetegségek, sepsis,
lázas abortus, ulcus ventricu~
tabes, paralysis progr,, izületi
rheumatismus, ischias, neuriti~, '
neuralgia, obesitas stb.

Reggel v. délelőtt étk. után 1 - 2 tabi ill
Y<!~t amp. subcutan. Alkalmazása .,dél~
után va~ty este keriilendő, enuresis ki~
vételével, ahol lefekvés előtt 1 - 2 órával
%~% tablettát adunk.

~ndlvidualis. Acut eBetben kezdő adag
lZOmba %-:-r, chronikusnál 2-5 ml.
Egy kúra 10--12 inj. hetenként 2-szer

O++
Bonth11t6k
SzTK terhére szabadon rendelhet&

Bonthatók.
SzTK terhére szabadé.n rendelhető
Köz[\'Yógyszerellátás terhére
rendelhető

l
í

so x I ml am p. K
5 X 5 ml amp. t6.ootoOX5 mlamp. K

,,

,,

'l

l

'l

ALBROMAN Ch
tabi.
tabi.
0,50 g Carbamld. bromizovalcrianic.-t tartalmaz

20 tabi. 16.oo Ft
roo tabi. K

ALJODAN

Ch

tabi.
Jah/
0.25 g Aelhylium jÓdat allophanic.
49)%' jódot tartalmaz)
20 tabl I0'50 Ft 100 tabi. K
J

ALLYLBARBAMIDUM

Ch

tabi. P. N.
1 tub[.

o,o{ g Acid. allylizopropyl barbituric.-t és
o,15 g amklazophcn-t tartalmaz

Erőteljes sedativum, enyhe hypnoticum. Gyermeknek is adh.at6..
Mindenfajta neurosis, alcoholismus, elimax-al kapcsolatos ingerlékenység, kimerültség, az idegrendszer izgaimán alapuló alvás-·
zavar, pruritus, fülzí1gás, tengeri
betegség stb. esetén

;ivlint seáativum: naponta_ g x J-Z tablett~;
.mint h_vpnotiwm: z-g· "!fabletta lcfe:~s

:-előtt. Csecsemöknek: o~os---o,I g,

3

éveseknek: o,r-o,2 g

Sz.T.K. terhére csak borhlrur)iav
szirm zékokot !l('m tUrő betegek
részére rendelhetŐ szabadon

SzTK tCrhére
'
•
indokolással rendclheto

Aiteriosderosis, encephalitis, chron.
brouchitia, scrophulosis, stcnocardi<J,
ólommérgezés, alcoholismus, lues 1H.
és IV. stad., hypofunctiós stn1m~
•th,

Erélyes fájdalomcsillapító és altató.
lvljndenféle fájdalom csillapítására,
narcosis bevezetésére, morphin- és
alkoliolclvonó kúrákra, neurotikus
eredetű nyugtalanság esetéu

+
BOntható

cs~>.k

r-z tabletta
többször

szükségszerint

naponta

+

Bontható

SzTK terhére szab-adon

rendelhető

ro tabi. 4-7o Ft

AL VMINIUM HYDROXYDA.
TUM COLLOIDALE E. Gy. T.
pu/v. h tab!.

Hyperaciditas, pyrosis, ulcusventrienti ct duodeni. Pylorus stcnosb

Étkezés ~lőtt és ·utan a porból 1 ~éshegy
nyit, a tablett_ából z-z darabot JÓl mcgnígva lenyellll
__

Bon'thritó

,,

tabi.
0,5 g AtuJJ''l, hydro:xyd, coliaidale-t
tartalmaz
,'iü tabi. 9,00 Ft
250 tabi. K
wo g pulv, !1,90 -Fr
250 g pulv, 24•8:) Ft
·.')uo g pulv. K

'"

2

:·: :., __ .,

. ,

SzTK terhére szabadon rendelhető

Tájékoztató n gy6gys:r.erkészítmények rendelésére

A készitménY: Q__!!szetéte/e és csomagolása

AMIDAZOPHENUM

Ch

Antlpyreticum és analgeticum

tabi.

S;o:ükség szerint naponta 3 x I tabldta

r tabi.
o, ro g és
0,30 i Amidazophen-t tartalmaz

Bonthaték
SzTK terhére szabadon

rendelhető

2o tabi. o,ro g s.6o Ft
m tabi. o,30 g 5· so Ft·
-too tabi. o, ro g K
too tabi. 0,30 g K

AMMONIAPÁRNA

D

Ájlllás esetén belélegezuj

r amp, (r ml)
I ml Liqu. ammouiae-i tartalmaz

Szükség esetén
tetni

l

amp. tartalmát belélege:o:-

BonthatO
SzTK terhére ~zabadon rendelhető.

3 XI ml amp. s.- Ft
6 x r ml amp. 6.- Ft
12 x I ml amp. 12.- Ft

AMYDOSAN

D

Rheuma_tismus

l'nj.

r amp. (ro ml)
0,544 g Natro phenylchinolincarbonic.-t
0,25 g amidazophent
0,25 g natr, sallcylic.-t
tartalmaz

Naponta

I

amp. L m. vagy i. v.

Bontható
Sz_TK terhére szabadon rendelbettl

Ellenjavallatok:
Májmegbetegedés, icterw, \•esemegbetegedés

5 x 10 ml amp. 16,40 Ft
sox1omlK

AMYLNITRIT PÁRNA
E. Gy. T.
r arnp.
Gtts. Il[ An1yl. nitros.-t
o,o6 g Spirit. cctiss,
o,o2 g aqua dest.-t tartalmaz

Angina pectoris,spastlku~migraine,
heveny agyanaemia, asthma bronchiale, uraemiás görcsök, cocainmérgezés. epi!ep!lia (különösen
az aura alatt)

Külsőleg: belégzé3re
Az ampullát feltörni és a gllzöket a beteggel
belélegeztetni. 'Arteriosclerosisban eollapsust
okozhat l

+
SzTK terhére szabadon rendelbet6

5 X 3 csepp (pólyázott ampullában)
g.JO Ft

••

,.,

ANARA

Ch

Acut rhinitis, vasomotoros
Szénaláz

.fol.

-Egy cső
o,ss g

A csövtit az eldugult orrfélbe szorítva
óránként l ízben, naponta legfeljebb
iltször-hat~zor kell felszívni az Ahara~ ·gőzöket

a~Phe-nyl-fi-amiuo~

+

SzTK terhére cg1.k kl'irétele~en
rendelhető, indokolással J
-

propan-t
o,us g mcnthol-t
0,10 g ol. lavandulac-ttartalma;o:

Speciálls tubusokban 0,5 g 13,60 Ft

ANDROYORT

K. Gy.·

inj.

l mpotent ia; Pe•c<<e" hvpec<eo,pl;la]
Clin,akterlum
']

r amp. (r mtJ
w mgTestosteron propionic. krystA,

Eccema. Mamma cc,
tibrosa cyst, l'vlenopausa.

,,

.

Hetenként 3--6 Injekció intramusculárisan.
Egy kura átlagban ro-20 injekció,
Dysmenorrhoea: meiises előtl ro napon át
1 - I inj.

foUk,':_llinat1mja .

·•'<-· L <17Jlft., {r .ml).

.
..
,
·ll 5 m~ Testosteronpropionic kryst.tartdmaz

+
SzTK terhére csak kivételesen rendelhető, rendelését a szakrendelé'
is megokolni köteles
Aphrod:s;acumként a:;o; SzTK
terhére nem te11delhetii

4 X I ml amp. 10 mg 104.'.:!0 Ft
mJ amp, IO mg K
4 X 1 ml am p, 25 mg 2.~o.Oo Ft

-!)OXI

so x

1

ml amp. 25 mg K

ANTINEURALGICA.
tahi. lásd:

't:OMPRIMATA
ANTINEURALGICA·nál
ANTITROMBOSIN E. Gy. T.
tabl.
<r tabl.
o,t g s.s-Methylen-bis-(4-0xycumarin)-t tartalma;>;

!to tabi. 18 go Ft
1oo tabi. I<;.

AQUA BISDESTILLATA
,.,.. K., Gy.,
.
illj.
r amp. (5 ml) rsa Ft
r amp. (ro ml) l'92 Ft
ID X 5 mJ amp.
I5 Ft
IDO X 5 m} amp_, K

ro x ro ml. am p.
to x ro ml amp. K
,,io

Thrombosiskészség c.<>k>con<é;o,
thrombosis megelőzése és
t ása

A csomagoláshoz mellfkch utasítás szigorú
betartása mt"llctt a.dagol:ba során állandó
lótézeti ellenőrzés szükségesl

+

Si:TK terhére
csak indokOlással rcndel~et6
Aphrodlsiacumként itz SzTK
lerhére nem rmddhetií

Bontható
SzTK terhére·~zabadon rendeibetil

t

19'20 Ft

••
)j

-----:c--~-~---:-·,

ARSOTONIN

M. Ph.

inj., .tahl.
amp. {r,4 mlj
o,os g Natr, monomethyl~
arsenicic.-t,

Különféle anaell).iák, leukaemia,
rcconvalescentia, neurasthenia,
chorea, tabes, M. Basedow, neuralgia,malária, tbc,, psoriasis,Lichen"
ruber, eccema chron.

fa b!.

o,oo3 g Calc, m<VIomethyl.arsenicic.-t tattalmaz

napon át_ naponta vagy másodegy injectió subcutan
, ,
Naponta I-g ta)Jietta a mellékelt utasJtas
szerint vagy hosszabb időn át 3 x 1-,---'Z
~abletta naponta
Gyerme'k-adagok: életkor ~zerint
o-20

~aponként

++
Bontható ínj.
SzTK terhére S7.Hbadon

rendelhető

20 X 1,4 ml amp. I 9' 7o Ft
Ioo tabl. 4'50 Ft

wo X 1,4 ml amp~ K

soO tahi. K

ARSOTONIN c. FERRO
M.Ph.

Lásd Arsotonin-nál. Önálló kiirára
vagy' az arzén-kúra fokozására

Lásd Arsotonin tablettánál

{Új neve: Vas-Arsotom'n)

++
SzTK terhére szabadon

rendelhető

tobi.
tahi.
3 mg Calcium met11y!arsenick.
30 mg fen. hydrog, reduc.-ot
tartalmaz
IOO tabJ. 4'60 Ft
soo tabi. K

ARTIN

E .. Gy. T.

dragée
t drogée
16 mg Aloin-t
3!<! mg phenolphtalein~t

Acut és chrOuilm~ obst!patio

Il.ste lefekvés előtt 2-3. dragé<:

Bontható
SzTK tel:hére szabadon rendelhetú-

4 mg extr, strychni-t

2,4 mg extr. belladonnae-t
4 mg rad, ipec. pulv,-t tartalmaz.
!20 dragée 3'20 Ft
6o dragée g·6o Ft
500 dragée K

ASCARICID

CH

dragée
1

dtagle
o,r25 g Hexylresorcin-t tartalnH\7.

8 dragée g·6o Ft

Anthelminticum. Ascaris lumbricoides, anchylostoma duodenale,
taenia· solium és saginata. eilcn

Felnőtteknek egys~erre

l g, gyermekeknek
6 éves korig 0,5 g, azon felül felnőttadag.
Gyermekeknél ügyelni . kell arra, hogy a
dragéet egészben nyelJék le, hogy az a
bélben olelódjék fel

+
SzTK terhére

~;o:abadon

rendelhdti

,.

·.\Niiji&&jM:

A
ASPIRIN

M. Ph.

tabl.
I tabi.
o.so g Acid. acetylosalicylii::.-t
tartalmaz
2o tabi. s·6o

Analgeticum, antlrheumaticum
Fej~ és fogfáj<is, neuralgiák, lázas,
meghU_léses és fertőző megbetege~
clések, rheumatizmus

2 -6 tabletta egész napra elosztva; .szük:
ség esetén többet. (Kevés vízben szetesn'
hagyjuk, utána vizet iszunk,)

rendelhető

Ft _

' ASTHMAMID

Asthma b~chiale, mlgraine, Az
asthmás rohamok számát csökkenti

E. Gy. T.

. (Anliasthmatita cum atropino)
tabi.
tabi.
o,gs mg Atropin sulfurlc·t
o, JO g theophyl!in-t
o,o;:o g amydazophen-t

Bontható
SzTK terhére
csak indokolással rendelhető
Közgyógyszerellátás terhére

Naponta

'l,

mllxhnálisan

tablettil

++
SzTK terhére szabadon rendellletö
Köll:gyógyszerellátás terhére
rendelhető

0,04 g papil1•erin hcl.-t
0,04 g acid. phenylaethylbarbitur,-t tartalmaz

20 tabi. 34·- Ft

ASTHMA CIGARETTA

D

+

Asthma bronchia!t:

{Spec. antiasthmatic, ad fumig.
Ph. Hg. IV.)
t

20

SzTK terhére nabadon rendelhet.ó

cigardta

o,156 g
o, 156 g
0,156 g
o,o3r g
db w 6o

Bellad. fol.
hyosciami fol.
stramoriii fol.
kal. nitric.-t tartalmaz
Ft

ASTHMOLYSIN

M

i nj,
J amp, (1 ml)
o,s g Extr, gland. suprarenal.
fluid. ( = adrenalin o,s mg)
0,2 g extr. hypophysis. p. post.
f!ui{], (= o,6 I, E,J
o,oog g natr. chlorat.
o,oos g acid, hydrochlor. dil,
_o,oos g alcohol trichlorbutylic.-t
tartalmaz
s-x 1 ml amp. 20'70 Ft
WOXJ m1 amp, K

Az a~thma bronchiale kezeléséroc'

Roham ~<<wtén

\'2.-1

ml •- c,

++
Bontható
SzTK terhére
csak indokolással rendeliletö

ATEBRIN

M.Ph.

tabl.
r tabi.
o,ro g 2-Methoxy-6-chlor-g-J:diaethylamino-Y-pentylaminoacridin-dichlor
hydrat-ot tal'talmaz
15 tabi. r4·8o Ft
JOOO tab}, K

ATRIPHOS

K. Gy.

inj.
amp, (r ml)
ro mg Natr-. adenosintdphosphoric,-t tartalma;o:
20 X I ml amp,
IOOXI

55'90 Fl

ml amp. K

ATROPIN SULFURICUM
E. Gy. T.
inj, és tabl.
I amp. o,os% irr.j.
0,5

1

ml

mg Atropin sulfuric-t

Malária kezelése és megelőzése
Chininérzékenység, hacmoglobinuria és terhes,ég idején scm
ellenjavalt
Taeniák esetén is megkísérelhető

Gyógyítás: 5-7 napig tart!
Felnöttek és 8 évnél idősebb gyermekek
napi 3 tabl.-t, 4-8 évesek 2 tabl.-t, a
fiatalabbak I tabi.- t szednek étkezés, után,
sok folyadékkal. (Plasmochin-utókezelés
szükséges, - L. Plasmochin-nál.)

A koszorúerek és környéki véredények görcsei, Angina pectoris.
Coronaria-thrombosis, infarctusok.
Hypertonia, paroxysmalis tachycardia, Claudicatio intermittens.
Hemicrania. Raynaud-féle bCtegség. Vérkeringési zavarok nikotinártalom következtében

Naponta 1~2- injectio intramusculárlsan.
KUraszerü adagolás: 30 napon át naponként I ampulla

A simaizomelemek görcséh/H eredő
állapotok. Hyperaciditas, kóros
izza dá!.
Asthma bronchiale, Mérgel!ések
(morphin, pilocarpin, légyölő galóca) e~ctén.

Szükség csetén napi 1-5 tabi.
Naponta r-g ampulla

+
Bontható
SzTK terhére szabadcin rendelbetű
· Közgyógyszerellátás terhtére
rendelhető

+
Bontható
SzTK terhére
csak indokolássai rendelhet•

++
Bonthatök
SzTK terhére szabadon tcnde!het&

r amp, o,r% inj. 1 ml
l mg Atrop:n sulfuric-t
r tabl. 1/a mg
0,33 mg Atropin 3ulfuric-t tartalmaz

ro XI
;;ox r
WXI
so x 1

ml inj. o,os% w so Ft 50 tabi.
mlinj.o,os% K•
a·BoFt
ml inj, o,x% u'8o Ft 500 tabi. K
ml inj. o, I% K
Sziik~ég

AZOPHENUM COFFEINUM
CITRICUM K. Gy.
labl•.
r tabi.
o,s g

Azophcnum · coff. ciu-.-l

tartalmaz
lO tabi.
6·- :Ft
roo tabi. 6o·- :Ft

esetén I-2 tabi.

Hontható
S7.TK terhére ~zabad0111. rendelhet/l

l

AZULENOL
inj.- és

E. Gy. T.

kenőcs

/nj.:

A~thma

bronchitisek,

bronchiale, spasticus
urticaria,.

Hetenként 2-3· in j. intramuscularisan

allergiás

amp. inj. 2%
o,o4 g Azulen (oL aclJYileae cc.,
banl-t
ad 2 ml. Ol, Helianthi-t

+

inj.

Bontható: inj,
SzTK terhére
ciiak indokolással

colltisek, colitis ulcerosa. Rhinitis
vasomotorica, ozaena
Kfm!ic5: SarjaJzás elilscgitése, ulcus
cruris, égési és fagyási sebek, docubitusok

rendelh<1:tŐ

luhus kenőcs (20 g) o,rs%
o,o3 g Azulen (ol. achylleae cc.ban)·t
o,8 g cera alba-t
o,!l g ceresin-t
1,0 g
adeps-lanac anhydr.-t
g,o g vaselin flav.-t
ad 20 g paraffin liquidA
tartalmaz

2o g-os tubus 6·Jo Ft
r8·5o Ft IDo g-os. tubu9 K

w X 2 ml in j.

AXURIS

Ch p.

dragü

dTat.iB
16 mg Methylpararosanilin
hydrochloric, (Gentiana

Oxyuriasis (Enterobius Vermicu\;i.-

ris fertő>:és csetén)
Ancy\ostoma duodenalc fertőzés
Elle11javallt:
Súlyos ~ziv-, máj- és vesezavarok

t'dn<'Hteknek: 8 napo~ keresztül
dragéc naponta ..
Gyúmc~eknek :· életkoi szedul

3-4 . · Bontható: 200 dg.
SZTK terhére
csak ipdokolással rendelh~;-tl$:

violetta)-t tartalma2
50 dragée 8 6o Ft
200 dragée K
-

IJARBAMID

Ch

tabi: F, N.
labl.
o, t I 6 g Acid. di<;ethylÖarbituric.-t és
0,284 g amidazophen-t

tartalmaz
10 tabi, 9'20 Ft
100 tabi. -l(

E1·élyes fájdalotncsillapltó.Migra inc
neuralgia, dysme}'.orrhoea, rhcuma~

tismus, arthritis, influenza

.•

l

--,:__:_3 tabi. riaponta,_
esetleg- töb-Qször ,·

Sziiksé)"!'__ .ozerint;

@
Bontható
SZTK terhéreszab~do~ ~e'ó.délhető

l

BASETHYRIN

K. Gy.

Jabl.

tabi.
o,o5 g 4-Methyl-2-thiouradl-t
tartalmaz
50 tabi. 1 1'20 Ft
soo tabi. K
1

BELLAFIT

K. Gy.

inj., tabi.
r amp. (r rnl)

o,o005 g Alcaloida total. bellad-t
(atropinsulfátban
ki·
fejezve) tartalmaz
l tabi.
o,ooo-25 g Alcaloida total. bellad.
(atropinban kifejezve)
tartalmaz
so ta b l. a· so Ft
,5 X l ml inj, 7·6o Ft
100 tabi. K
~ox 1 ml inj. K

BELLETOVAL K. Gy.
tabi.
1 tabi.
0,25 mg Belladonna-öaszalkaloida
kénsavas sóját (kénsJtVaS
atropinban kifejezve) és
so mg acid. butylaethylbarbituric-t tartalmaz
20 tabi. 7•6o Ft
too tabi. K

BELLOlD

K. Gy.

drag/e tabi.
dragü tabl.
o,I mg Alcaloida total. belladA
(atropinsulfatban
kifejezve)
o,3 mg aicaloida tptal. ~eca-1.
corn.-t
so mg acid. butylaethylbarbituric-t tartalmu
5o dragée, tabi, 23'40 Ft

I

.ll!;>O

dragée, tabi.

Basedow-kór, hyperthyreosis,
~ngina pectoris

Ell811java liatok:
Graviditas. Lelleopenia

Hyperaciditas. Ulcus ventriculi é~
duodeni. Cholelithiasis. Asthma
bronchiale, Gyomor- és bélgörcs.
Hólyagtenesmus. Dysmenorrhoea,
terhességi hányás. Postencephaliti- '
sesparkinsonismus. Vegetatív idegrendszeri zavarok, Éjjeli izzadás.
Nyálfolyás.

Paralysis agitans. Ex;trapyramidalis mozgászavarok.
Migraine. Dysmenorrhoca. Hyperemesis.

V egetadv dystónia, hyperthyreosis,
tachycardia, vasoneurosis. Gentralis
vegetativ zavarok. Angiospastikus
diathesis, migraine, hyperhydrosis.
Allergiás betegségek Asthma
bronchiale.
·

s-6 napig: napi 0,20 g (4 tablefta) · f~hér
vérsejt és alapanyagcsere ellenőrzés' majd
napi o,so g (6 tabletta), Ha 8--to na; alatt
a tünetek I'!~m javulnak és a beteg tür6képessége Jo, fokozatosan napi o,40o,so--0,6o g-ra emeljük az adagot
Vérkép leiálább hetenként ellen6rizendó
Individuális. Általában pro dos! Y4--t ml
subcután ;vagy intramusctdárisan,.t-2 tabi,
kéts:r.er-haromszor naponta

+
Bontható
SZTK terhére
csak indokolással

rendelhető

+
Bonthatók
~~TK terhére Csak postencepba.
lJtllles vagy egyéb okból bekövetkez$
parkinson smus esetében rendelhető ~zabadon

Individuális. Általában' 1---4 tabletta
naponta, gyermekeknek megfelel6en kisebb
adagok

NRponta 3----6 drg.

kiua~zccü

adilgolfuban .

@
SZTK terhére nabad on rende!hett>

@
Bontható
SZTK terhére szabadon reodel'bct~

~

3'

M®iY!SH*AA
Naponta s-szor t'---3 tabl.-t étk. után,
'kevés vízzel lenyelni

IIENECAREON, E. Gy. T.

SZTK terhére szabadon rendelhető

lal>l.

labl.
o,o2

g Extr, rhci sicc.-t,
o,05 g sulfur. pp.-t,
o,Io g fol. sennae pulv.-t,
o, 19 g car bo ligni-t,
o,ooi g ol. -foenkuli-t~
o,oot g ol. menthae 'piperltae-t
tartalmaz
- ·'
·

4-0 tabl.

5'20 Ft

.wo tabi. J3·...,-· Ft soo tabi. K

K. Gy.

BETACID MITE
labl.

tabl. I.
o,os g Betain.

Achylla gastrica (anaemia
dosánál is). Anadditas, j:I,,~;,~·,;j~cÍ
tas, Gastrogen diarrhoea.
dásos dyspepsia.

úgy az I., mint a II. sz. fialában levő
tablettákból 1-1 vagy 2-2 darabot
yizben oldva, étkezés közben

Bonthaték
Kö;-:gyógyszerellátás terhérc
rendelhető

SZTK terhére indokolással, csakis
olyan munkavállaló rés;o:ére rendelhető, ab a munkahciyén vagy a
munkakörének terméslete miatt
folyékony gyógyszert ~e,n szedhet

hydroc?-.lodc.~t.

o,2 g Pepsin-t tartalmaz

30 tabi. I.
} q·So Ft
30 tabi. II.
100 tabi. I. K. \ I7'8o Ft'
100 tabi. II. K. /

IlETACID FORTE

K. Gy.

tahi •.
',),

J.
'b,;("g ,BetaÍn hYdroc.hÜloric.-t

r, labl.

Úgy ai 1., mint a II. sz. fialában lévő
tablettákból 1-1 vagy 2-2 darabot vizben oldva, étkezés közben

Bontható
SZTK terhére indokolás~al csakis
olyan munbvállaló részére rendelhető, ak; a munkahelyén vagy a
mun kakörének természete miatt
folyékony gyógys7.ert nem szedhet

tabl. II.
o;r g Pepsin-t tartalma:r.

,.,

30 X o,4 g tabi.
\ 27'~W
goXO,I g tabl.
wo X 0,4 g tabi. K \
55'50 Ft
IOOXO,I g tabi. K

r
r

3 Tájékoztató a gyógyszerkészitmények rendelésére

§b·id)'§hijj
BILAGIT

Ch

Naponta 2-g-szar

I--2

tabi., étkezés

után

dragie tabl.
1 labl.

o,o6 g
g
o,o8 g
o,oz g
o,ooi g
o,o~

++
Bontható
SZTK terhére szabadon rendelh-e l-&

Natr. choleinic.
phenolphtalein.
hexamaethylentetramin,
papaverin hydrochloric.
homatropin
bromat.

ffiethyl~

o,oo7 g menthol·t tartalmaz
30 dragée tabi, 12'20 Ft.
250 dragée Jabl. K

BILOCID

K. Gy.

Lökéstherápia: 2-4 napig 3-szar 2 tabletta
étkezés után, majd uapl 4- tablettával
folytatjuk a ke>:elést. Súlyos esctekben
2 óránként 1 tabletta'
InjecLiós kezelésnél eleinte naponta, majd
másodnaponként I _ampulla i. v.

inj., tabi.
l

taól. o,s g

amp;. (ró ml)
0,40 g Pyrldin-,8_-carbonsavas•oxymethylamidot
tartalmaz
ta b l.

SZTK terJ;lére
csak indokolással

rendelhető-

2o x o,s g s6·7o Ft
IDO XO,§ g K

!nj.

sxw ml 23'.')0 Ft
soxromlK

BILOSPEKT

E. Gy. T.

gJ:ijngy
!

Röntgen contrastanyag pomá<";
cbolecystographiához

/j!i

A fnellékelt használati utasítás szerint

+

SZTK t~rhére s1.a·hadon rendelhető

üveg

3 g ~-(4-oxy-s,s-dijodphenyl)
rx-phenyl· propionsav-t
tartalmaz
1

üveg

I2'Űo

Ft

niSMÖCILLIN

E. Gy. T.

Lásd: Antibiotioumok

34

á5

IJtillitlillJii.fi#i&h?#fi .. h,hi·lfil
BISMOSALV AN

K. Gy.

inj,
1

a'mp,

mf)
0,2 g Jodchininbismuthot
(=J od 45~47%, chinin
24-25%, Bis, 23~24%)
tartalmaz
(2

f

*Uj-jtüi.@4444M
A syphilis mindcn stádiuma éti
alakja. Angina Plau!·Vincenti;
Lupus crythematodes. Psoriasi3.
Touúllitis,

p

k~ra
0

dosi

1_

10-16

ml intramusculárisan. Egy
injekció

2

Ellenjavallatok:
Máj-, vese-megbetegedés esetén

+
Bontható
SZTK terhére szabadon rendelhető
. Közgyógyszerellátás terhére
rendelhető

rO X 2 ml amp, 24'90 Ft
100 X 2 ml amp. K
IX2oml 940Ft
I X 50 ml 23'50 Ft
tXroomlK

BIZOL

E. Gy. T.

inj.

' ml

o,ull g Bism. subsalicylicum
(Ei = o,u68H olajos
suspensiuban tartalmaz
20 ml üvegben
9'90 Ft
40 ml üvegbeli 14"30 Ft

BOR - ZINC UNG. «Ebaga»
s% M

A lucs minden stádiumában.
Ellelp'avallt:
Bi-érz€.kenység (májlacsio) esctéri

Blepharitis uiccros a. Ulcus com eae.
Fcrtőtlenílő, adstringáló, a secretiót
csökkentő szemkeu<'lcs

Betenként 2 ~3-~zor 1 ml intraglutcálisall
.
1 kúra H~-15 injectió.

SZTK terhére szabadon-rendeibetil
Kö>:gyógys>:ei:ellátás terhére
rendelhető

SZTK terhére sza~adon rendelhető

Az orvos utasítása szednt

l tub. (7.5 g)
0,375 g Acid. boric.
0,375 g zinc. oxydat.
1,24 g vaselin, flav.
I ,91 g g ccrcsin
3,512 g paraff. liquid.
0,079 g aqua dcst,·t tartalmaz
1 tub. 4'50 Ft

BUROFIX

E. Gy. T.

tabi.
' dh

I. tabi. 2,2 g Cak. acctk.·t,
~I. tabi. 3 g Alumin. sulfuric.-t
tartalmaz
4X2,2 g tabi. I '
4 X 3 g tabi. u:)" 3'50 Ft
tOO X 2,2 g tabi,
87'50 Ft é~ K
100 x 3 g tabi.

Fájdalmas duzzanatok, gyulladások, zúzódások, ránduiások,
borogatására; bőrgyulladásokban
a bőrfeszülés (:nyhltésére

Külsőleg:

liter· v.ízben .r~I tablettát
kapjuk a borogatuvtzet

%

feloldva

Bonthatól
.
SZTK terhére sza'ta:lon rendelhető

ri: }

,,

·th·i.lfi
CALCIMUSC

K. Gy.

iuJ,
{ amp, (w ml)
_
1 g Calc, gluconicum~ot
tartalmaz

Vérz1ses,

gyulladásos,

allergiás

betegségek. Asthma. Urticaria.
Haemoptoc. Haemophilla. Leukae~
mia. Serumbetcgség. AdnexitiS

_ 2 naponkint 1 ampulla intramuscu~
{árisan vagy intravénásan. Gyermekeknek _
féladag

Bontható
SZTK terhére szabadon rendeThet~
Közgyógyszer"l!átás terhére
rendelhető

10 ·x 5, ml amp. 27'70 :Ft
50 X 5 ml amp. K.
IOX IO ml amp. 34'80 Ft
so x IO ml amp. K

' CALCIPHEDRIN

E. Gy. T.

inj,, tabi.
r

amp. (5 ml)
· o,o3 g Ephedrln basic.-t,
o,o36 g acid. gluconic.-t,
0,25 g calc. laevtilogluconic.-t
{ = o,o25 g Ca),
o,o15 g alcohol benzylic.-t,

r

tabi,

Allergiás betegségek, gyuUad_ások,
vérkeringési zavarok, intoxicatiok,
acut lázas fertőző megbetegedések

r-2 amp. intramusculál'isan vagy
a~szor l

tabl. naponta

++

Bontható: inj. ,
SZTK terhére azahadon rendelhet-5

0,3 g

Calc. phosphoric,-t,
g. ephedrin basic.-t,
0,024 g acid. gluconic.-t
tartalmaz

0,02

:1X5 ml hij; I3'7o Ft
50 X 5 ml inj, K

20 tabi. 6·so l•'t
IOO tabl. K

CALCIDMBROMATUM ro%

K. Gy.

·

ínj.
r -Rmp, (5 ml)

o,s g
mnp. (to ml)
1 g
Caldum bromatum-ot
(84%) tartalmat.
m X 5 ml amp.
22'20 Ft
~ox 5 ml amp, K
5 X to ml amp.
I 7'- Ft
w x ro-mramp.
2B·4o Ft
so x ro ml amp. K
1

••

Spasmophillában, tetániában

J. v.

I·--"2

amp. napont{\

'szTK terhére~zabadon reudelhetö

tuiffii..!§Méiffi§§lJ44iHMHt1tl
CALCJUM CMLORATUM
IO% D

Caidum therapia

1. v. Egyéni

Bontható

SZTK te,rhére szabadon rendelhető

inj.
1 amp. (5- és IQ ml)
0,5 v. I g Calc. ch!Orat. kryst.--(

tartalmao:

10 X 5 ml a111p.
r B·___,_ Ft
IOOX5 ml amp. K
IOX 10 ml amp.
1!1"20 Ft
100 X ro ml am p. K

CALCIUM LACTICUM
E. Gy. T.
tabi,.
tabi. •

Urticaria, szénaláz 1
jodisnlus,
hacmorr-hagias diathesis, Asthma,
hypertonia. A szervezet rnészwsúesé~ének pótlására: szoptatás,
oskoporosis, ·tbc.

Naponta többször o,:J g-~,n-ig

Bontható

SZTK terhére szabadon rendelhet<"•

o,25 g_ Caldum laeticum-t

tartalmaz

50 taht:
B 50 Ft
500 tabi. 8J·oo .Ft és K

E. Gy. T.

CALDEA

Csecsemőnek 1..:..:..2, i,ryerineknék -2-3, fel-

tabl.
1 tabi.

nőttnek

400
:oo
500
7.?0
20 db
IOO db

mg Calc. pbospboríe.-t.
mg calc. hlcticmn-ot,

IE A-vitamin-t,
IE D-vitamin-~
o,or875 mg)
· tarblma:~:
s·so Ft

(=

K

CAMPHOR GLOBULUS
K. Gy.
l

Rheurnatikus l~ijduli:nak es<::tébe,l

Külsölcg.:
bedörzsölése útjáll

,Bőr

Boniható

SZTK terhérc szabadon rendelhet;',

g/(Jbulus

o, I r g Camphora-t tartalma~
WX15 g g/obulus II'6o Ft
1 g/obulus
o,J:g g Camphora-t tartalmaz
IOX 25 g g{o/mlui
4"

SZTK terhéreszabadon rendelbetLI

5-6 tabi. naponta

t6'6ú Ft

'\_

CAPS. GELAT. Ol. RICINI D

Egyéni

Bontható
SZTK terhére nem rendelhető!

Széntherapiához, bélhurut, tyPhus
vérhas és egyéb fertőző betegségekben, Mérgczések esetén a még fel
nem szívódott méreg megkötésérc

Szükség s;r;erint 2-3-szor 2-4 tabl.-t
kevés vízzel lenyclni

Bonth.ató
SZTK terhére szabadon rendelhető

Heveny szlvgyéngeség, aZ érmozgató és légzőközpont fenyegető
bénulása {narcosis, világftógáz, altatószer-mérgezés), collapsuS.
Digltalls-kúra kiegészftésére. A8th·
ma bronchiale.Bronchopneumonla.
Schizophreuia görcskezdésére ·
Növeli a légzési peretérfogatot, a
vérnyomást és az érlökés amplitudoját. A hörgők izmru:atiinak
görcsét oldja
·

Ampullák: bőr alá és izOmba t---2 amp.,
vénába I amp. szükség szerint·
· Liquidum~ napj. 3-4--szor 20-----40 cseppet
(kisebb gyenne~ek s-szor 10 cseppet)

SZTK terhére heveny vérkeringési
elégtelenség és collap!ius esetén
szabadon rendelhet6

HörghU:mt, gégehurut, szamárköhögés. Pneumonia. Thc.•s ·és"
műtét utáni köhögésinger. Asthma
bronchiale -és cardiale

FélniSttek: napjában 2-3-szor Io-----20
. cseppet. Klsgy"ennekek napjában 2-3-szor
5 cseppet. Csecsemők napjában 2-3-szor
2 cseppet

S:iTK terhére
csak indokolással rendeTh.et6

Hashaj tá~

tcaps,gg
!~aps.sg

Ol. ricinit tartalmaz
25 X 3

g~os

8 I'20 -Ft

!!5 x 5 g-os B2·6o Ft

-CARBO MEIÍICINALIS
E.Gy.. T.
tabi.
l

t<:Jbl.
0,25 g Carbo medicinalis-t
tartalmaz

25 db
250 db

4'75 Ft
4'1"50 ~t és K

CARDIAZOL

M. Ph.

inj,, sol.
( amp.
o,Io g Pentamethylentetra:!':olt,

to

sol.

g

g Pentamethylentetrazolt
tanalmaz
·

1

6 X 1 w l amp. 16·6o Ft
30 X I ml amp. 6g•so Ft
too x 1 ml amp. K

10

g sol.

+

t7'4oFt

100

g sol. K

CARDIAZOL-DlCODID
M.Ph.
.
. Rll.

++

m g sol.
1

g Pentameth'ylentetrazol-t,

o,os

dihydrocodelnon~~Y.dro-

chloric.•t tai'talm.42:
1_0 g sol,

22'70 Ft

4:{

#

it· 1 ttft!i..lj,lj~~:tfHWjWj§§%J.I..M@f1
CARDIAZOL-EPHEDRIN
M. Ph.

Collapsus, asthma bronchiale

++

Naponta 3X15-20 csepp

SZTK terbére

csak indokolással rendelhető

sol.
g sci.
I g Pentamethylentetrazol~t
0.15 g ephedrin hydrochloric,•t

10

, 10 g sol

tartalmaz
I9'7o Ft

CARD!TALIN
drilgée
dragliJ

Ch p.

Szfvelégtelen~ég (decompensati0)

o,I mg Dígitoxínum pur1""·

crystal!isatunl·Ot

tartalmaz

CAROTAMIN
E.Gy. T.
J

hlbi/J

(20

·

kenőcs

g)

o,~32 g Carotirl Jipoid-t,

( = ~-carolin y6 mg)
0,32 g acid. salkylir.-t,
1,32 g p. a •. b. sulfalt)id-ot,
·1,6 g
CCr'CS![l•t,
2,u g
adeps .la nae anhydric.~t,
4,8 g
paraf(. liqui(l.-t,
B,o g
vaselinum album-ot,
aqua dest. ad 20 g tartalmaz
IlO g-os tubus 6·50 Ft

CAROTAMIN
E. Gy. T.

Paroxy<;malis tach}!cardia
Ellenjaua!lt:
Digitalis intoxicatio

szemkenőcs

1 tubus_ (20 g)
0,16 g Carotin lípoid
1,40 g p-amínobenzolsulfarrdd
2,o g adeps lanae anhydr.
1,64 g Cercsili
4,8o g pMaff. líquid,
B,oo g vaselin. album
a:J.ua dcst. ad 20 g tal'tál>na~
5 g-os tuhus
4'50 Ft
20 g-os.tubus, 13'10 Ft

Hámosító kenő<;s, nlcus cruris,
ímpetigo coritagíolmm, ecccma
impedginosum, herpes impetiginosum, folliculitis coceo<rcnes bar·
hac, nehezen hámosadó égési
sebelméi és decubitusoknál

Acut é~ subacut f('rtőzéses conjun,-,tivitis, '·l•·pharitis acuta ·és
ulcerosa, honleolo,is, blepharitis
chroili<-a seborrlloica, fradioma•~
társferlőz<'Sek (pannus), ulcus cm·~
n!"ae, szemhéjsérülések
Ellenjavallt :
Sulfamid túlérzékenység

Adagolás egyéni! Általánosságban
alábbi séma szerint:

Nap:

1

2

3
3

4
3

5
2

6
2

7

az

+->

SZTK terhéreszabadon tendelhet6

8

Dragéc: 4 4
vagy naponta 3 dragée 7-IO napon át
fenntartá,si adag napi 1 dragé~
A beteg bőrfelület nap~nként t-2-szeri

SZTK terhérc szabadon rendelhet.;

beken és e

Egy üveglapátnyit náponta ~-;'3-szor, a
belehelyezni e$ utana
gy_engéden s#;dörzsöloi

kütőhilrtyazsákba

SZTK terhére
szabadon rew;l~lhető

•·•ttW•··'i·'i·EBJNW&B%4·'··€t.I,J@
CHARTA SINAPISATA
Ph.Hg.IV. D

·'fé.Hfi
Bőrizgató

Egyéni!

SZTK terhére s~abadon rendelhető

JOQ cm2 lap kb.
2 g mustárlisztet tartalmaz
IX2

g

2'90 )ft

CHINIDINUM SULFURIC.
E. Gy. T.
tabl,
l

tabi.

Tachycardia, extrasystolia, arrhythmia perpetua, pitvarlcbegés.
Elknjavallt:
Szfv"block ~súlyos decompensatio
esetén

Naponta 1-4-szer I tabl.-t, fokozatooan
emelkedve \'agy este 1 tabi., következő
reggel 2 tabl., m!ljcl 5 napon át 3-s-ször
2 tabl.-t. Utána fokozatosan csökkentve,
a 8-ik napon kihagyni

SZTK terhére szabadon rendelheló

Malárla. Hüiéses beteÍJ;égek;
Influenza. Pneumonia,

egy héten

Maláriában: Na.ponta g-szar o,15---0,25-ig
át (o,ot plasmochinnal) étkezés
után
Lázcsillapltásra: naponta s-szor 1 tabl:

Bontható
SZTI{ terhére szabadon rendelhető

0,20 g Ch!nidin sulfuricum-ot
tartalmaz

10 db
to'to Ft
100 db K

CHININUM
HYDROCHLORICUM K. Gy.
tabi.
1 tabi.
0,15 g Chlninum
hydrochloricum-ot
1 tabi.
0,25 g Citininum
hydrochloricum-ot
J

tdbl.
0,5 g

Chlninum
hydrochloricum-ot
tartalmaz

IOXO,I5 g tabl.
4'6o Ft
100 X 0,15 g tabi. K
IO X 0,25 g tabi.
7'50 Ft
IOO X 0,25 g ta b l. K
IOX0,5 g tabi.
13'00 Ft
xoo"'-o,s g tabi. K

Ellenjavallatok!
Status asthmaticus, graviditas

fi±&$ ;gwmwp;
CHININUM
HYDROCHLORICUM rs%+
URETHANUM '5% K. Gy..

dék

Malária, Hüléses betegségek,
Influenza. Pneumonia.
Bronchopneum101nia.

&
( amp. i. mus.cUiárisan

!!ll
SZTK terhére szabadon rendelhetd

inj,
r ampulla (r ml)
o,15 g Chininum hydrochlor,~t,
o,15 g urethant tartalnlaz
ro x I ml
20 X I IUJ

9'2-;; ,Ft

•

CHLORAETHYL Ch és K.Gy.
1

Narcosis, helyi érzéstelenité5

SZTK terhére szabadon.r'endelhet6

Fogászati érzéstelenltésre

SZTK terhéreszab.adon

fiola

50 és 100 g Acther chloratust
'tartalmaz

sJ g cnlt'ltyús fiola
wo g emeltyüs fivla

2woo Ft
26·go Ft

CHLORAETHYL
ALCOHOLI$ATUM

Ch

rendelhető

g-os üveg go g Acther
chioralust és
Jo g alkoholt
tartalmaz
IDO

wo

g-o~

CHOLIN

üveg

30"02 Ft

CHLO~ID

K. Gy.

inj. és so/.
r amp. (10 ml)

2,0 g Cholinchlorid kryst.-t

Hepatocellularl~ icterus, májcoma,hyperlrophiás májcirrhosis

Injekcióból: I:___2%·oS cholinc,hlorid olda-'
tot csepp!nfusióban
Scilutióból.: 3-8 kávéskanállal naponta
(1 k. kanál = 1 g)

+

SZTK terhére
csak indokolással

roo ml sol11tiO
20,0 g Cholinchlodd krystA
tartalmaz

5 X 10 ml lnj. 2I'Bo Ft Solutiot
50 x 10 ml inj. K
100 g üvegben
5'7'7o F1

,,

4

Tájékoztató a gyógyuerkészltménrek: rendel&lére

rendelhető

COCAINUM
.
HYDROCHLORICUM I% NATRIUMCHLORATUM I%

++

Érzéstelenítés

SZTK terhére szabadon rendelheló

Ellndavallal:
Cocain érzékcny~ég

CO CAINUM
HYDROCHLORICUM I %
NATRIUM CHLORATUM 2%

++
SZTK terhé-re szabadon rendelhető

CO CAINUM
'
HYDROCHLORICUM I %
N ATRIUM CHLORATUM 3%.

++
SZTK terhére szabadon rcndellie-t;Ú

COCAINUM
,
. HYDROCHLORICUM I% NATRIUM CHLORATUM 4%
COCAINUM·
HYDROCHLORICUM I% N ATRIUM CHLORATUM 5%
K.Gy.

++
SZTK terhére szabadon

rendelhető

++
SZTK terhére szabadon

rendelhető

inj. ml, r ·
Amp.*ként o,or g Cocainum
hydrochloric .•ot és készítményen•
ként 1-5% natrium chiaraturnot
. tartalma~
Mindegyik készítmény
10 X l

ml*CS

csomagolásban kerül forgalomba

CODEIN-ACISAL K. Gy.
tdb!.
1

tdbl.

o.o2 g Codein. hydrochloric.• t
0.50 g ácidum acetylo-sa!icylicumot
tartalmaz
ro tabi. 4'50 Ft
roa tabi. 4yoo Ft
5oo tahl, K

AJégzőutak

hurutos mcgbctege:

dé~ei

Fájdal01ncsillapltásra

Egyéni
3· x 1 . tabletta naponta

+
SZTK terhére szabadon rendelhető
B<mtható

'·'ttiili. !Jr&.UE§!fitttM@H+i..f!.!·IM
CODEIN.
HYDROCHLORICUM K. Gy.

Köhögé~

és fájdalomcsillapítás.

t

tabi.· naponta

elletén

++
Bonthatók
SZTK terhére szabadon rendelheti)

lilbl.
t tab/.

o,or-o,o2---o,os g Codein-.
hydwchloric.-t
tartalmaz
IOXO,OI

tooxo,or
IOO:X.ú 1 0I

2'go Ft
2g·-·Ft
K

10 X o,oll 4•8o Ft
20 X o,o2 g•6o Ft
lOOX0,02
K

IOOX0 102
IOX0,03- 7'00 Ft
IOOX0 1 03 K

CODEIN-STmiUM K. Gy.
tóbl.

A légzőutak
dései,
kínzó, hurutos
szaraz, .::;;~~~::/!::í1;"11
·i
köhögés csJlapitására

Egyéti i
3 x naponta

1

tablettá1

+
SZTK terhére szabadon rendelbet6
Bontható

tabi.
g Codein. hydrochlor:cA
o.o;; g stibium sulfur. aurant.-t
tartalmaz.

0.02

ro tabi: 2'6o ·Ft

tabi.
50o tabi.
100

26·oo
K

Ft
•p•"

CODERIT

Ch

tabl,
t

labl.
o,o2 .g
o,o2· g

Codein hydrochloric.-t
ephcdrin
hydrochlorlc.-t,
o,oo25 g acid. primUlac-t
tartalmaz

ro tabi. 6·7o Ft
20 tabi. u·6o Ft
wo· tabi. K-

Nápbnta 3-szor 1 - 2 tabletta; gyermekeknek 2-3-~zor % tabletta

++
SZTK terhére szabadon rendeÍhet.!>

COERULAMIN

K. Gy.

dragü tabl.
f

Urethritis~ cystitis;· <pididymi,th,
pyelltis.

if

Naponta 3-szar

I

Bontható
SZTK terhére szabadon rendelhető

dragée

dragéi: tabi.
o,I g Hexamethylentetramin.
phosphoric,-t,
(= hexamethylentetramin
kb. 54%}
o,o2 g mr.thylcn. coerul.-t
tartalmaz
-

20 dragée 3'35 Ft
250 dragée K

COFFEINUM NATR.
BENZOlCUM 20% D
inj.,

1 ml subcután szükség
többször

~zerint

naponta

Bontható
SZTK terhéreszabadon rendelhet{!.

Collapsus

r amp. (1 ml)

o,2 g Coffein. natr. bffizolc.-t
tartalmaz
ro x I ml ~mp. I3'30 Ft_
50 XI ml amp. K

COFFEINUM NATRIUM
SALICYLICUM oo% D

1

ml s. c. szükség szj!rlnt napoutá

SZTK tcrhé!'e szabadon rend d het&

többs:r.ör

inj,,
r amp. (r ml)
0,2 g Coff. natr. sallcyllcum-.ot
tartalmaz
to X t ml a~p.

8•7o Ft

COLLEMPLASTRUM
DIACHYLON Ch
5% ólomoxydat tartalmaz
vászonra kent kaucsuk-alapanyagban
4 X 18 cm csomag

1'6o Ft

Az elválto:llás nagyságának
darabot felragaaztani

megféÍeil:i

SZTK terhére11zabadon rendelb.et6

1-pmn~~iij.t+.q@§Hffli§+i+h.iif.!.IM

COLLEMPLASTRUM
HYDRARGYRI2o% Ch

hj Uji.
FurunculoNis

megfelelő

SZTK terhére szabadon rendelhető"

Az elváltozás nagyságának megfelelő darabot felragasztani

SZTK terhére szabadon rendelh-et/;

Az elváltozás nagyságának
darabot telragasztani

!W% higany
•
vászonra kent kaucsuk alapanyagban

6 cm x g cm 1'5o Fl
I.mXJ8 cm 19'40 Ft.

COLLEMPLASTRUM
SALICYLATUM 40% Ch

Tylosi~,

clavus

40% salicylsav vászonra kent kaucsukalapanyagball egyenletesen eloszt~a .
6 cin x g tm·
1m X18cm

COMPRIMA TA
ANTINEURALGIGA
E. Gy. T.

1~2

Fájdalmak, neuralgiák, láz

S,.;ükség eselén

tablettát.

Collapsus, vérkeringési és lég;o;ési ·
,.;avarok, nívgyengeség. Alkohol·
mérgezés. A légző- és vasomotor•
Centrum izgatásár;,.,
'

Pro dosi 1 ampulla (2-5 ml) subcután,
intramusculárisan vagy intravénásan,
többSzör naponta
A solutióból naponta 3-4-sze:r %-1

SZTK terhére szabadou rendelhet6

r tahl.
o,05 g Coff, ptlfUm-öl,_
g amidazophcn-t,
o,go g phenacetin-t t~rtalmaz

0,20

10

tabi.

7'50 Ft

COREDIOL

K. GY.

inj,, Jo[,
-~

amp. (2 ml)
o,s g
rom/sol,-··-·,_
•'
·
2o5 g Pyridln-~·carbonsav
diaethylamid-t tartalmaz

5 X J ml am p. I 1'8o Ft 10 ml sol. I-2'50 Ft
5X2ml amp.21'2oFt 50mlsol.47'5oFt
ml amp. K

50 X 2

Inj. bontható
SZTK'terl1ére-heveny vérli.eringéll1
elégtelenség és· collapsus esetétlszabadon reuJelhctö

CORTIGEN

K. Gy.

inj,
r amp. {r ml)
1 ml Extr. suprarenal. cort. aqu.
( = 1 cortic<?dynamiás PE)~t tartalnu1.z
5 X 1 ml

g6·7o F<

JOXImlK

DEMALGON

Addison-kór (addísonismus)
dow-kór és hyperthyreosisos állapotok. Constitutlonalis ásthenia,
Vérkeringési gyengeség. Hypoto.
nia. Fertöző betegségek. Reconva.
lescentia. Adynamia. Öregkori ma.
rasmus, Izomdystrophia és atro.
phia. Psoriasis, Gyennekkori bélintoxicatiok. Terhességi hányás,
mérge<:ések, égés utáni toxaemia,
Allergiás betegségek.

Ch

wpp., tabi.
r supp,
r tabi.

o,27 g Amidazophen~t
-<t,IB g carbamid. bromdiaethylaceticumot
tartalmaz
5 supp. 9'40 Ft
10 tabi. 8•8o Ft
roo supp, K
roa tabi. K

DEMAii.GONIL

Ch

inj. SI)/,
amp.
0 040
o,o6
o,6o
t$ ml.
3 g
0 1 45
4 15

r

(2 ml)
g Am!dazophen·t
g acid. diallylbarblturic,·t
g urethan-t tartalmaz

Potentiált hatá~ú. fájdalom csilla·
pltó és antirheumaticum. Postope.
rativ állapotban morphin pótlására
b.asználható.

Naponta I - 2 ampulla subcután vagy
intramusculárisan
Súlyos~bb esetekben lényegesen magasabb
adagok szükségesek

+
Bontható
SZTK terhére
csak indokolással rendelhető

Felnötteknekegyszerre Ó,5-I g (I-Z tabl.)
1 kúp vagy %-I órás időközölJ-ben 2 kúp.
E_z az adag azonban' erős fájdálmaknál és,
általuk előidézett álmatlanságnál nyugodtan túlléphető. Gyermekek~~_o,I--o,4 g
n~-1 tabi.)
..

@

t-----2 amp. intramuscularisan, i arnp. intravenásan lassan befecskcndezve

@,
Bontható
SZTK terhére
csak indokolással rendelhető

Bontható: mindkét csomagolás
SZTK terhére a tabletta szabadon,
a suppositorhnri c~ak indokolással
rendelhető

sol,
Amidazophen-t
g acid ·diallylbarh.itun>..t
g urethan-t taFtalmaz

5 X 2 ml {amp.)

I3'9P Ft

.50 X 2 ml (amp.) K

DEPOFOLLAN

15 ml sol.
T3'6o Ft

Ch

inj.
r amp. (t ml)
15 mg ·g,t?-oestradiol.·I7-stcarink:-t
tartalmaz
IXtml
u•BoFt

Elaődleges és 1.1láBodlagos amenorr.
_hoea, climax, meddőség, hypet. és
"raromenorrhoea, dY!Imenorrhoea,
ahortllll habltualls, hypoplasla ge·
nit;, Cardnbma prostatac, stb.

Amenorrhoea: 3 napon belül 2 amp. Dt/NJ•
(ollan, _3 hét mulva 5 napig, Glanducerpin,
Mcnstr. zavarok: menses utan 2 nappal
-Yz-1 amp. Climax: havonta l amp. St~fri
!itas: menses után 1 amp. 2-3 hónapig,
hypopiasta esetén ugyanúgy

+
SZTK 'erhére
csak indokolással rendelhető

IQ XI ml K
S9

[

_...---

DEPRIDOL

K. Gy ..

inj, és tabi.
J

Fájdalomcsillapltásra és görcsoldásra,
Morphin helyettesftésére,

Naponta 1-4 tabJ. .
_
1 - 2 amp. subcutan vagy· hitramuscularisan

l

O++
Bontható ; inj,
SZTl{. terhére szabadon

rendelhető

amjJ. (r ml)
o,or g
1

tabi.

o,oos g 4,4-Dipbenyl-6-dimethylaminoheptan-s-on bydrochloric.-t
tartalmaz

20 tabi. 6· 4o Ft

5 X I ml amp. 8·- Ft
50 X l _ml amp. K'

IOO tabi K

DERIPHYLLIN. M
inj,, sol;,_ supp,
I

amp, (1 ml}
0,4- g Theophyllin.-dlaethanolamln.
(theophyllin
46%)
o,04 g diaethanolamin-t tartalmaz

=

ro ml sol.
4 g Theophyllin,-diaethariolamin
(theoph y Hin =46%)
0,4 g di_aethaoolamin
,
2 g extr, chamomillae fluld,'-t
(akohol =40%) tartalmaz

Angina pectoris. (Nikotínos
angina is.)

Érgörcsböl eredő szív· és .érbúegségek. Sziveredetü oedemák'.
Myodcg. cordis, Szfvtonizálás.

Szükség szerlnt 1-2 ml s. c. (Stenocardiás
roham idején élettani konyhasó-oldattal
i. m. vagy i. v,)
Napj. 3-4-szer 10-15 csep.pet
2,?: 200,0 digitalis infusumban is adhatól
Szükség S7.erlnt naponta 1-2 kúpot, Jnj.~
val combin:ilva, ha
pangásos gyomornyálkahártya rossz felszívóképessége miatt
vagy a portalis keringés kikerülése végett
kúpban kell adagolni

+
Bontható: inj,
SZTK terhére az iojectio szabadon,
a so.lutio és suppositoriuro csak
indokolással rendelhető

a

supp,
ó,6 g_ Theophyllin,-diacthanolamin-t
(theophyllin =46%) tartalmaz
·.5 X r ml amp.
r6·7o
50Xl ml amp. K

Ft

ro lll sol. 2.3'70 _Ft 6 db )Űpp. 23'1'? Ft.~
· -IOo db- sup p: K

'"

"'

DERMAFORINE

E. Gy. T.

Sebhintőpor

A sch felületét behintjük

ro

pulu,

g

'
Bismuth mbnitdc.·t,
zinc. oxydatum-bt,
hydrarg. bichlor,

0,376 g
0 0 !12 g

o,o36

g

ammoniatum-ot,

o,og6 g

+
BoNtható
SZTK terhére szabadon ren?dhet&
Közgyógyszerellátás terhére

sebhintópiJr

rendelhető

,

hydrarg. chlorat. mite subl.

parat.-t,
o,o36 g hydrarg, oxyd, flav,-t,
o,o152 g pyoktanin aureumot,
bolus alb. ad 10,0 g-t tartalmaz;
10

g

1'40 Ft

too g
14·- Ft
soo g K

DERMASEPT

E. Gy. T.

kenőcs
20

g kenőcs

o,!.!o

g
0,20 . g
o,ogo4 g
o,2o
g
0,290 g

t,•.w

g
g
g
g

o,Bo
1,0
1,0
1,0

•
Monobrombenzol-t
o-oxychinolin. sulfuric.-t,
angent. nitric,-t,
·aquae dest,-t,
bismuth, tribromphenylíc.-t,

bismuth. subnitrlc.-t,
zinc. oxydat.-t,
alumin, silicic. p.-t,
sulfur pp.-t,

ammon, bitumcnslllfuric.-t,
pix redcst.-t,
ol. morrhuac-t,
1,288
ol. Uni-t,
o,2o
sebum ovile-t,
1,0
plumbum oxydatum-ot,
1 ,o
ol. veget.-t,
o,2o
g terebinth., comm.-t,
0,20
g res. pini-t,
o,6o
g cera flava-t,
vaselin, chloesterinat. ad 20,0 g..t
tartalmaz
g

o,so

g
g
g
g
g
g

I ,30

20 g

tubus 6•go Ft

500 g K

Fert5zött ~ebek kezelésére, pyo.
derma, cccema, ~tb.

Küisőleg:
'Kenőcs

SZTK terhére szabadon rendelhető

l

*

P.t!@i,4Pi+fNMMij@f%&!."1
DESEPTYL TABL. Ch
c tahl.
0,5 g p-Aminobenzobulfamid-t
tartalmaz

Streptoe:occus, !ltreptobact.-,_ colichemotlJerapeutkuma,
orbánc, gócfertőzések, kryptogcnlázak, ulcus molle, uretbritis, Cys.
titis, pyelitis, sth.

fertőzések

20 tahi. o,s 8·40 Ft
wo tabi. o,s K
250 tabi. o,s K

DEVÉGAN

M. Ph.

tahi.

tahi.
0,25 g Acid. 4-0XY·3·3.Cetyl-aminophenylarsinic.-t
·
'o-,03 g ·acid. boric.~ot tartalmaz
15 tabi. 1 g
so tabi. r g

tabl.

50

l

Fluor albus, különösen az _ú. n.
chomonas-kolpitls, valamint a
velyfal működési gycnge~égén
puló minden egyéb fluor.
Hüvelyi műtétek előkészítésére.

Naponta 3 X 2 tahi. Gyermekeknek 3 X I tabi.
2 éves korig minden % tablettára 4 csepp
ac. hydrochlor. dilut.
Deseptyl-kezelés alatt Hntartalmú gyógyszerek és ételek fogyasztását kerülni kell

'Kezdetben· D!lPODta I - 2 _tahi., később
2-a~szor hetenként 2 tabi, méfyen a hüvelybe vezetve. A kezelést követő reggel
ülőfürdő; hüvelyöhlltés hetenként egyszer.
Ha secretiós rendellenesség niiat~ a tahtétták nem esnek szét, akkOr célszerü a,zokat
behelyezés előtt vízhe mártani

+
Bontható: tahi.
SZTK terhére szabadon

rendelhető,

++
SZTK terhére csak -trichomonag
okozta fluor eselében
szabadon

rendelhető

18'~ Ft.
2g•6o Ft

g K

DEXTROSE
inj.

K. Gy.

;,

..,..
gek,

Csak intravénásan

Bonthalók
SZTK terhérc szabado~ rendelhető

ro% .,;,·r g, ~w% 2 g, '4o% = i g
Sacchar. uvae-t tartalmaz
ro%-os

ro x· IO ml
29' 40 Ft
so x ro ml K
JO x 20
rnl
s6·2o Ft
I x roo ml
rg·go Ft

20%-os 10 X 10 ml
gt·So Ft
soxjo ml K
to x 20 ml
s8·3o Ft
l X IOO ml
20"70 Ft
.f.-0%-os ro x 10
·
soxw
10X2o
l X ioo

ml
34·~ Ft
mlK
ml
6yBo Ft.
ml
22"40 Ft
5 Tájékoztató gyógyszerkészitmények rendelésére

65

l
l

iWti#lf§
DIAPHYLLIN K. Gy.

1-2 naponként I «ffipulla lntiavénásan.
Naponta háromszor 1-2 tabletta, vagy
napi 1-2 kúp

inf,, SUf!p., tabi.
r amp. (10 ml) o,24··g
1

supp.-

0,36

g

Inj. bontható
SZTK terhére az inj. szabadon;
a supp. és tabl. csak indokolással
ren_del)lető ·

1 tabi. o,t -g
.
Theophyllin.-acthylen-diamin.-t
(= thcpphyllin kb. 73%, acthylendiamin. kb. 27%) tartalmaz
5 X ro ml amp.
rg·7o Ft
::;oX IO ml amp. K
IOX2 g supp.
4-I'BO Ft
rooX2 g supp. K
20 x o, I g tabi.
rS·Oo' Ft
Iooxo,r g tabi. K

Arsen~. arscnobenzol-,
"(sublimat stb,), arany-,
mérgczés.

DICAPTOL Ch.
illj., (to%)
l omp. (r ml)

.

b~~'~':J::i~l

,

Heveny mérgezésnél els6 nap 4~-szor
I amp., a 2~. napon: 3 x t amp., 5-6.
napon I amp.
Befecskendezés mélycn irtWaglu!ealisim

Kőo:gyógyszerellátás

terhére

rendelhető

SZTK terhére
csak indokolással rendelhet6

o,t g Dimercaptapropanol-t
tartalma:~;

JOXI ml amp.

43'4-0 Ft

DIENOESTROL

E. Gy. T.

ken{Jc;;
l'O

g

ken&s
Dienoestrol-t,
nipagin-t,

0,02

o,o3
6,40
- 4-,oo
0,40
1,00

adcps lanae-t,
a_qua dest.
cera alba-t,
paraff. liquld és vasetin
album. ad 20 g-t tartalmat.
20 g tubusban 6·oo Ft

DIENOESTROL

E. Gy. T.

labl.

r tabi. ·
0,5 mg 3o4·Bls(p-oxyphenyl)2,4-·
hexadien-t tartalma7:

20 tabi. ::r10 Ft

.

100

tabl. K

Ovar!alís dysfunctlókból
eccemák, pruritus, craurosis
acnc vulgaris és rosacea.
cruris, fagyás! sérülések
El!F.njauallatok:
Nem honnonalis eredetil "''"""··.;&~
zitsok (tbc., cachexia)

Menopausa,
litas, uterus
megakadályo:.o:ása.

El/enjaualll: rákos hajlamosságra
valló családi anamnaesi~

A használati utuítá~ 6Ze'int

Általában napi l tabi. Ameno~hocában
napi 2 tabi. a cyclus első felében adagolva.
Stedlitas, utenu hypoplMla ~etében napl
2 tabi.

+
SzTK terhére szabadon rendcllwt.4.

+

SZTK terhére szabadon rendelheti\
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető

.,

DIGISTROCHIN

E. Gy. T.

áragie

Myocardium me~betegedései,
Arythmiák. Fertőző betegségek
után fellépő szívizomzavarok.

Kúraszerden adagolva, napjáball 3-s-ször
r-I dragée

++

SZTK terhére szabadon rendelhető

aragée
o,og g

Digit. purp. fol. titr, plvA,'
(= o,g IE)
0,05 g chinidin sulfuric.-t,
o,oo1 g strychnin nitric.~t,
o,oos g scillae bulb. glycosida-t
tartalma?.

drg g·go Ft
·6o drg Io·go Ft
20

250 drg K

Egyéni

DIGITALIS PURPUREAE
Hungarieae FOLIUM D

+
SZTK terhére szabadon rendelhető

DLg-italis therapia

«Pulv. gl'osSus}) és «Pulv, subt.>)
I g Digit. purp. fol. }lulv, hatóértéke = IO IE
'
tg

t'go Ft

DIGITALIS TITR. K. Gy.
tlragée tabr.
r drag/e tabl;

o,os

i (= o,s

IE)

dragie tabi.
•
. o,IO ··g (=-I IE)
, -..
Dlgit, purp. foL titr. pulv.-t tartalm~z

1

50 X o,os g dragée tabi._ 7';0 Ft
250 X o,os g dra gé e ta bt. K
50 X o, I g dragée tabi. g·2o Ft
I!SOXO,I g dragée tabl. h.

Dccompensált vitium cordis, chroniens myocarditis, nephrosclercr
sis, fertűző betegségek, Basedow-, kór.

E'gyénl adagolás

+

SZTK terhére szabadon rendelhető
Közgyógy~zercllátás terhérc
rendelhetö

DIONIN UNG. <<Ebaga>> M

Ulcus comeae, Cornea hom:i.Iy.

SZTK terhére
csak_lndokol:tssal rendelhető

,Az orvos utasitása nerint

A nyirok keringését fokozó szemkenőcs.

1 tubus (7.5 g)
0,375 g i\ethylmOL'phin. hydrochloric.
r,sog g vaseli_n. flav.
2,025 g cercsm
3,707 g paraff. !iquid.
o,oB4 g aqua dc~t.-t t:irtaimaz
tubus r6·go Ft

DIPANKRIN

K. Gy.

úagée tabi,

Achylia gastrica. Dyspepsiák.
pancreas-mö.ködé~ csökkenés~vel

Naponta négy-ötször
közben

T- 2

dragée étkezés

Bontható
SZTK terhérc szabadon :rentlelheL~

kiesésével ján\ ernésztési

Hasmenés. Basedow-kór

c dragée tahl.
0,15 g Pinkreatin-t,
o,os g duodenum ~icc.-t tal'talmaz

30 keratlnozott dragée

6·oo Ft

wo keratinozott dragée go·oo Ft
500 keratinozott dragéc K

DJPHEDAN

Napl I. tabl.-t61"emelkcdve napi 3>< I, esetleg
· 4-5-ször 1 tabl.-ig. Gyermekeknek 4 évig
2XI(4,6évig 4XI/4, I2 évig2XI tabl,
A beállltás ideje alatt Scverwf adandó
Csilk orvosi felügyelet mell.ett szedhető l

E. Gy. T.

'(ANTISACER)
tabi,

+

~ZTK

terhére szabadml t•endelhetó
Közgyógyszerellátás t~rhére
~endelhetö

r tabl,
o, r g 5,5' Dlphenylhydantoin-t
tartalmaz
~5
~50

db B 2o Ft
db K

DITHESCOP I. D .

csillu_{)ítá~.

inj. mita
t

Nareoslil bevezetése, ~~·~z]~;;:!'~~·
er6s motorikWl b!galma,

amp. ( r ml)
sw
mg Morphin .. hydiochlodc.
30
mg aethylmorphín, hydro-

szerint I alllp. subcutan

0-1-+
Bontható·
SZTK terhére
c-.ak indokolással rendelhető

chloric,
0,25 nig scopolamin, hydrobl'otnic.-t
tartalmaz:
'

WXl ml amp.

16-70 Ft

:)eX I ml amp. K

'"

7'

A készit_rnény'8Sszl'!tétele

DITHESCOP 11.

e~~csomagolása

D

inj. /urU
1

Narcosis bevezet~se, elmebetegek
motor.ikus izgatottsága, fáj-_
dalomcsillapitás.

Szűkség

Influenza. ·Lázas, fertöző
gek. Lumbago. Polyalgia.

Mite: naPonta I-;-3 kúp
Forte: naponta 1-2 kúp

Hyperthyreosis, Basedow, alkati
soványság, felnöttek és gyermekek
étvágytalanság-a, climax, lactago.
gum, dysme_norrhoea.

Naponta 2-4----S tabi., súlyos esetekben
napi 10 ~abt-ig, Chronikus intermittiló
kezelés a pulsus, testsúly vagy alapanyagcsere conb·ollja mellett. Általiban két heti
kezelés után 5' napos szünet
Gyerme-keknek másodnaponként I tabi.

szerint

1

amp.

~ubcutan

erős

O++
Bontható
SZTK terhére
csak indokolással rendelhető

tlmp. (r ml)
:w mg Mot'phin. hydrochloric.

30 mg aethylrnorphin. hydrochloric.
__ 0,4 mg scopolaplin hydrobromic.-t
tartalmaz

ml amp. 16'70
ml amp, K

IOX l

sO x

t

DlTONAL

Ft

M

kríp mite

SZTK terhére
csak indokolással renlllelhet6

kúp:
o,os g Alumln. acetic. tartaric. cryat
(Alpg 23,4 %)
o,25 g trichlorbutyliJ.UU salicylic.
0,3 g amidazophen
ad 3,1 g butyr. cacao-t tartalmaz.
l

6 kúp
kúp

100

II '30 Ft
K

Klip forte
l kúp:
o,'}2 g

o,g g
o,oo4B g
'
ad g,r g
6 kúp

Trychlorb'utyllum
salicylic. /
amidazophen.
alumln. acetic. tartaric. ,
cryst, ( = A~Oa 23,4 %) ,
butyr, cacao-t tartalmaz i:l

J8·8o Ft

DITYRIN

Ch.

drag/e tabl.

r tabi.
25

mg Dijodtyrosin-t tartalmaz

so tabi.
8·40 Ft
tabi, K

250

,,

+

SZTK terhére szabadon rend~lhetö
Közgyógyszerellátás terhére
rendelhető

-~

DOLANTIN
úlj., tabi.

amp.

r

{2

M. Ph.

mV

g
tabl.
o,025 g Aethylium I-methyl-4-phenyl0,10

J

pipeiidin-4-carbonlc,-hydrochioric-t tartalmaz

5 x 2 ml amp. tygo Ft
x 2 ml am p. K

1<)0

DOLOR

Spasmolyticum és analgeticum,
mest.zemenöcn helyettesíti az atmpint, papaverint és morphint.
Simaizom görcsoldó hatása 3'Sznr
erősebb a ffi{H'phiuménál:
Erős fájdalom.csillapító és görcsoldó. M<>rphin hdyettcsft.:sére.

Napi I_::_3 x I tabi. vízbCu oldva .;tkezés
után
Szükség szerint- napi I-3 X I-I Y2-2 ml
izomba vagy bőr alá, {Vénába: ro -ml
1 o%-os szőlőcukor vagy élettani konyhasóval hlgítva, lassan, 2-3 perc alatt)

20 tabi, 7·Bo Ft
tab). K

250

K.Gy.

Migraine, fogfájás, neuralgi:ís
fájdalmak

Fájdalom esetén

Narcosis beveze'tésére, gyomorbántahnakllal kapcsolatos fáj .'al·mak és görcsök, bélvérzés, epe-,
vesekóhólika, dysmenorrboca, éjjeli
iz~.ada~. angina pcctods, stb.

Er6s kóli_kás fájdalmak szúntetésére 1/r-J
amp., nárcosis bevezetésére 1-1% amp.
Naponta tl-s-szor l--:-2- tabi.

1

tabletta

O++
Bontható
SZTK terhére azubadon rendelhet!\

tabl.
t

Ű++
Bontható
SZTK terhéreszabadon rendelhr;tfj

tabi.
0,02 g Aethylmorph. hydrochlorlc.-t,
0,3 g amidazophen,·t,
o,g g phcnacetint tartalmaz

w tabl.
tg·go Ft
wo tabl. K
-

DOMATRIN

Ch.

inj,, tahi.
r amp. (r ml)
40

mg Opi{im cc; (morphíum baals
kb, so%),
1,5 mg homatropin methylbromat.-t

O++

l

Bontható: Info, tabi.

SZTK terhére sz~tbad?n rendellHltoi

tartalmaz
i tabi.
o,or g oPium cc.,
o,oo2 g homatro'pin Jnetbylbromat.-t
tartalmaz

3 X r ml 4'90 Ft
ao tabl. 5·io Ft
6 X I ml g-Bo Ft 100 tabi. K
~OXI mlg28o Ft.
IQOX I mlK

'"

~A ké~Zitníény öss'iiHéfele lis llSllmaqolása

DOMATRIN mite Ch.
inj.

Gyenge szerver.e•Üeknél és
a Domatrin javallataiban

nőknél

1-2

amp. subcutan

Bonthatók
SZTK tcrbére szabadon rendelhető

«mp, (r ml)
20 mg Opium cc. {morphium basis
kb. so%),
1 15 mg Homatropin methylbromat.-t
tartalmaz
g X I ml 6•40 Ft
. 6XI ml 8·7o Ft
I

DOMOPON

Ch.

Ít!j., sal., tabl.

amp. (I ml)
o,o2 g Oplum cc. (morphinbasls kb.
so%)-ot,
.10 ml sot.
o,2 g Opiu-pt cc. (morphinbasis ·kb.
so%)-t tartalmaz
tabi.
o,OI -g Oplum cc. (morphinbasis kb.
50 %)-t tartalmaz
1

Igen erős fájdalom, acut- gyulla-·
dások, kőkólikák, tenesmus, colitis,
dysenteria, typhus, ólommérgezés,
peritonitis, angina pectoris, asthma cardlate és bronchiale, tab~ses
crisis, köhögéssel és .kevés váladékkal járó légútbántalrq_ak, vérköpés
és hányás, stb.

O++

PffJ dosi: o,oi--o,os! g
Pro die; o~~4-o,t5! g
Átlagban naponta 3 X 10-30 csepp·, vagy
1-3 tábl. Naponta I-3 amp. subcutan
Gyermekeknek pro- die annyi cseppet, ahány
éves

O+
Bontható: inj, és tabi.
SZTK terhérc szabadon rendelhető

' 7'50 Ft
ml amp. 25·~ Ft
ml amp. K
10 ml sol.
6·so Ft
zoo ml sol. K
10 tabi.
100 tabl. K
6 XI nll amp.

20 X I

lOOX I

EGGOSALIL

E. Gy. T.

labl.
I

tahJ,
0,5 g Salicylsavamidot tartalmaz
go-tabi.
tabi. K

250

,,

ti.IO

Ft

Hüléses és rheumás megbetegeáésck, főfájás és egyéb fájdalmak,
lázas állapotok. Polyarthritis acuta
rheumatlca.

Naponta 3 X 2 tabi. Salk.yllökés szükségesesetén naponta 5-7-szer 2 tabi. Fájdalom csillapítására szükség szcdnt 2 tabl.

~ége

Bontható
SZTK terhérc
csak indokolással

.
rende.lhető

(ffijijüQ M' -rf §é
EMPLASTRUM CANTHA·
RIDATUM Ph.Hg.IV.K. Gy.

·

r rudacska
·o, 77 g Cantharis
10 X 5 g rudacska
50 X 5 g rudacska
IOX 10 g rudacska
!)OX!'? g rudacska

-Hólyaghúzó tapasz

fl& .
Külsőleg:

tapasz

SZTK terhére szabadon rendelhet-6
TÖRZSKÖNYVEZÉSE
TÖRÖLVE 1 GYÁR'rÁSA.
MEGSZÜNT!

pulv.~t

tai-talmaz
g·2o Ft
42·- Ft
I8'IO Ft

Bg·so Ft

EMPL. DIACHYLON
Ph.Hg.IV. D

:Funmculusok érldéfie

, Kül~ö!cg: tapasz

Bontható
SZTK terhére sl':abadon :rendelhet ó

rudacska 5 és 10 g
5 g
Em pl. diachyl. Ph, Hg, IV,
(ex:: 1,67 plumb •. -oxydat.
r,67 g adeps suiilus
1,67 ·g ol. rapa~ raf(,)
,30 X~ g rs-go Ft"
:;ox 10 g 26 go Ft

EMPL. HYDRARGYRI
Ph.Hg.IV. D
5 ls ro

g

Kü!~őleg:

tapasr.

Bontható
SZTK terhére szabadoil renclelbt~H>

Kübőleg:

tapasT.

Bontható
SZTK terhére szabadon rendelhe-té

rudacska

!J g rudaeska

1

·

g Hydrarg. metalllc.
o,s g adeps. lanae anhydric,
3·5· g empl. dlachylon-t tartalmaz
1

JOX5 g
IOX lO g

12'80 Ft

25'90 Ft

EMPLASTRUM MlNII
ADUSTUM K. Gy.
ruátU:.rka 5 g
Empl. minii adustum-ot
(ex: plumb. hyperoxydat.
ruhr. I 05l5 g),
o,7B g c_cra flava-t,
2,688 g ol. helianthi-t,
o,or7 g al. camphorat.-t tartalmaz
ioxs g iudacska
6·7o Ft
H> x ro g mdacska
10'90 Ft

Furuncui<)l!Ís

EMPLASTRUM SAPONATUM Ph. Hg. IV. K. Gy.

Furunculosis

I{ülséíleg: t~asz

Bontható
SZTK terhére szabadon rendelhető

Furuuculosís

Külsőleg:

Bontható
SZTK terhére szabadon.rendelhetó

r rudr;rcskd
3 175 g Empl. diachylon..t,
o,65 g cera alba-t,
0,35 g sapo. med.-t,
o,l:lfi, g. ol. camphonit,-t tartalmaz
1o X 5 g rudacska
50 X 5 g rudacska
w X W g rUdacska

11?'50 Ft
IS'JO Ft

50 X 10 g rudacska

EMPLASTRUM SAPONATUM SALICYLATUM
Ph. Hg. IV. K. Gy.

tapasil

rudacska

l"

o,25
3,56
o,62
0,33
9,24

Acid. salicylic.A,
empl. diachylon.-t,
cera alha-t,
sapo m€d.-t,
g ol. camphorat.-t, tartalmaz'
g
g
g
g

X 5 g rudacSka
IO X ro g rifdacska

to·2o Ft
17·- Ft

W

ENDOJODIN

M. Ph.

inj,
amp, (il ml)
0,40 g Hexamethyl-t,g-diam!no
isopropanoldijodid.-ot
(""J o,236 g) tartalma-z
10 X 2 ml amp,

Hypertonia, arteriosclerosis, syphilis, angina pectoris, aortalgia, kisugárz;ó fájdalmak, Asthma bronchiale, idült 'hörghurut, scrofulosisos n:yirokmirigyduzzanat, hemi•
plegia.

Subcutan,- intranitlsculárisan vagy intravénásan naponta vagy 2--3 naponként
%-I ampulla.
'

+
Bontható
SZTK terhére Szabadon rendelhető

26'40 Ft

iDO X 2 ml amp. K

6 TájékoZtató a gyógyszerkészitmények rendelésére

"'

ENTEROSOLVENS AMMONIUM CHLORATU!',f M
dragél

A Hg-vegyületek vizelethajtó hatásának foko'dsára. A vizelet
savanyítására {spasmophilia,
tetania, ~tb.)

Napjában. többs;;:ör 0,5-1 g, (Napi 8-n!
g-al előidézett acidosis clősegitl a Hgvegyületek vizelethajtó hatását)
A megsavanyított vizeletben a fertőtlenltő
hatása erélyesebb

DlgltaU!-theraple.

Az orvos utasítása és rendelete szer.&lt

Bontható
SZTK terhére szabadon rendelllét o§

1 drag,l~

o,5 g Ammon. chl~i-atA tartalmaz
2() dragée 8·70 Ft
J.oo dragée K

ENTEROSOLVENS DIGJTALIS FOL. TITR. pulv. M
pulv,

+
SZTK terhére
csak Indokolással

dragi~

rendelhető

dragli
o,05 g Diglt. yurp. fol. titr. pulv.
( =·o,5 IE) tartalmaz

I

20 dragéc

5'30 Ft

OrvoG

ENTEROSOLVENS
NATRIUM JODATUM M

utasítá~a

és rendelete szcrint

SZTK 'terhére
csak indokolással rendelhető

dragli
1

dragü
o,2 g Natr. jodatA tartalma:.-;

.20 dragéc

9'50 Ft

ENTEROSOLVENS
NATRIUM SALICYLICUM M

Heveny rheumatismus : b:ületi
izomgyulladá&.- Pleuritis, lridocy
clitis polyneuritis, polyarthritis.

HevenyeÍetben napi 5:._10 g, ké~bb 1 hétlg

napi g----3' g. (2 éves gyermek napi o,5 g,
4 eves napl 1-2 g, 10 éves napi 3·-4 g)

Bontható
SZTK terhére szabadon

rendolh.et~

dragü
r drag/e

o,, g Natr. salic)'lic.-t tartalmu
20 dra gé e 7 .4-o Ft
lOO dragée 37·- Ft

6'

"'

.,

2 ii
ENTEROSOLVENSTHEOBROMINUM NATRIUM
SALICYLICUM M

Koszorúérgörcs; arteriosclerosis.
Cardialis és renalis hydrops. (Vesét
nem izgatja).

Naponta s-s-ször

I

dragée

Boutható
SZTK terhére szabadon reudelhctő

dr agit
draile
o,s g Theobromin, natr. salicylic.•t
tartalmaz
20 dragée

ro·2o Ft

:EPHEDRIN--'- INHALASOL
K.Gy.

Garat- és gégehurut. Rhinitis acuta
vasomotorica.

Belélegzés vagy orrbacseppentés

++

SZTI{ terhére-s_zabaddn rendelhető

sol.

30 ml sol.
0,3 g

Ephedrin basic,-t,

o,l5 g menthol-t,

o,rs g camphora-t,
o,I5 g ol. cucalypti-t,
paraff. Hquid. ad 30 ml-t
tnrtalmaz

go. mL soL B·6o Ft

EPHERIT

Napontag-szor %-r tabl. Asthmis roham
előtt I tabi., roham alatt, vagy acut vér·
nyomásesés megszüntetésére I amp, sub·
cutnn. Bélrenyheség 2-szer % tabi..

Ch.

iuj. is tabi,
r amfi. (I m/)
0,05 g Ephedrin ~tydro-chloric.-t,

r lobr.
o,os g Ephedrin hydrochloric.-t
tartalmaz

5 x r ml am p, S·so Ft
soxr mlamp. K

IO tabi. 3'20 Ft
20 tabl. 6·40 Ft·
IOO tabl. K

++

Bontható: in j. és tabi.
SZTK terhére szabadon rendelhető
Közgyógyszerellátás terhére
r"endclhetö: a tabL

'''ffriliu@•~E*Bf*'§HlHMNU
lERGAM

incompletus. A
szaka. AtoniU. Menorrhagia. Hyperthyreo~is, Glaucoma. Migraine, sympathicotonia.
Herpes zoostcr.

Naponta- IS-20 ,csepp, vagy 14-.:..I ml,
N-aponta I-2-szel' subcután vagy intramusculárisan
'

Hypertonlás szülőnőknél V. gyors
hatás elérésére a szülés placentári~
ezakában. Atonia. Menorrh11gia,
esilteiben.

-Yz-I ml naponta t-2-szer subcután vafn,
intramuscularisan

Tuberculosis. Bronchitis.

Naponta s-szor ;;: k&véskanMlal

Abortu~

K. Gy.

placentari~

inj., sol.
ramp. (1 ml)
0,3 mg

+

Bontható inj.
SZTK terhére szabadon rendelheti)

1 iiveg (5 ml).

3 mg és
1

üveg (ro ml)

6 mg Ergotoxin aethansulfonicum·ot
tartalmaz
5 ml sol:. . 7'30 Ft
ml sol. II'BO Ft
aol. K

5 XI í'nl amp.
50XI mlamp. K

10

JOo, ml

ERGOMETRIN

K. Gy.

i nj.
r amp. -(l ml)
.
o,2 g Ergomctrin·
tartalmaz

+
SZTK tetlhére szabadon rendclhCtö

malceinicum~ot

,5XIml Hl'-Ft.
'IOOXI ml K

ERIGON. E. Gy. T.
1

++
SZTK terhére
csak indokolással

•J'WP

rendelhető

üveg (200 g}
o,6I8 g N atr. hypoPhosphorosum-ot,
2,564 g calc, hypophosphorosum-ot,
6,IB g
kalium sulfoguajacol4,
o,0436 g codein hydrochlor.~t
tartalmaz

200 g

I7'50 Ft

woo g K

lETOlPURIN

K. Gy.

ta b!.
1

Angina pectol'is, szívneurósls,
gralne. Arteriosclerosis.
vasoneurosls, Hypertonia,

Naponta s-swr t-2 tabi.

!!il
Bontható
SZTK terhéreszabadon

rendelhető

tahl.
o,03 g: Acid. butylaethylharbituric.-t,
o, r g theophyllin-t tartalma:.;

20 tabi. u•4o Ft
tab,l. K

100

86

87

ETOVAL

K. Gy.

tabl,
o, 1 g Acid, butylaethylbarbituric.-t
tartalmai

T

10

tabi.

Sedativum. ·Hypnótlcum, Antiepilepticum.
-

Mint seda'.tivum napi 2-3-szor % tabl.
:rvnnt altatószer este lefekvés előtt r ......-2 tabi.

It

Bontható ·
SZTK terhére
csak indokolással.rendelhető

6·so Ft

IOO tabi. K

ETOVALETTA. K. Gy.
tabi.
1 tabl,
o,os g Acid. butylaethylba,rbituricA
tartalmaz
so tabi.

A centraUs Idegrendszer- Izgalmi
állapotai, epilepsia, neurasthenia,
hysteria, essentialis hypertonia, angina pectoris, asthma cardiale,
migraine, stb.

Hl'lz~mos

kezelés céljára napi 2-3-szór

1 tabi.

@
Bontható
SZTK terhére
csak indokolással

rendelhető

6·so Ft

IQO )abi. K

.Alvászavar, nehéz elalvás vagy
korai ébredés következtében.
Elaita tó- és' újraaltatószer.

EVIPAllT M. Ph.
'

la~l.
l

tabl.0,25 g_Acid.•methyl-cyclohexenylmethylb"arbitlll'ic,-t tartalmaz

@·

Elaltatószerként: 1-----2 tabletta; újraaltatáshoz hajnali órákban %~1 tabi. A tab- ·
lettákat célszerű % pohár vizzel vagy
. meleg itallal 'bevenni

SZTK·terhére
csak indokolással

A miitét elől<észftésére, az oldat elkésdté. sére és befeCskendezésére, az adagolás, i!.Z
alvástartam és az ellenjavallatokra vonatkozó réazktes utasítás minden csomagolásban ID:egtalálható

@
Bontható
SZTK terhére
csak lndokolással

rendelhető

10 tabi. 16'70 Ft
tabi. K

2~ó

EVIPAN-NATRIUM

M. Ph.

inj.

s;:;áral{ampulla

I

_I g, illetőleg 0,5 g Natx. methyl-cyclohexenylmethylbarbituricum-ot
·
tartalmaz
A csomagolásokhoz_ 10, ill. 5 ml aqüa
bisdest. oldószerampullák vannak mel-

lékelve
1 _poramp.
5 poramp."25 poramp.
25 poramp.

••

á J g 14'80 Ft
á 1 g 74'- Ft
á l_ g K
á 0,5 g K

rendelhető

lEXHEPAR

K. Gy.

Naponta 2 ml i. m., javulás beállta után
hetenként egyszer 5-Io ml i, m. ·depotnak. Lehet depotkezelést kezdettől fogva
végezni. Egyszerre adunk mindkét farizomba 10-10 ml-t. 10-14 nap mulva,
ha a vérvizsgálat eredménye nem mutat
teljes remlssíót, újból 20 ml-t ,injiciálunk.
Ezután hetenként, később havonként adunk
5-10 ml·t.

inj,

zamp.2hwml
2 ml Fehérjementes vizes· májkivonat
o,oi cocain novum hydrochloric.-t
tartalmaz
IOXz ml amp, zo•go Ft
tOO X z ml amp: K

ro X 10 ml anip. 48•-Ft
wo){ ro_ ml amp. K

lEXPlECTIN

E. Gy. T.

sot.

+

Bontható
SZTK terhére csak klinika, kórház,
vagy szakrendelés bizonyítváhnyal
igazolt anaemia pernidosa, pernicio~a
tipusú terhess~gi vérszegénység,
agasp-icus anaemia, valamint ólommérgezéses eredetű súlyosabb anaemia esetében rendelhető szabado.n.
Közgyógyszerellátás terhérc
rendelhető: 2 ml,

Acut és chronlcus brond1jtis,
pertussiG,

g-szar 20 cseppet naponta. Gyermekeknek
koruknak megfelelően kevesebbet

SZTK terhére szabadon rendelhető

Hörghurut, hörgtágUlat esetén
nyálképződés és exsudatio
kentésére. Köptető.

Naponta 3-szar

SZTK terhéreszabadon rendelhető
Közgyógyszerellátás terhére

Ovegcnklnt (ro g)
7,5 g Decoctum {primttlae rad. 5,0,
liquirlt, rad. 11,5) c. _aqua
Parat.-t,
2 15 g Diacolatum (thymi herba 2,5 g)
c, spirit dil, [zo%] parat.-t
tartalmaz
.r x ro g üveg s·6o Ft
I X IDO

g üveg K

FAGIFOR

K. Gy.

syrup

I

J;.ávé&lcanáilal

rendelhető

r üveg rso g

0,75 g Calc. acetic,-t,
o,15 g erde. lactic.-t,
o,15 g calc. benzoic.-t,
0,15 g calc. salicylic.-t,
o,os g kreosot.-t,
o,rs g ferr. acetic.-t,
o,D15 g menthol-t,
ad 150 g syr, aromat.-t

taitalm.a:~~

I üveg 7'10 Ft

,,

'W,J@i.lffl.jo#·?if@MM@f4é"··f.$1·1$

M ;# üW&MWfUújj"'

;

FERCUPAR K. Gy. .

Primaer . és secundaer anaemia,
Fertőző betegségek utáni és egyéb
reconvalescentia, Gyermekek étvágytalansága, _sápadtsága.

Felnőtteknek naponta s-szor 3 dragée.
Nagyobb gyermekeknek naponta 5-6
dr_agée ·
Kisebb gyermekeknek naponta 3 dragée

SZTK terhére
csak indokohi.ssal

Napi 3 gyermek-, ill. evökanállal, étkezés
atún

SZTK terhére
csak indokolús~al rendelhető

dragée, lflbl.
I 'dragée, tabi.
o,15
g {= 15 g hepar rec.)
-·
Extr. hepatis sicc;:. pulv.-t,
o,o7 g ferr: sulfuric. oxydulat
kryst.-t,
o,ooo4 g cupr. chlorat, kryst:~t,
0,03
g magnes carbonic.-ot
tartalmaz

+

rendelhető·

too tabJ. r7·5o Ft
soo tabi. K

FERRI ATHENSTAEDTI M
tind.

Chlorosís, Másodlao-os anaemia
Lábadozás. Gyerm~keknck
•
téli hónapokban,

1 liveg (500 g)
10
g Ferr. oxyclat. saccharat,
{=Fe IOo/o),
.
50
g -~!pirit. cctiss,,
o, 75 g tinct. aromatlea
too
g syr. simpl.
•
aqua dest. ad 500 g tartalmaz

250 g.os üveg
soo g-os úveg

13'90 Ft
27'Io Ft

FERRI ATHENSTAEDTI
ARSENICOSA M

ChlOrosis, Másodlagos anaemia.
Reconvalescentia,

Napl 3

evőkariállal,

étkezés után

SZTK terhére
csak indokolással rendelhető'

tine t.
ű1Jilg (soo g)
o,o2 g Add. arsenicos,
Io
g ferr. oxydat, saccha'rat,
50
g spirlt. cctiss.
o,75 g tinct. aromatica.
100
g-syr. simpl.
ad .:;oa g aqua dest.-t tartalmaz

250 g-os üveg I3'90 Ft
_ 5oo g-os üveg 27'IO Ft

,,
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FERROCONSTANS . K. Gy.
tfra~le, tabi,

Secundaer és essentialis hypochrom
. anaerniák.

Naponta 3-szor 2 dfagée
Gyermekeknek 3-szor 1 dragée

SZTK terhére
csak indokolással rendelhető

dragü, tahi.
o,077 g Ferr. sulfuric, oxydulat
kryst.-t,
o,I
g carbo med.-t tartalmaz
50 dragée, tabi. 8'2o Ft
soo dragée, tabi. K

.

FERROCONSTANS
c. ARSENO K. Gy.
ilragée, tabi.

Secundaer és hypochrarn anaemlÜ:.
Reconvalescentia, Lesoványodás.
Neurasthenia,

Felnőttekneknapi

%-4

drogée

r--6, gyermekeknek napi

emelkedő

adagolásban

++

SZTK terhére
csak indokolással rendelhető

r dragle, tábl,
- o,o77 g Ferr. sulfuric. oxydulat.
kryst.-t,
o,ooi g natr. arsenicos.-t.
g carbo mcd.-t- tartalmácz;
o, I
so dragée, tabi. 8·20 Ft
250 dtagée, tabi, K

FERROCUPRIN E. Gy. T.
tabi,
1

tabl.

Roborálás, anaemia, ~eurasthenia,"

Naponta !-3 tabi. emelkedő és csökkenő
adagokban
'

SZTK terhére szabadon rendelhet\$

Vasszegény anaemia, acut és chro•
nicus vérzések, terhesség, szülé!J,
fertőző betegségek, pneumonia élJ
ezek utáni reconvalescentia, Anaemia perniciosaban a májtherapia
kiegésútésére,

Felnőtteknek: naponta g-szor 2-3 dragée
Gyermekeknek: 3-H! éves korig g-szor
1 dragée étkezés után, 2--4 hétig kúraszerüen
A hatás fokozására, főleg au- és hypacid
egyéneknek nicotinsav egyldejii alkalmazása ajánlhiltó

SZTK terhére
csak indokolássalrendelhető
Közgyógys:~:erellátás terhéÍ:e

chronicus vérzések utáni anaemia,
Sec. anaemiák, chloroois, ret!on•
valescentia stb.

~ g Ferr. tartaric._oxydulat.-t
(== Fe 27,39%),
o,O!)OS g cupr-. tartaric, oxydatum-ot
tartalmaz

o,r

too tabi. 4 ·ao Ft
soo tabi. K

. FERROPLEX Ch.
áragée
r áragéa
0,03 g Acid 1.-ascoTbin.-t,
o,os g ferrUm sulfur, oxydul.-t
tartalmaz

wo dragée 12'8o Ft
soo dragée K
94

rendelhető

fr

FERRUM PROTOXALATUM E. Gy. T.
labl.
1

Anaemia, rOborálás, haemopoeticum.

Naporita- 3---6-B tabi. a fiSétkezési Idők·
ben arányosan elosztva, kúraszerli.en emelkedő és_ csökkenő adagban

SZTK terhére szabadon rendelhető

Anaemia, roborálás, recorrvalescentia,

Naponta 3-6-B tabi. a főétkezési idők
ben arányosan elosztva, kúraszeriien' emel·
ked6 és cWkkenő -adagban

++
SZTk terhére szabadon rendclhetó

~

tab!.
roo mg Ferrum oxalic. oxydulat.-t,
o,or mg brucio hydrochloric.-t
tartalmaz

roo tabi,

4·4o Ft

FERRUM PROTOXALATUM C. ARSENO
E. Gy. T.
.

Közgyógyszerellátás terhére
rendelhető

ta b!.

t tabi.
too
mg 'Ferrum oxa!iC. m,:ydulat-ot,
o,or mg brucin hydrochlor.-t,
o, I mg uatrium 'arscnicosum-ot
tartalnlaz

roo tabi.

4'40 Ft

FOLSAV K. Gy.
l ab!.
1

tabi.
3 mg Falsavat (ami.ó.o hydro:<.J>lpter dylmethJI-p-aminobeuzoilg'lutamitl~avat) tartalmaz

Lökéss;~:erü allagolásra: a kezelés elcjéll
napl too.:-2oo mg
Kúraszerü adagolása napi J5-2Q mg, A
kúra .ideje 2-3 héttől 2 llónapig, s.St tovább is terje~hct. Időtartamát az időkö
zönkénti megejtett vérképkontroll 1 s:r.abja

. meg

SZTK terhére csak indokolással
rendelhető

·

so tabi. 4t·7o Ft
250 tabl. K

7 Tájékoztató a gyógyszerkészitmények

rend~?léséré

97
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FRANGULAX tabi. M. Ph. l.l Változások
GENTieiD drag, E. Gy, T.

--------

GERMICID

E. Gy. T.

· kúp, babykúp is tabi,
I kúp
o,6727 g Amidazophen-t,
0,3273 g o-oxychinolin sulfonic:t;

~~~--- ~~~

~---

meg.

Influenza, rheuma, myalgiák,
hüléses betegségek, kanyaró, typln.Jsos láz cs1llaphására.

g-szor t-2. tabi. kevés vlzzellenyeltll; vagy
naponta többször I-::2. kúpot bevezetni.
Acut polyarthritisben 5--fi g a napi adag ..
Typhus esetén éjjel is adagolandó

Bonthatók
SZTK terhére a babykúp
.éS tabletta szabadon,
,
a kúp Cllak indokolAssal rendelhető·

Este-reggel mogyorónyit az előzőleg szappannal & meleg vízzel megtisztitoU bőrbe
bedörzsölni és melegen tartani

SZTK terhérc
csak indokolással rendelhető

1 bab~kúp

0,168 g Amidazophen-t,
o,o9z g o-oxychinolin sulfonic,-t,
1

labl.
o,336 g Amidazophcn-t,
o,r64 g p-oxyc:Qinolin ~ulfonic,-t
tartalmaz

·•6 kúp 2t·oo Ft
kúp k

100

6
100
ro
100

babyMp 'g·4o Ft
babykúp K
tabi. II'70 Ft
tabi. n 7'- Ft és K

GEROSAN

E. Gy. T.

ken5cs

g)
g Lithium phenylchinolincarbonic,-t,
o,, g menthol-t,
o,Bzs g ol. menth. pip.-t,
camphora-t,
' g
methylium salicylic,-t,
4 g
·s,6s7 g vascl. flav.-t,
s,637 g adeps lanae anhydric.-t,
o,6
g ccresin-t,
o,, g ol. lavandnlae-t,
o,z' g ol. rosmarinit tartalmaz

1 l!lbus (.21

PetcutanBallcyl-therapiához, Rheumás, m)•algiás, neuralgiás fájdalmak helyi kezelésére.

'

21 g tubUsban 1Z'40 Ft
62 g tubusban '·37'20 Ft

••

99

ll
GINGITON E. Gl'· T.

Gingivitis

Foghúsecsetelés

Sol.

j

MbMftt#iBM

·m

SZTK terhére
csak indokolással rendelhető

r üwg (ris ml}
1,2 g Guajad res.~t,
o,4 g. ·methylium salicyllc.-t,
o,o6 g thymol-t,
o,~ g tiu(:, arnicae-t,
o,6 g tinct. ratanhlae-t,
o,a g tlnct. chinae-t,
gtts. III. ol. menthae piper."-t, •
gtts. II. ol. caryophylli-t,
gtts.
I. ol, cinnamomi-t,
gtts.
I. ol, aurantii~t,
gtts. - I. ol. artisi stell.-t
spirit, dil. ad 25 ml-t tartalmaz

25 ml-es üveg 13'30 Ft

GLANDUANTIN -CH K. Gy.
i nj.
f_

sdrazamjmlla roo IE
100 IÉ- Choriongonadotrop hor~
mon liophylis~t.•t
natr. aethylmercurlthiosalicylic.
Qu, s. ad I %-ot
tartalmaz szárazampullánként
II. 14,4· mg Natr, chlorat.
aqua bisdest, ad 2 ml-t
tartalm,az

I.

2

IndivJduálls. Menst-ruatios · zavaroknál :i
héten át 1 ampulla naponta, utána 2 heti
szünct. Ovariális vé,rzéseknél naponként
~;!00-500 L E. lntramusculárisan

+

siTK terhér~

C9ak indokolással rendd~l:Ui

1.1. 24'90' Ft

5 x IOO IE
.ml -II.

5X2

50XIOo IE I.

so x

DysmeÍlorrhoea. Sterilitas.
tualis abortus. Hyperemesis
darum. Kryptorchismus.
hypoplasia; Dy8trophia
genitalis. , Hypophysaer beh••<;,, ""
Simmond8~_kór, Alopecia, '"''"'"""

ml

II. K

l 173'30 F

IOI

!·»ijftiil!#Lf#.i&ffiMi§lj@+)·i,.fi.!,IMW
GLANDUBOLIN

K. Gy.

inj.
amp, I ml
ro,ooo IE (=r mg)
I_ nmp. I ml so,ooo IE(= s-mg)
Gestton kryst.-t tartalmaz

5 X J ml amp-; 10 ooo
ml amp. 10000
5 X I ml amp. 50 OOO
50 XI ml amp. soooo
SOXI

IE 15'20 Ft IE K
IE 43'00 Ft
IE K

GLANDUCORPIN 'K. Gy.
1nj.

Jamp,Imlshromg
5 és IO mg Progesteron kryst,·t
tartalmaznak

Genitalis hypoplasia, infantilisrum
Amenofrhoea. Dysmenorrhoca,
Sterilitas és a hypoplasiás, fejletlen
méh gyengcségen alapuló habituális abortus. Juvenilis vérzések,
Constitutionalis fluor. Pruritus,
leucoplakia, kraurosls vulvae. Kolpitis senilis. Gyermekek gollorrhoeás vulvovaglnitise, Climaxos
zavarok. A lactatio megsziintctése,
Börbajok. Ovariogen eredetií rheumatlkus izom-, inhüvely- és lzülcti
betegségek. Artcriosklerosis, coronaríasclcrosis, Prostatarák. Ulcus
ventriculi és duodeni. Genitails
vérbőség elöidézésére,

Poly-, hypermenorrhoea. Dysmenorrhoea. Serdüléskori, pra'ecli~
macterikus &! gyermekágyi vér~
zések. Terhcsségi hányás, Sterilltas, Rabitualis abortus. Hyperfollicullnaemla.

A1npullákból IO 000-----50 ooo I. E. napontamásodnaponken t. Egy b."Úra legnagyobb
szokásos dosisa kb. !l-400 oo,o I. E, intra·
rnusculárisan

I-2

naponként

mu~culárisan

I

ampulla·

~ntra

+

Bontható
SZTK terhére
csak indokolással rendelhető

+
Bonthatök
SZTK terhére
csak_indokolással relldelhet<!i

5 mg 5 X I ml amp, 54-'- Ft'
5 mg SOXJ ml amp, K -·

ro mg 3 X I ml amp. 57·8o Ft
ro mg so XI ml amp, K

GLANDUITRIN

K. Gy.

inj.
r amp. r .illi 5 és 10 IE
Extr. h"Pophys. p. poSt.-t
aquabisdest, ad 1 ml .tartalmaz

5 amp.
so amp.
5 amp.
ill amp.

,.,

s· IE g·- Ft
5 IE K
10 IE ro·5o Ft
10 IE K

Sziilésze~: a szüiés bevezetésére,
fájásgyengeség esetén a tágulási és
kitolási szakban. Atonia uteri,
Gyermekágyi sublnvolutio megelőzésérc és vérzések esillapítác
sára. Abortus incompletus.
Sebészet: postoperativ bélhüdések, postoperativ vizeletretentio.
Diabetes irisipidus,

Szülészetben fájásgyengeség esetén elaprózott, gyakrabban· adott dosisok, o,2-o,5 ml
Y2-I óránként intramusculárisan
Atonlánál 0,5-1 mllntravénásan, óvatosan 5-10 ml fiziológiás konyhasó-oldat•
ban, Egyébként I ml subcutan-vagy intra•
museulárisan

+

Bontható
SZTK terhére szabadon

rendelhető

l'©@i .. IJ@·U§§§HIJHH'··HI.!ffl!j_
GLUCOPHYLLIN K. Gy.
inj,
_1 mrip. 5 ls 10 ml w%
o,I g Theophyllin p.-t,
o,s g sacchar. uvae·t,
natr. hydroxydat qu, s, aqua bisdest.
ad 5 m,l-t tartalmaz

l\í

4
Decompensált vltium. MájfuD.c:..
tios zavarok. Angina pectoris.
ArterioSclerosis. Myodegeneratio
cordis. Claudieatio intermitteng,
Cerebrális -eredetíi hányás; agy:Byomás caökkéntésére,

- Általában napi

I_

ampul1a intravénásan·

Bontható
SZTK terhére
/
csak indokolássalrenddhctö

sxs·rnl amp. 1.5'1o Ft
soxs ml amp. K
5 x 10 ml amp. 21' 50 Ft
so x w ml amp. K
Székelési inger kiváltására

GLYCERIN D

Szükség szerint

Bonthatók
SZTK terhére szabadon rend~lhctó

t~~pp,

;,kúp:lét3i
1 kúp 2 g-os
o,rr:a6 g Sapo st'earinl-t
1,874 g glycerin-t tartalmaz .
t kúp 3 'g-os
- ·
o,Ig g Sapo stearinl-t
2,81 g glycerint tartalmaz

IOX2 g

5'70 Ft

es x 2 g ·14'30 Ft

10X3 g

'/'60 Ft

25 X 3 g 19'00 Ft
100X3 g

GLYCOTIN K. Gy.
inj.

1 amp, 10 ml
20% lnvertcukorra beállított fehérjementes; tisztított mézct -tartalmaz
(I : 4 arányban destillált vízzel ke:ve'rve lsotol).lás oldatot ·ad)
s-x to ml·amp. t 6· so Ft
50 x 10 inl amp, K

Májbetegségek, -ferUiz5 vagy toxikus eredet-ü májkárosodás, hepa. titis, myocardltis, myocardlalis
Jaeslo, fertőző betegségek (góc.-·
fert6zés, diphtheria és egyéb in~
rectiok) esetén. Hypodinamiás szfv
teljesltméro.yének emelésére. _Klmerülési állapot, reconvalescentia.
Szlvglycosidok adjuválására. Hy~
pereinesis gravidarum. Hypoglycaemiás shock.
'

. Csak _intra<.•énásan

.SzTK té~hére szabarlop rendelhet6

U:> 5

l
l

·t·"'·lf§
GUAJAKODYL

D

Bronchitis

Naponta r-2 ampulla subcutan

++
SzTK terhÚeszabadon rendelhető

ínj.

r amp, (1 ml)
0,05 g Guajacolkakcdylat-ot,
o,o25 g guajacol-t,
o,ro g cocainum nov. HCJ-t
tartalma:~:

IOX I

ml

·12'40 Ft

t?oxr mlK

HAEMORRHOIDALIA

D

Nodi haemorrhoídales

Naponta 3-szor--'r kúp

Bontható
SZTK terhére szabadon rendelhető

Az egész csomag tartalmát 2 deci forró vízzel
leforrázni, tel óráig állni hagyni, majd le
kell sitírni és cukorral Izesiteni
Felnőtteknek naponta 4-szer 1 evőkanál
Gyermekeknek naponta 3-szar l .kávés-

SZTK terhére szahadon rendelhető

rupp.
l

kfJp
o,r g_
o,I g
o,24 g
o,OI g
o,o3 g

Blsmuth. oxyjodo,iallic.
:line. ox:ydat.
amylum
resorcln
hals, ,:Peruv,·t tartalmaz

10 kUp
6·oo Ft
roo klip 6o·- Ft

<<HERBA» SOLVENS
-Egy csl'lm(Jg tartalma:
4,0 g Radix sapouariae
2,0 g herba thymi
'
0,5 g fol, menthae pip.
o,s g fol, menthae crisp.

r,o
0,5
r ,o
0,5
o,2

K.· Gy.

Köptetd, Bronchitis acuta et chrö~
nica. Bmnchopneumonia. Emphysema,

knnál

fol, altheae
g flos. malvae
g flos. th y lia e
g flos. sambuci
g ol. anisi
"•2 g ol. foeniculi
0,2 g ol, menthae pip.
1 csomag 3'Io Ft
g

'"'

M@4Q€f*#iit 4f

&&9fihi"!IJ!
HEXAMETHYLENTETRAMIN K. Gy.

Húgyutak acut és. chronikus fer
t6zéséi, cystitis, pyelocy~titisr

ínj,

r amp, w ml 40%
· 4 ,g Hexa'mcthflentetramin aqua bisclest ad ro m.l-t tartalmaz

2 óránként I tabi. -% pohár vízben
Naponta I inj. l. v.
,
.
Ha a vizelet lúgos kémhatású, akkor acid,
pbosphoricumot (5 : 2oo), v)agy df~~k
nium chioratum-ot (' l 200 ren eJU
naponta több evökanallal

Bontható
SZTK terhéreszabadon rendeUJet~

labl.
o,s g Hcximethyientetramin-t
tartalmaz

1

5Xt0 ml amp. I'1'70Ft2o tabL l1'70Ft
rooX-JO ml amp. I<
100 tabi.
too tabi. K

HEXOESTROL 'Ch.
inj. tabi,
amp. {r ml)

t

t és 5 mg p-Dioxy-o:-fl-dlaethylrx-{J-dihydrostilben-t
·1

laU.· (r mg)

p - Dioxy ~a -

Ov.ariálls hypofunction alapuló
mensti'uatlos . zavarok, ttmenol'rhoea, Castratio, climax, dysmenoca
rhpea,_ sterilitas, abortus habitualis,
depressio, ovariopriv arthritis és
pruritus, psoriasis, acne rosacca;
carcinama prostatae, angina pec-.
tods, endangiitis obiit., pernio,
Raynaud-kór, stb.

TiisZőhofmon készítméri.yek (Akr.ofollin.'
Hog!~al)

adagolásának alapelvel szer1nt

+

Bonthatók: I és 5 mg ainp.
sZTK terhére szabadmi rendelhető

~ - diaethyl-

a.- ~ .- dihydrostilben-t tartalmaz
sxr ml 1 mg S·ooFt
rzo tabi. 4'50 Ft
5Xt mls mg 8·4oFt

soxr ml 1 mgK
soxt mrs mgK

. rodANYKENŐCS fehér 5%
D

m(Jus
J g
Hydrarg, bichlorat.
.
ammonlat.
9;5 g paraffin liqUid. 9,5 g ceresin-t tartalma:~;
.20

Io8_

g tubushan

-3'00

Ft

Háml.asztó desinficiens

Külgőleg,

kenöcs

+

SZTK terhére szabadon rendelhető

R·'ttMMMM·fif%@1t'1#Mii·•uk'· '16fi ·
1

HOGIVAL
inj.

Ch

IQ OOO Ú !jO OOO

amp. (I ml}
l mg, ill. 5 mg Gestron acetai:-ot
tartalmali ·
5 X I ml j o OOO
10'90 Ft
soXI.ml roooo. K
·sxr mlsoooo 19'50 Ft
soxrmlsoooo K

HOVALETTEN

E. Gy. T~

drag/e
1 dragé~

Ovadalis hyperfunction alapuló
menstruatios zavarok, dysmenorrhoea, amenorrhoea, castratio, elimax, juvenilis vérzések, avariogen
s~erilitas és fluor, kolpttis, depres~
swk, abortus habitualis, pruritus
psoriasis, rosacea, acne, ovario~
priv arth:dtis, hypertonia, glaucoma, keratitis eccematosa, kora.
szülöttek felnevclése, uic. ventricuH, carcinama prootatae, ml.
graine, ·stb.
Hysteria, neurasthenia, praeclimacterium,. ideges Ingerlékenység,
neuropatlna.

+

Inviduáli!i. Primaer amenorrhoea: 300 ooo
I. E.~lg két hét alatt, utána Glandu~orpin.
Sec. amenorrhoea: 50 ooo-goa ooo I. E.
hasonló combinatioban. Clim11:x: naponta
roo-1000 I. E. a panaszok szüntéig.
Oligo~, . Hypomenorrhoea:
Laq~UUr~kúra
(lásd hannálad utasitást). Vérzés beálltakor a kezelés félbeszakítandó

Bonthaták
SZTK terhére
.::sak indok'olással rende1hető
Köllgyógyszerellátás terhére

J{yugtatrJ;wk: naponta 3~·swr 1-!2: dragée
Altalónak: 4-§ clragéet egysliéire bevenni

Bontható
SZTK terhére szabadon

rendelhetők

rendelhető

0,025 g Extr. valerian dialysat.
sicc.-t,
o,OIO g e'xtr. humuli lupuli sicc.-t
tartalmaz

50 dragée
soo dragée

4'60 Ft
K

HUNGARONAL

Ch

F ájdhlomcsil la p í tásra

ro tabi.
tabi.

10'o

.

tabi,
tabl. os b I g
o,s és I g Hydrarg. oxycyanat-ol
tartalmali

lOXO,S
100 x o,s
10 X I g
100X I g

J-2

tabi.

+lill

s·go Ft
K

HYDRARG. OXYCYANAT.
K.Gy.

Fájdalomcsillap!tásra

Bontható
SZTK terhére sliabadon rendelhetó

tabl.
I labl.
o,zo g Amidazophen-t
o,os g acid. diallylbarbituriC-ot
tartalmaz

g tabl. 9'1)0 ]).
g tabi. K
tabl, I4'30 Ft
tabl. K

Műszerek fertőtlenítésére

++

SZTK terhérc sz~badon rendelhet6

l

l
J?. Gy. T.

HYDROCODIN
inj., sol. 4%, tabl,

Köhögési inger csillapitása
dennetnlí fájdalom esetén,
mekeknek pertussisnáL

Napontas-szor I tabi. Gyermekeknek tnegfelelően kevesebbet
Solutióból n&ponta sXB-io
cgepp felnőtteknek

Fájdalomcsillapítás

Naponta

r _tlmp._ (i ml)
.
o,ol'l g Dihydroeodein. bitart.-t,

++
Bontható.: inj,, tabi.
SZTK terhé~e a tabletta szabadon,
az injetlio és solrJti' csak indoka•
lás~al reridellietö

15 rnl StJlulitJ

o,6 g Dihydrocodein, bitart.-t,
tdbl,
o,oi g Dihydrocodein. bitar'tadC.-t
tartalmaz

l

5 X I ml amp.
soXI mlamp.
5 X 2 ml amp.
5o X 2 ml amp.
15 ml sol, 4%
20· tabi.
B·8o
- too tabi, 44'00
250

tabi.

12'90- Ft·.
K
15'60 Ft
K
24'30. Ft'
Ft
Ft<

K

HYPANODIN

D

r amp. (r ml)

250
250
5
50

I-2

inj, i. v. vagy

1

kúp

++

Bontható
SZTK terhére
az in). szabadon. a supp
csak indokolással rendelhető

i1q',, supp.
mi;::

Amidazophen-t,
urethan-t,
coffein-t,
,
na. phenylaethylbarbituricA
5 mg
cocain; noV. hydrochloric.-t
o,025 mg scof10l. hydrobromic,
o, l mg
byosciamin, hydrobromic.-t tartalmaz
[- kúp_
o,6 g
Amidazophen-t,
o,2o g
acid. phenylaethylmg

mg
mg

barbituric.-t
0,05 g
coffein-t
o,ooo4 g hyosclamin. hydrobromlc..t
o,ooOI g scopol. hydrobrom,-t
tartalma:~;

ro x 1 ml 9'7ó Ft
6 kúp 9'50 Ft
rOox 1 ml K
xoo kúp K
to X~ ml IS'SO Ft"
rooxg.ml K
·

uz

,a

Tájékoztató a gyógyszei-készftmények rendelésére

"'

~p. készítlnény,óss:z-efétete'is' csomagolás~
Külső duinficlens éB dCsodol'a,no

K. Gy.

HYPEROL

testüregek és sebek kezelésére.

Külsőleg

t-JO%•os oldatban

robi., pulv.

Bonthatök
SZTK terhére szabadon rendelheló

ílD~K

1

1

g Hydrogen bypl!lroxydat. carba·
midat·ot tartalmaz

1 labl.
50 g Hydrogen byperoxydat. earba·
midat (= H~0 2 ss%) pulv,•t

tartalmaz

50 g p~lvis 13•6a Ft to tabi;
• 100 g puJvis .22'60 Ft 20> tabl.
500 g puJvis K
100 tabi .•
soo t!).bl.

3'2a Ft
6· 4o Ft
32'00 Ft
K

HYPOPHYSIS p. post. pulvis.
Compositutn K. Gy.

Diabetes insipldus

Orvosi rendelet szerint. Szíppant6 por

Vesefunctio vizsgálatokra

I. v.lnj. · esetén 2-3', i. m. inj. után O-w'
mulva zöldre, majd 15-20' mulva sötétkékre festi az ureter kateterböl kicsepeg6
·
·
vizeletet
Intramusculáris adagolásban cocain. nov·
hel. szfvható fel ugyanabba a fecskendőbe
az injiclálás fájdalmadanná tételére

200 IE Hypophysis p. post.-t,
o,s g hypophysis total-t tartalmaz

INDIGOCARMIN o,4%
K.Gy.
inJ. 0,4%
amp. 5, 10 ls 20 ml

1

•

o,o4 g Natr, indigodisulfonic.-t
tartalmaz ad IO ml

SZTK terhéreszabadon rendelhető
·Gyógyszertári forgalomban nincs
esetenként a Gyógyáruértékesító űt:
ján megrendelendő,

+
-Bontható
Szakrendeléses biztosítottak részére
nem az-SZTK t.erhére, hanem a
pro ambulantia s:;:crekre meghatá~
-rozott módon szerczhetők be.

ml amp. K
5X1o ml amp. I7'40 Ft
50 X 10 ml amp. K
5 X 20 ml amp. 24'50 Ft
so x 2o ml amp. K

50 X 5

INSULIN

Ch.

inj,
1

amp. (s ml)
I. E, Insulin pulv.-t tartalmaz

!!OO

1 X 5 ml amp,
5 X 5 ml amp.

U!

'Diabetes mellitus és szövődméhye1
coma diab,, hizlalókúra, hyperthyreosis hepatitis, cirrhosis hepatis schl~ophreuia shock ·kezelése,

Vitalis indieadonál 200 E-lg használati
utasítás szcrint, Különöseri a beteg állapota
és a vércukorvizsgálat mérvadó
-

stb.

I 7' 50 Ft
B7·5o Ft

,.

+

Bontható: 5 X·s ml 2oo IE
Csak az insulin rendelésére vonat•
kozó Eü. Mln, rendeletben foglal~
tak betar~ásával rendelhető .
Közgyógyszerellátás terhére
rendelhető

...

INTRAJOD

E. Gy. T.

inj.
r amp. (2 ml}
0,48 g Hcxaacthyl-diam.inoisopropanol·dijodid-ot ( = 236 mg_
.
orgá.nikusan kötött jód)
tart,almaz
IOX2 ól! amp, 26' 40 Ft

!4_-I

Lue~, ar_tedosclcrosis, véredények
megbetegedé{;e, arthritis defonn:an~

Naponként, ·vagy másodnaponként
amp. subcutan

'
Myodeg. cordis, allergiás
betegségek, claudicatio intermittens,
arsenobenzol intoxicatiok, műtét
utáni állapot, sepsis,

Szükség szednt, intravériásaii

Bontható
SZTK terhéreszabadOn rendelhető

Felnőtteknek naponta 3~5-ször 1 tab·
letta. Gyermeknek %~I tabi.

Donthatók
SZTK terhéreszabadon rendelhető
Közgyógyszerellátás terhére

,.SZTK terhére szabadon rendelhető

ICOX2 ml amp. K

E. Gy. T.

INVERTOSE

inj, 20% és 40,%
r amp. (ro ·ml)
2,0· g, ill_, •bD g Sacchar. invei·f.-t
tartalnlaz
5 X ro ml >!o% amp 15'--'- Fe
50 X ID ml ~w% amp.- K
5 X ro -ml 40% amp. I 4' 8o Ft
50 X 10 ml 4-o% amp, K

ISOLA~~--~,---

lISTOPHUN
~---C-h-.-,

ISONICID tabi. l.:

tabi,,
I tabl.
.
0,5 g, ill, r,o
tartalmaz
_ 10 tabl. 0,5 g
100 tabi. o, 5 g
500 tabi. o,5 g
10 tabi. 1,0 g
too tabi. 1,0 g

Változások~~~~b;i~~~~

,

rendelhető

g Acid. acctylosal_icyl.-t
2'10 Ft'
K

K
3'40 Ft

K

JAVILUN x és o E. Gy. T.
Ldst{: Antibio tit11m ak

JOllAMPULLA 3%

Külsőleg

D

.r amp. (r ml) ·
JoduriL sol. 3%-ost tartalmaz
6 x r amp.
s·ro Ft
I2XX3mp.

I6'20Ft

Sebellátás

Bontható
SZTK terhére szabadon rendelhető

'JODOSTRUMIT E. Gy. T.
ta hl.

Struma prophylacticus és thera- .
piás kezelésébel':,

I labl,
o,oooti g Natr. jodat.-t tartalmaz.

Pr~phytaJdsfw~:

heti 1-2 tabi,
Thffg,pidho<:.: ua p í l tabl..tól .g-sz or
1 tabl.-ig

SZTK terhéreszabadon rendelhető
Közgyógyszerellátás terhére
rendelhető

so tabi.

r·go Ft
tabi. K

~oo

JODPAPAVERINTHEOSAN
(Theobrominutn. jodatum.
, cu:m papaverino) · .E. Gy. T.

Angina pectoris.
folyamatok.

Angiospasticus

Naponta g-szar r-2 dragéet

+

SZTK terhére szabadon rendelhető
Közgyógyszerellátás terhére
rendelhető

drag/e

drag/e
o,o2 g Papaverin hydrochlor.-t,
o,w g kaliurh jodatum-ot,
0,25 g theobr. purum-ot,
O,Io g natr, hydrocarb.-t,
o,Io g magn. oxydat.-t tartalmaz

l

!!:!)

dragée

l

II'I!o

ll

!!

Ft

j~

JODTHEOSAN
(TheobJ.•onJ.inum jodatum.)

.

Arteriosclerosis,
p@ctor-is,

aortitis,

angina

Naponta 3-szor r-2 dragéet

SZTK terhéreszabadon rendelhető
Közgyógyszerellátás terhél·e
rendelhető

E.Gy.T.
dragü
l

drag/e
0,25 g Theobrom. purum-ot,
o,IO g kalium jodatum-ot,
o, ro g natr. hydrocarb.-t tartalma~

20 dragée

g'Io Ft

KALIUMJODATUM

K. Gy.

tabi.
1

tab!.
o,2 g Kal. jodat.-ot tartalmaz

go tabi.

6'30 Ft

Arteriosclerosis. Hypertonia. Asth·
ma -bronchiale Májcirrhosis, Base•
dow-kór, Lu es. Diathesis exsudatf.
va. Izületi betegség, Idült Hg, és
Pb. mérgezések.
{Nagy adagok jodismust okoZh~t·
nak, basedowos tüneteket és
fokú lesoványodást, cachexiat i
kiválthatnak,)

Kis adago~: rtaponta a-szar o,or-o,o5
Közepes adagok: naponta a-szar o,r--o,5
~

SZTK terhére szabadon

rendelhető

n

!l:

KALMOPYRIN

K. Gy.

labl.

r tabi.
o,s g Calc. acetylosalicylic.-t
tartalmaz
lO tabi.

Influenza. Angina. Láz- és fájdalomcsillapítás, Lumbago. Polyarthritls rheumatica. A:rthritis chronica, Izom~ és ·ideggyulladás. Neuralgia,

Naponta

SpastikuS migraine, cg)•éb fájdal~·
mak, neuralglák, Jáz

Szükség esetén 1-2 tabl..t kevés vizben
s;r:étesve bevenni

s·-~

tabl.

Bontható
SZTK terhére 5;>; abadon rendelhető
Kö".gyógyszerellátás terhére .
rendelhető

2'8o Ft

20 tabi.
s·6o Ft
wo tabi. 28'- Ft

. 100 tabi. K

KARIL E. Gy. T.
ta bl.

r tabl,

rendelhető

o,I g Coffein pur.-t,
0,3 g phcnacetln-t,
ó,rs g amidazophen-t tartalmaz
2 -tabi,
1'50
5 tabi, 3'75
ro tabi. 7'50
100 tabl. 75'-

KOPROL

Bonthátó
SZTK terhére szabadon rendelhető
Közgyógysúrellátás .terhére

Ft

Ft
Ft

Ft.

Ch.

la b!.

Háshajtó

Este 1-3 szelli.et

Bontható
SZTK terhére nabad on rendelhető

r tabi.

o, to 'g
o,otg g
o,oo23 g
o,oo7 g
· o,oos g
o,ooB g
o,ooot g
o,ooo2 g
ad 0,260
5 tabl.
32 tabi.

!l

Phenolpht_alcln-t,
amylum-ot,
dextrin-t,
sacch, lactis-t,
natr, hYdrocarb>t,
talcum-ot,
vanilin-t,
sact;harin-t,
g sacch. colorat,-t' tartalmaz

l

M

!:J"
l'

'

I'IO Ft
7'ü4 Ft

'"

LANACLARIN

Naponta 3-szar J4 tabi., súlyosabb esetben 3-szar I ·mi (4-5 csepp) vagy 3-szar
t tabi. Inj. naponta I - 2 amp, intravená•
san vagy intramusculárisan

Ch.

i':j,, sol., tabl.
1

amp. (2 ml)
o,4 mg Glykosida _dig. lan, cryst,·t

++
Bontható: lnj. tabi.
SZTK ierhére szabadon rendelhető
Közgyógyszerellátá~ terhére
rendelhető
-

r üveg 50!, {ss ml)
7,5 mg GlyJ;:osyda dig, lan. cryst.-t,
l

t~bl.
0,5 mg Glykosida dig. lan: cryst,-t
tartalmaz

5 x 2 ml amp. g• ro Ft
50 X 2 ml amp. K
15 ml sol: It'4-0 Ft
too ml sor. K
30 tabi. I2'40 Ft

LEGATIN

E. Gy.T.

ára'gle

SedativUm, hfpnotlcum,
thenia, hysteria, epilepsia,
Sexualis ~avarok,

Sedalivumkénl:

3~szor

Hypnolitumkint:
fekvés előtt

3

naponta r--.:.2 dragée
dragée I-2 órával Ie~

@
Bontható
SZ:r'K terhére szabadon rendelhető

l

r t!rag,le

il

o,025 g Extr, valerian. dialys, sicc,-t,
o,o1 g e-xtr. humuJus lupulus sicc,-t,
o,os g phenacctin-t,
o,OI g acid, phenylacthylbarb..t
tartalmaz
20 dragée

iifl
l
n
!i

3'70 Ft

wo dragée rB·6o Ft
250 dragée K

LITHUMERAL

[~

E: Gy. T.

inj.
r amp. (ro ml) 25%-o.t

2,5 g LÚhium jodat. sicc.-t tart~lmaz
l X ro Tn! am p,

9'4-0 Ft
r oX ro ml amp. K

...

A készftményhe~ melkkelt használati -utaM
5ítás szer!nt

Bontható
Szakrendelések biztosítottak részére
nem az SZTK terhére, kanern a
pro ambu1antia keretre meghalS.·
ro2:ot1 módon s:~;ere~hetik be

MUifWl1"'4·f#+if§!j§!j+J+Hé"ltjj
LUKULLIN

E. Gy. T.

drug/,
r drug/t

o,IO g
Parikreatin-t,
o,o5 g , haemicellulase-t,
o,o5 g
natr. choleinic.-t~
o,OI25 g natr. aulfuric. sicc.-t,
0,0125 g natr. carbonic. sicc,-t,
o,o25 g m~.gnes. phosphoric.-t
tartalmaz

••
Emésztési mirigyek elégtelen
tioján alapuló dyspcpsiák,
liák, meteorismus, flatulentia.
Röntgenvizsgálatok előtt a
gáztalanítása.

I{özvetlen étkezés után s-szor naponta
! - l l dragéet egészben lcnyelni

Bontható
SZTK terhére
csak indokolással

rendelhető

6o dragée 21'40 Ft
590 dragée K

LúTOCRESCIN

Részletezett alkalmazási utasitásakat lásd
a csomagoláshoz· mellékelt leírásban,

Ch.

i nj.
1 amp. 300 I, E.

.

.

+

Boritható
SZTK terhére
csak indokolással rendelhet6

Serum gonadotrop hormo·n-t tartalmaz
potampullában (hozzácsat9lt oldószeres ampullával)

5 x 3oti L E. 92'30 Ft
50 X 3oo I. E. K

MAGNESIUM SULFU. RICUM xo% GLUCOSE 20%
K.Gy;
·inj.
1

amp.

20

:Praeeclampsia, _eclampsia sub par'tu et· puerperalis, Paroxysmalis
tachycardia. Chorea. Migraine
Arsenobenzol-intoxicatiok (nitritoid krizis,)

Általában -praeeclampsiánál naponta 2 ampulla, cclampsiánál ?rá?~é~t ~ ampulla
íntravénásan ..Egyéb md1kac1Ónal. naponta
%----:-r ampuila intravénásan

Bontható
SZTK terhére
csak indokolással rendelhető

Naponta . egyszei- l - 2 -ampulla intravenásan. A befecskendezést ~a~san kell
végezni.

Bontható .
SZTK terhére
csak indokOlással rendelhető

ml

g Magnes. sulfuric. kryst.
4 g sacchar. uvac-t ad ao ml

2

tartalmaz
5 x 20 ml amp.

28· 8o Ft

MAGNOPHYLLIN

K.

Gy.

i nj:
1

·amp. (5 ml)
1,25 g JV!a,i:nes. l!ulfuri_c. kryst.-t,
o,OI g theophyllln.•t tartalmaz

5 X 5 ml amp.
12'20 Ft
50-X5 ml amp. K

"'

MAGNOSTERIN Ch.
ung,.

Fölös magnesiumhydroxydot tartalmazó
magnesiumhypochlorit.kenócs.
7% activ chlortartalom,
8oo g tégely 49'40 Ft

MAGNOZON 25%
tabi., jmlv.

K. Gy.

tahi.
0,5 g Magucs. hyperoxydat.~t,
Puhvis _25% Magnes. hyperoxydat,kot

I

Miitéthez, ambulantiákon, . a pra~
,Usban biztos és gyors hatású kéz.
desinfkienm A gumikesztyíí hasz..
nálatát feleslegessé teszi. Erysipe.
las, erysipeloid. Pyorrhoea alve~
olaris.
Hyperacidita~. Gastritis nervosa.

Ulcus ventriculi, Erjedéses és rot.

A kezet ismételten vékony rétegben bedör~r.söljük vele, azután melegvfzzel ID percig
roossuk. Orbáncnál a bőr zaírtalanltása után
íelkenjük- és párakötést teszünk fel.

A pro ambulanti!> s::o:erekre meg.
határo::o:ott módon szerezhctő be,

Naponta a porból 3~szor %-J kávéskanállal, vagy 3-szor 1-4 tabi. naponta.

SZTK terhére szabadon rentlelhetö

Pro die: 3 X 25 csepp vagy
3 x 30 csepp

SZTK terhére ·

Bontható

hadásos dyspepsla. Enteritis,
Colitis.

tartalmaz

Tabi.
20 tabi. 4'50 Ft
too tabi, 22'50 Ft

50 g pulv. J0'5o Ft
g pulv•.l l l ' - Ft

IOO

MEDIVALER M
101,
15- g solutio
1,88
o,oogs
0,563
0,38
~d 15

g Extr. valerianae sicc.~t, ·

g Atropin sulfuric.-t,
g Acid. phenylaethYlbarb.-t,

g Menthol~t,
g Spirit, concentratiss.-t
tartalmaz
15 g-os üveg 13'60 Ft
50 g-os K

Ch.
inj.
' ml
0,27 g Bismuth diallylaé~tic.
(Bi = o,og g)-t,
.
0,25 g alcohol benzylic.-t,
ol. olivarum ad 1 ml-t tartalmaz
o,!!!i! b o,7 ml-e• ampu/lákbr:m
10 x o,22 ml amp.
I2'50 Ft
100 x o,22 ml amp. K
IOXo,7 ml amp,
I4'8o Ft
too X o,' 7 ml am p, K
IOOXI m!amp. K
, !i!5 ml ii~egben
25'- Ft

A központi idegrendszer vegetath•
zavarai. Vegetativ dystonia Vasa~
labilitM. Vasoneurosisok. Meniere~
féle syndroma Essentialis hypo~
tonia. Trauma utáni vegetatlv
neurotikus tünetek. Sdvdobogás.
Szívfájás. Hysteria, Neurastenia. ·
Féleimi érzések.

Lues mlnden stadiuma, FuninculosiB, Herpes zoostcr.

+

csak indokolással rendclhetö

Csakis .Mn6ttek k~t:~lhén l o,s ml _ inb'amuscularisan betenként 3-szor, ar.~eno
benzollal combitJált ke7.elésben 2-szer. Egy
kúra JS-24 inj. A befecskendezés hosszú
tűvel intriil_l:luteálisan felül-kivül adandó.
15 lven aluli gyermtkeknek nem adható 1

Bonthatók
SZTK terhére szabadon rendelheU'i
Közgyógysierel_látás terhére
rendelhető

'"

MIM®h4F§§MI§fié·'"fi.HM
MENOTHEOSAN

E. Gy. T.

dr agit
J dracll

A climateriumhormonalis,
gen és keringési zavarait egyid'd<k''l
leg szünteti,

Naponta s-szor 2-4 dragéet egészben
lenyelni

Illi
Bontható
SZTK tei'hére-szabadon rendelhető

Theobromin. pur.·t
kal. bromat,natr. nitros.-t,
5 mg
acid. phee-ylaethylbarb.-t•
o,66 mg alain-t,
J ,33 mg phenolphtafeln-t,
ÓJI6 mg extr, strychni _Sicc.-t,
o,t6 mg ipecac. rad. pulv.-t,
o,Io rng extr. beliadonnae sicc.-t,
10 mg
papaverin purum-ot,
o,o2 mg 3,4 bis, (p-oxyphenyl)
2,4-hexadien-t tartalmaz
dragée I4'lO Ft

51 mg

34 mg, ·
20

~o

mg

MENTANOL. E. Gy. T.

Naponta többszÖr
elszopogatni

1{1- I

tablettát lassan '

SZTK terhére
csak indokolással rendelhet&·

taM.
r tabi.
o,oi g menthol-t,
o,o2 g aethylium p-aminobenzoic.-t,
ó, !O g natr. bodc.-t tartalmaz
24 tabi. 4·gci Ft
230 tabi. K

MERFEN sol. aqu. conc. Chp.
1

i/~eg (wogso'l.)

0,2 g Phenylhydrargyrum boric.-tt;:o.rtalmaz
IOO g
12'50 Ft
500 g gB·Bo Ft
1000 g-os üvegben

MERFEN tinctura
J

Chp.

üveg (ro g)

Külsőleg a használatnak
böző hígításokban

megfelel6 külön-

Fluor esetén 20-azoros hlgításban, kéz, láb
interdigitalis mycosisában higitattanul.
L.: Merfen rendelet, 349 old.

++
SZTK terhére
csak indokolással rendelhet6

l

KülsöÍeg-

+
SZTK terhére
cSak Índokoláss~l réndelhet5

o,oo66 g Phenylhydrargyrum boric.
4 ml $pirit, cc.
1 ml acetant tartalmaz

l
l

g Tájékoztató a gYógyszerkészitmények r_end~Jésére

""

l

l

J

'

MERISTIN

Viscúális görcsök,
dysmcnorrhoeás fájdalmak ellen.

E. Gy. T.

Szükség

eset~n

1-2 tabi. vagy I kúp

krí.p. tabi.
~-I kúp
o,2o g

Amida:wphen-t,
papaverin. phenylaethyl·
barbit.-t,
0,02 g
codein. phcnylaethyl•
barbit.-t,
o,ooos g atropin. I!lethylbromat-t
tartalmaz

. ++

kúp §l tabl,
Bonthatök
SZTK terhére a tabi. szabadon, a
kúp csak indokolással rendelhető

o,o6 g

r tabl.
o,o2 g Acid. phenylethylbarbit,-t,
o,o2 g papaverin hydr<;~chloric,-t,
o,2o 1g am,idazophen-t tartalmaz
5 kúp, I7'30 Ft
50 /kúp. K

20 tabi.
zg•...!. Ft
250 tabi. K

MORPIDNQM HYDROCHLORICUMD
inj. I%, 2%, s%. 4%

Fájdalomcsillapítá~ ·

Szükség eseién 1 amp. ~. c.

o++
Bontható
SZTK terhér~ szai'mdon rendelhető

r amp. (r ml)
o,o1 g, illctölcg o,o2 g, o,og g,, 0,04 g
Morphin HOl-t tartalmaz
10 X I ml. amp, 10'60, 13'301
15'90 Ft
50 X l ml. amp. K

14'50,

MORPIDNUM HYDROCHLORICUM 2%+ ATROPÍNtrMSULFURICUMo,os%D

Fájdalomcsillapítb

Sziikség esetén

I

amp, s, c.

O++
Bontható
SZTK teriiére szabadOn rendellletö

inj,
r_amp, (r ml)
20 mg Morph. hydrochlciric,
o,5 miJ atropin, sulfuric,-t
tartalmaz
10

x

I

ml I3'50 Ft

IOOXI ml

1.30.

••

'3'

MORPHINUM HYDRO.
CHLORICUM 2%+ ATRO.
PINUM SULFURICUM o, x%

Fájdalomcsillapítás

Szükség esetén

I

amp, s. c.

O++
Bontható
SZTK terhére szabadon rendelheteS

D
inj.
1

amp. (1 ml)
20 mg Morph. -hydrochloric.
r mg atropin sulfuric.-t tartalmaz
10 X I ml

13'70 Ft

lOOXI mlK

MORPHINUM HYDRO·
CHLORICUM2% + SCOPO.
LAMINUM IJYDROBROMICUMo,os% D

Elmebetegek motorikus nyugtalansága,

Szükség esetén

Lymphogranulomatosis. Mycosis
fungoides, rnycloid leukael'n.ia,lym-.

J"Jzií.rólág visszérbe

1

amp, s, c.

O-H
Bontható
SZTK te:rhé1·e szabadon rendclhet6

~nj.

f ámp. (1 ml)
20 rhg MorphÍnuin. hydrocb!O:ric.

0,5 mg scopol. hydmbromic,-t
tartalmaz

to x

1

ml

13'50 Ft

MUSTÁRNITROGEN M. Ph.
i nj,
I _s;:tfra~ampulla

8 mg Methyl-di(~~chloraetbyl)-amin
hydrochloric.-t tartalmaz
4 amp. á... B mg ·35'.20 Ft

phosarcoma, lymphadenosis chr,
Kübőleg: Discold erythematodes.

Psoriasisos papula.

fecskendezendő!

-szárazampuna· tartalmát 15-20 ml
steril élettani ~onyhasó-old_~tban vagy·dest.
vizben oldju)c és ebből 1/10 mg-ot adunk
testsúly-kg-ként lassan visszérbe. Egy kúra
ált. 4 inj. 2-3 naponként
6 héten belül nem ismételhető
Csalt intézeti kezelésrel
Rtg.-nel combinálva o,o6 mg/kg adható
hosszabb ideig
A

++
Bontható
SZTK terhére
csak indokolással

rendelhető

i

l
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,l;i

i

NASO-MERFEN

Chp.

r üveg ( JO g) sol.
o,om~:s g Phenylhydrargyrum boric-t,
o,os g
ep"hedrin' sulfuric,-t,
0,20 g
glycerin-t
tartalmaz
~ üv~g 10 g
cs8ppenttf 9'20 Ft
.1 tégely ung. (ro g}
o,o025 g PbenYlhydrargyrum boric,
o,t g
cphedrin sulfuric.
o,os g
mentholt,
o,OIS g ol. bergamottae,
1,5 g
paraff. liquid.
5 g
vaselin cholesterinat-ot
tartalmaz
r tégel)' ro g--+ üvegpálca I0'20 Ft.

Rhinitis. Melléküregek acut és
chronikm gennye5 gyulladása.

Naponta 2-4-szer 4-8 csepp
Naponta 4-s-ször az. üvegpálca ~egítségé
vel a kenőcsöt az orrnyílásokba kenjük és
könnyíi külső massage-zsal a:z; ormyálkabártyába dörzsöljük

+

,NÁTRIUM CHLORATUM D
inj. o,Bs%

Külsőleg

Hiányzó vér pótlása. Exsiccosis
Laboratodumi célokra.

++
SZTK terhére
csak indokolással rendelhető

B ontha~ó
SZTK terhére szabadon rendelhető

r amp. (ro ml)
o,oBs g N atr, chloratumot tartalmaz
to x.s ml 23' 3o Ft 5 x to ml 14'- Ft
tooxsmlK
roxtoml 28·-Ft
IOOX IO

ml

K

NATRIUM CHLORATUM D

V érzéscsillapítás

inj. (w%-os)
I

amp. (ro ml)
1 g N atr. chioratum-ot tartalm.az

sxroml
ml

28:-

amp.

Bontbató
SZTK terhére szabadon rendelhető

inj. 3,8%-os
ml)

o,ogB g J.'fatr,-ciiric, neutr,-t tartalmaz
to X 2 ml IS'Qci Ft

5 X 20 ml 22' 30 Ft

'50 X 2 ml K
lOX2ü ml aS·go Ft
10 X 5 ml 2t'50 Ft i; X roo ml 20'20 Ft
soxsml-K
5 X IO ffi~ .rfi'50 -Ft
10 X IO ml 27'20 Ft
5DXIO.ml K

ll

l

Ft·

NATRIUM CITRIC. K.Gy.

rkp. (1

r..:.....2

14·-Ft

IOXIO

r

, S:z;ükség szerint

Véralvadás gátlására
Bontható
SZTK terhére , _
csi!-k indokolással rendelhetei

l
l

l

NATRIUM NITROSUM
E. Gy. T.

Hypertonia, angina pectoris

Naponta

1-2

amp. subcutan

+
·Bonthatök
SZTK terhére szabadon rendelhetá>

i nj.

4%. 6%, S%, to%

'

r 4mp. (1 ml)

o,o4 g, o,o6 g, o,o8 g, ill. o,to g
Natr. nitros.~t tartalmaz

10 amp. 4%
II'6o Ft
too amp. 4% K
to amp. 6%
u•6o Ft
10 amp. 8%
n•6o Ft
10 amp. w%
_n•6o Ft
100 amp. w% K

NATRIUM SALICYL.

Ch.

inj, ro% és tabi.

r amp. (IO%-os, ro ml)
r g·Natr. salicylic.-t,
r labl.
_
,

'

Heveny sokizületi csúz, hüléses
megbetegedések, Izomfájdalmak,
lumbago, pleuritis, erythema nodosum, iridocyclitis, polyneuritis

Hetenként g-szor

Méregtelenitésre arsen~, salvar~
san-, cyanmérgezés es'etén, továbbá·
praeeclampsia, uraemia, Urticaria,
pruritus, arthralgia, pellagra esetén . '·

Naponta

HánYás Csilla"pítái;a.
mcgszüntetése.

Szükség szerint

1

injectio intravenásan

Bonthatök
SZTK terhére a lahl. szabadon,
az inj. csak indokolással rendelhetö

o,s g Natr, salicylic,-t tartalmaz

w amp.

24'9o Ft

20 tabi. 4'70 Ft
too tabi. K

NATRIUM THIOSULFUR. ·.
Ch.
inj. ro%

10

ml

IO%~os

oldat i. v,

Bontható
SZTK terhére szabadon rendelhet<".

r amp,. (10 ml)
I

g

Natr. thiosulfuric,-t

tartalma:~;

10 x to ml amp. 23'50 Ft
IOOX 10 ml amp. K
'

NAUTISAN supp. b~by D
l

kúp '
.
o,os g Alcohol trichlorisobuthyliC.
o,ots g coffein, natr. bem:oic.-t
tartalmaz

5 kúp

>36

8•- Ft •
0

i kúp

SZTK terhére szabadon rendelhet&

'A ~észitniény

O'Ss:~etéter~

és oso.magolása
Szükség esetén 1 kúp

NAUTISAN súpp. forte D

Hányinger, hányás csillapUására

kúp
I g
Akohol trichiorlllobutylicu•-t
0,1 g coffein-t tartalmaz·

l

Bontható
, SZTK terhérc
csak indokolással rendelhető

5 kúp 27'8o Ft
50 kúp K

NEO-ADIGAN

K. Gy.

inj., sol.
amp. (ll ml)
.
0,4 mg Digitalis lanata glycoslda
A+B+C kryst.-t tartalmaz
Solutio 15 ml
o,o075 g Digitalis lanata glycosida
A+B+C kryst..t tartalJOllaz

l

A digitalis thoirapiajavallatai, Ryth•
muszavarok kezelése. Gyors és erő
teljes hatás elérésére cumulatlós
veszély nélkül.

Napi o,ooo5-o,ooro g; Telitési adag ált.
o,oo6 g intravenásan vagy .intramusculárisan. A solutioból naponta 3-szor 15 ·
csepp, súlyosabb decompensatióban 3 napon át s-szor 20--.-25 csepp.

++
Bontható: inj.
SZTK terhéreszahadon rendelhet6

5 X 2 ml amp. 8•6o Ft 15 g sol. 8·7o Ft
5_0 x _2 ml ~mp. K
ro o g sol. K

NEO-BASETHYRIN

K. Gy.

labl.
l

tabi.
o,025 , g 4:..Propyl-2-thlouracilA
tartalmaz

NEOGRANORMON ung. D

Hyperthyreosis, decompensált sziv
bajok. Egyéb tblouracil származékokkal szembeni túlérzékenység
esetén.

Sebkenöcs

Kezdő

adag: naponta 3-szor 1 tabletta,
mely 5~ nap mulva fokozatosan napi
4, súlyosabb esetekben napi 6 tablettára
emelhető. Két~három hét mulvil az adag
az alapanyagcserének megfelelőerr napi 4o
majd 2 és I tablettára csökken. Az elhúzódó kezelés adagja napi x-2 tabletta.
Csak álland& orvosi felilgyelel me/lelt U,,dhetó.f
Küisőleg

+

-Bontható
SZTK terhére
csak indokolással rendelhető

SZTK terhéreszabadon rendelhető

r tubus 25 g
o,g g Extr. pancreatis,
2,5 g extr. testiculi,
J g
ol. olivarum,
soo I. E. vitamin A
100 J._E, vitamin D-t
-3-75 g zincum oxydatum-ot tartalmaz

25 g
9'1o Ft.
too g .1!0!-70 Ft
250 g 42'1!0 Ft
woogK ·
'39

AkéfZítmény őSSzetétete Qs cs.oinagolasa"

NEOMAGNOL Ch.
tabi,
I tabl.

l' g Benzolsulfonchloramid natrA'
tartalmaz
10 tabi. 4'20 Ft
50 tabi. 21·-Ft
IOO tabl.
250 tabi. K

Kézdesinfectio, seb-, hólyag-, hüvely-, méh-, toroköblítés, furunculosis, lemosások, has-, pleuraür ·
átmosása mütétnél, ox.yuriasis, fogfehérítés, gyökkezelés, műszerek;
gumieszközök, használati tárgyak
(fodrászes:tközök)
fertőtlenítése,
ivóvíz csfrátlanftása, mustárgázsérülés kezelése, stb.
Bábatáskák részére hivatalOsan

· %-2 . tabi. I Üter vizben o~dva. Á rész~
letekre nézve lásd a csomagoláshoz mellékelt használati utasítást,

Bontható
SZTK ter!J.ére szabadon rendelhető
Közgyógy~zerellátás terhére
rendelhető

előírva,

N':EOPERHEPAR Utj. K. GY. I.: Változisok .
_ l --

NEO-PEVITON

Chp.

inj, 3%
amp. (2 ml)
o,o6 g Pyrídin-,8-carbonsavaethanolamin-t tartalmaz
to ;x 2 ml 20'90 Ft
xoox2 ml K
10 x 5 ml
31'70 Ft
lOOX5 ml K

I

----l

A p~riferiás arteriák minden
betegsége, mint
a) Organicus· betegségek: Arteriosclerosis, Buerger-kór;
b) Functionalis zavarok:
naud-kór, Raynaud
droma. Acrocyanosis.
2· A coronariák betegségei: kouorús
erek sclerosisa, thrombosisa,
(angina pectoris), szfvizom infarctus.
3· Agyi er4k betegségei: cercbraUs
véredények arteriosclerosisa . ·
(st. lacunaris; functionalis gör·
csök, migraines állapotok).
4, Ulcerosus betegségek: a
és duodenum ulcusai,
ulcerosa.

1,

S. c., i. m. vagy i, v. adjuk,· naponta eg'y.
szer, míg elérjük a 20 injectiót

SZTK terhére
csak indokolással

rendelhető

lonephritis,
telens_ég.

NEORENUMBRAL E. Gy. T.
_iuj.
-I amp. (:w ml) 48%-os
9,6 g o-Jod-benzoyl-glycocoll-na'tr.-t,
aqua bisdest. ad 20 ml tarta_lma'z
IX5 ml 27'30Ft
5 x 20 ml 429'40 Ft
'40

Röntgencontrastanyag
PY!!logr~phiához

Lassan ih travénban adand ó

+
Szakrelldelések biztosítotlak részére
nem az SZTK terhére, hanem a
pro am.bulantia szerekrc mcghatá·
rozott módon szerezhetök be

A készitmény Qssz:(!tétele es osomagoJtsa·

NEOSAI;VARSAN
inj.

M. Ph.

Porampul(ákban
Natr.· diamino·dioxyarsenobenzolmethylensulfoxylic.-ot 'tart~lma:l';
I XO, l 5 g

Ig•to Ft

r x o,go g
I Xo,45 g
r x o,6o g

r 4·- Ft
IS"~ Ft

l
1

I5'90 Ft
I6•go Ft
r8·- Ft
24·6o Ft
34."30Ft
43"90 Ft

X 0, 75 g
xo,go g

r x r,so g
IX3
I

X4,5

g
g

soxo,xs g
soxo,go g
soxo,4s.g
soxo,6o g
soxo,75 g
_soxo,go g

A SyPhilis_ minden szaka. Febris recurre=, lambliasis (giardiasis),
Plaut-Vincent-angina, parotitis ep i.
demica (mumps). Tüdőgangraena.

K
K
K

Egyes adag:
férfiaknak: o,g--o;45 g
nőknek:
o,rs--o,g g
gyermekeknek testsúly-kg-ként o,ot--o,og g
Ossz.adag:
férfiaknak: 4,5-6 g
nőknek:
4,0-s,o g
Continuális kezelésre: különleges cl /:í irás

++
SZTK terhére szabadon rendelhető
Közgyógyszerellátás terhére
rendelhető
·

K
K
K

NEOTONOCAIN K. Gy.

Helyi érzéstelenltőszer

++
SZTK terhére szabadon rendelhetó

inj. V. o,s%
1amp.sls25mlo,oos g
Öocain.novumhydrochlofic.-t
o,oooOI25 g }.adrenalin. natur.
cryst.-t ad 1 ml
tartalma:!';
mlamp. 23"40 Ft
X 25 ml am p.
8•6o Ft

JOX5
1

NEOTONOCAIN K. Gye
inj. VI.
1

1%

amp. 5,
10 mg

Helyi érzéstelenÜőszer

++
SZTK terhére szabadon rendelhet6

25, so· ml
Cocain. lJ-OVUm hydrochloric.·t,
o;o25 mg (r : tooo) l-adrenalin
sulfuric. sol.
8 mg
N atr. chlorat.-t,
aqua bisdest ad 1 ml-t tártalma·:l';
10,

ro X 5 ml amp.
23"40 Ft
IOOX5 ml amp. K
i ox 10 ml amp. sr-8o Ft
'IOOXIO ml amp. K
:r X 25 ml amp,
8·6o Ft
l x so ID..l amp. K

'43

A l(ésiitméniiiss~etétflle és .esomagoláJifl!

NEOSAI,VARSAN M. Ph.
i nj.

Porampul!Pkban
Natr, diamino-dioxyarsenobenzolmethylcnsulfoxylic.-ot 'tartjtlmaz

IXO,I5 g
xo,go g
IX0,45g
1 x o,6o g
tXo,75 g
I x o,go g
1 x 1,5o g
IX3
g
I X4,5 g
I

l3'l0 Ft
14·- Ft
15'-Ft
15'90 Ft
t6•go Ft
t 8·- Ft
24•6o Ft
34'30Ft
43'90 Ft

NEOTONOCAIN

A SyPhilis minden szaka. Febris
recurrens, lambliasis (giardiasis),
Plaut-Vincent-angina, parotitis epidemica (mumps), Tüdőgangraena,

50XO,I5 g K
soxo,so g K
50X0,45,gK
50 x o,6o g K
50X0,75 g K
5? x o,go g K

K. Gy,

Helyi érzéstelenít6sz_er

inj. V. o,s%

Egyes adag:
férfiaknak: o,s-o,45 g
nőknek:
o,rs--o,g g
gyermekeknek testsúly-kg-ként o,Ot--o,os g
Osszadag:
·
férfiaknak: 4,5-6 g
nőknek:
4,0-5,0 g
Continnális kezelésre: különleges előfris

++
SZTK terhére szabadon rendelhető
Közgyógyszerellátás terhére
rendelhető
·

++
SZTK terhére szabadon rendelhető~

I amp. 5 és !15 ml
a·,oos g
C:ocain.novumhydrochloi-ic,-t
o,oooo125 g l-adrenalin. natur,
'
cryst.-t ad 1 ml
tartalmaz
IOX5

ml il.mp, 23'40 Ft
8•6o Ft

t ;><25 ml amp.

NEOTONOCAIN

K. Gye

inj. VI. r%

Helyi érzésteleníÍőBzer

++

SZTK terhére szabadon rendelhet6

r amp. 5, ro, !15, 50- ml
zo mg
Cocain, lJ-OVUm hydrochloric,-t,
o;o25 mg (t : 1000) l-adrenalin
sulfuric. sol.
Natr. chlorat.-t,
8 mg
aqua bisdest ad I ·mi-t tártalma-z
10 X 5 ml am p.
23'40 Ft
IOOX5 ml amp. K
io X 10 ml amp, gt•Bo Ft
·too x ro ml amp. K
r X 25 ml amp, . 8•6o Ft
1 x so ID.l amp. K
'43

-l

i

NEOTONOCAIN · K, Gy,

Helyi

é'r:zéstelenhőszer

++

SiTK terhére szabadon rendelhet&

inj. VIII. .li%
I amp. 2, 5, ro, 25 ml
20

mg

o,os mg
(t':

Cocain. novum hydro•
chiori c,
1-adrc::P.alin. sulfuric. aol.-t
1000)

8 mg natr. chlorAt.-t
aqua bisdest ad, I ml
tartalma:;:
10 X 2 ml amp,

15'10 _Ft

IOOX2 ml amp. K
10 X 5 ml amp. á4·5o Ft
IOOX5 ml amp. K
lOX IO ml amp.
31'- Ft
wo x 10 ml amp. K.
IX25'ml arrip, 9'70 Ft·

NEOTONOCAIN
ill};

x. ·4%

amp.

IC Gy,

++

Helyi érzéstelenitószer

Bontható
SZTK terhére szabadon rendelhető

5 és ro ml
Cocain, novum hydrO:
c hl o ric.
0,025 mg l-adrenalin sulfuric. sol,-t
(r : 1000)

r

:1_,

40 mg

8 mg Nau. chiorat
aqua bisdest. ad 1 ml tartalmaz
10 X 2 ml amp. 15'- Ft

25 x 2 ml ámp. 37' 50 Ft
too _x 2 ml amp. K
IOX5 ml 25·8oFt amp.
IOOX5 ml amp. K
10 x ro ml amp. 34'30 Ft
100 X ro ml amp.· K

NEOTONOCAIN

K. Gy.

tabi. I.

Helyi érÍ.éstclenítö-oldatok
téséhez

++

SZTK terhéreSzabadon re.ndelhetö

r tabi.

125 :mir

Cocain. novum hydrochloric.
o,125 mg l-adrenalin. kryst.-t,
tart;.lma:;:
IO tabi. 4'IO Ft
roa tabt K

'44

10

Tájékoztató a gyógyszerkészitmények rendelésÚe

'"

b&
NEOTONOCAIN SINE
TONOGEN K. Gy.

&&

-·*

+

Helyi én:éstcl~nítöszer

S7-TK terhére szabadon rcndclhctö

2%

inj.

amp, :!, s is J~ ml
.
o,o2 g Cocain. nov, liydmchlonc.-t,
o,oo4B g natr. chlor.~t ad
ml
tartalmaz

1

w x
IOOX2

2 ml amp. I5'30 Ft

mJ--amp,

K

10 x 5 ml amp.
25'20
IOO X 5 ml amp. K

:Ft

10 x rO ml amp. 32·6o Ft
100

x

10

ml amp. K

NEOTONOCAIN SINE
TONOGEN K. Gy,

Helyi érzéstelenítő-oldatok készitéséhez

+
SZTK terhére szabadqn rendelhető

tabi.
tabi,
0,125 g Cocá1n. novum hydrochloric.~t tartalmaz
10 tabi.
tabl.

5'30 Ft

100

NEO-TROPARIN

Ch.

inj., tabl.
1 amp. (2 ml}
,
o,o4
g 6-7·Diaethoxy-l-(S,4diaethoxybenzyl)-isochinolin(pcrparin) hydro-

chloric,
o,o6
g urethan,
·
o,oo15 g homatropin mcthylbromat

Pylorusspasmus, ulcus ventr. et
duo.d., kőkóllkák, postqperátiv bélgörcs, cholecystitis, tabeses crisi~ek, hyperemesis gTavidarum, angina pectoris, asthma broncl;üalet'
enteriti~, obstip. spast,,. dyilmenorrhoea, szülés alatti méhszájgörcs,
elhúzódó tágulils, túlerős fájások,
stb.

Naponta 3-sr.or I~J;! tabi., naponta 2~3szor I~2 amp. subcutan, intrrunuscularisan. I amp. intravenásan lassan befecskendezve

'+
Bontható: inj.
SZTK terhére
csak indokolással

rendelhető

(novatropln)-t tartalmaz

l tabl.
o,o4
g perparin-t,
o,oo15 g novatropin-t tarlalmai

5 arnp. 15'10 Ft
50 amp. K

•••

2o'tabl. 17'10 Ft
100 tabL K

.

.,

'47

,
SZTK terhéreszabadon rendelhető

Naponta g-szor ·,I dragée

NEUPON

E. Gy. T.

drag/e

Idegesség, chorea, epilepsia, per.
tussis, anafrodisiacum, neurasthe.
nia, hysteria,, alvászavar.

dra.s.és
:20,7 mg Magnes. glycerinophosphoric. cryst,-t,
natr. glycerinophosphoric.
cryst, {3 H 20)-t,

88 mg

gg mg

calc~

glycerinophosphor.

cryst, (H 2 0).t
· 124 mg ammon. bromat.-t,
298 _mg ·na tr. bromat,-t· tartalma:1;
<:<:o dragéc 7'50 Ft
dragée K

'IDO

NEUROLIN syr. »BALLA«
M
syrup.
1 üveg (250 g)
o,Jo g Chlnin. hydrochloric.
o,Io g mangan, chlorat.
0,50 g
0,50 g

t,6o g
I,6o g
g
o,so g
I,O
g
6,o g
o,so g
o,ooB g
3,20,

acid. citric,
natr. benzoic~
natr, hypophosphoros.
kal, hypophosphoros.
calc. hypophosphoros.
ammon •. bromat.
kal. brmpat ,
natr, bromat.
tinct. strychni,
pigment
syr. aurant, ad_ 250 g.-ot
tartalmaz

250 g-os üveg
450 g-os üveg

13'70 Ft
20'50 Ft.

Neurasthenla; Traumás ncumsis.
Reconvalescentia. Ideges kime·
rültség, (Hízókúra támogatás~ra).

Napjában 2-4-szer
után

kezé~

I-I

evökanállal, ét·
1

19!i2• demnbtt 'ili-ig marad furgo·

/ombon.
SZTK terhére

csak Indokolással rendelbetli

l

NICOTINSAVAMID

K. Gy.

ú1j, ú tabi.
ramp,Iml
0
o,I g Pyridin-[J-carbomavamid-t
tartalmaz
tabl.
o,2o g Pyridin-,8-carbonsavamid-ot
tartalmaz

'l

g

4

Pellagra. Pellagrás glosSitb, stomatitis, sclef.osis rnultiplex, sulfamidés arsenobenzolintolerantia. l\1ájártalom,

Naponta vagy másodnaponta l ampulla
subcutan, intramu~culárisan vagy intra·
vénásan, Napouta 3-szor 1-2 tabletta

SZTK te~hére .
az inj. szabadon, a tahl. csak
in.,lokohissul rendelhető

Hypertonia, angiospasmus, arteriosclerosis.
'

Naponta 3-szor t - 2 dragéet kevé~ fÓlyadékban egészben lenyelni
·

SZTK lerhére szabadon

5 x I ml amp. g, go Ft
iíOX I ml amp. K
20 tabi.
I g ' - Ft
100 tabi. K

NITON

E. Gy. T.

dragie

dragée
o,H!75 g Theohroin, pur.-t
o.oBs g KaL brom..t
o,o2 g acid.1 phenylaethylbal'h,-t,
o,rs g natr, rhodanat.-t,
ó,os g chinin sulfuric,-t tartalma:o:

I

(!j)
rendelhető

•

2o tabi. I2'90 Ft

NJ;TROMINT

E.

Gy. T.

(Nitl'oglycel'in)
tsh l.

ArteriOscleroSis, "asthina canÚale,
angina pectoris, ,hypertonia, epi·
lepsia, hemicrania.

SZübég szerinti tablettát szétrá.ha
lenyelni

++

KöJfgyógyszerellá'tás terhére
rendelhető: o.5 mg

I- lahl. ( o.s ls r mg)
o,s mg, ill,
tartalma 2:
~soxo,s

l

mg

IOOX0,5 mg

mg NitroglyceriR-t
5'4D Ft
6•70 Ft

SZTK terhére szabadon rendelhető

sooxo,s mg K
SOXI mg
IoOX·I mg
IOOOXl mg

>so

s·6o Ft
7'10 Ft

K

,,,

Nodi haemorrholdales, pruritut
ani, oxyuriasis, peria_Dalis eceema

NOHABSA Ch
supp, és ung.·

supp, (2 g}

T

A kenöcsből babnyi nagyságot véve az
anust és anusnyílást naponta többször
enyhén bedörzsöljük, A kúpot lefekvés előtt
helyezzük a végbélbe,

o,oos g . Camphor-t,
o,oo6 g chioral hydrat.-1,
o,oos g menthol-t,
o,oo.z g calc. chlor. sl~,':.t,
o,t7 g
glycerin-t,
o,I g
extr. chamom,•t,
o,ooo~ g adrenalin hel-t,
o, os g cocain, novum hydro(\hlor .·t,
o,03 g · ephed~ln. hydrochlor.-t,
butyr. cacao ad. 2,0 g-t tartalmaz

SZTK terhére
Cllak Indokolással rendelhctó

ken/Jes

20 g

'o,32 g Camphor-t, '
0,35 g\ chloralhydra.t-t,
0,33 g menthol-t,
o,6 g
extr, chamomillae-t,
o 1oo2 g adrenalin-t,
o,5 g
cocain. nov. hydrochlor.-t,
o,s g
ephedrin, hydrocblor.-t,
adeps lanae anhydr.,
·
· vaselini aa 7,5 g-t tartalmaz

x2

g supp.
13'20 Ft
g supp. K
20 g kenöcs
9'50 Ft
lOD g kenőcs K
10

tOOX2

NOV ALGIN M. Ph ..
so% inj., tabi.
1 amp. (2 /nl) J g
J tabi.
o,so g Natr, phenyldlmethylpyrazoloÍl-methyl-aminomethansulfonic,-t (amidazophen-származék)
tartalmaz

100

tabi.

x2

rnl

5X5 rnl
100X5 m}

'"

Belsőleg:

3-4-szer naponta r........::iz tabletta

/11tramusrulárisan: 2-3-szor naponta 1-2
ml, heves fájdalomnál naponta 2-3-szor
5 ml
Intravlnásan:• 1-2-szer naponta o,S-l-2
ml. Görcsös fájdalmak esctén '(kőkólika) 1-2-szer na,ponta 5 ml
·

Bontható: inj.
SZTK terhére
csak indokolással

rendelhető

24.20 Ft

5 X 2 ml amp;
10

Mlndennemö fájdalnias állapot,
még a legheve!loebb fájdalmak is.
{Epe-, és vesekólika.) Izületi és
izomrheumatismus, lumbago és
ischias.
Neuralgiák, ineghüléses és fert6ző
betegségek, typhus, tuberculosis,
stb.

13'JO

Ft

amp. K
42'8o Ft
amp.

K

"'

NOVASCABIN

E. Gy. T.

"

Meleg fürdó után a testet· bekenjük Nova~
scabinnal. go perc mulva a bedörr.sölés
nlegismétlendö. 12-14 óra mulva fürdő és

Scablcs, pn1ritÜs

Unimenlwn
I

üueg {7o
0,75 g
~1,25 g
paraffin

reildelhelő

fehérneműváltás

g}
Phtaisavas dimenthylester-t,
bem;yl.

SZTK terhérc
csak indokolással

benzoic.~t,

líquiJ.-t ad 70,0 g tartalmaz

70 g üveg rs·so
500 g üveg K

NOVATROPIN

Ch

inj., sol., tabi.
r amp. (r ml) o,25%-os
2,s mg Homatropin. methylbromat.-t,
! üueg sol. 0,2%-os
0,04 g Homatropin, methylbrOmat-t,,
1 tabl.
o,oo25 g H01natropin. methylbromat.-t
tartalmaz

5 X r ml amp.

Hyperaciditas,' hypersectetio
ulcus

ventl".,

entedtis,

és

tbc.-sek

izzadása, salivatio, pyloruspasmus,
tabeses crisis,· kólika, köfajdalom, _
cervicalis fluor, dysmenorrhoea,
cystitis, asthma bronch., pertussis,
a~1gina. pectoris, szívbloc~, pa'~
klnson1smus, stb.

Pr11 dllsi:.o,aor-·-o,or! g
Pro dit: o,oo5-a,a3! g
Átlagban napoUta 3-szor I0-25 csepp,
vagy %-1 tabl. l11jcGti11: 1-2 amp. sub~
cutan. 1 amp. intravenásan lassan befecskcndezve, szükség esetén naponta több·
ször. Gyermekeknek életkor szcrint o,I--.:.1

++

Bontható: inj.
SZTK terhérc
szabadon rendelhető

mg

6·so Ft

so x r ml amp. K
20 ml sol.
ml ~ol. K
20 tabi.
100 tabi. K

4'90 Ft

100

3'50 Ft

NOVIFORM UNG. >>Ebaga«

5% M

Blepharitis ulcerosa, ulcus corneac.
F<.>rtötlenítö, adstringáló, a secre ti ó t
csökkentő szemkenöc.s:

Az orvof utasítá~a szerint

SZTK terhére szabadon rendelhető

r tubus (7.5 g)
0,375 g Bismuth, tctrabtompyrocatechlnlc.
1,309 g- vaselin. flav.
2,025 g cercsín
3, 707 g para ff. liquid,
o,o84 g aqua c\est,-ot

tartalmaz
tubus s·oo Ft

'"

2
N OVIFORM- ZINK UNG.
»Ebaga« M
1

B~epharltis uiceros a.

Ulcus corneae,

Az orvos Utasítása szerint

SZTK terhére szabadon rendelhető

tubus (B,o g)
0,4
g Bismuth. tetrabrOmpyrocatecbinic.
0,4
g zinc. oxydat. ,
1,323 g va,selin, flav.
2,046 g ceresin,
3, 746 g para ff. Ji quid.
o,oBs g aqua dest.-ot tartalmaz
1 tubus yo o Ft

NOVOBARIUM oralis-,
:1-ectalis E. Gy. T.
pulv.
170 g

Elkészltés~

a: csomago!áson feltüntetett
használati utasítás' szerint

orali.t

· 139,4
:.u,gs
7,242
1,36
o,o4oB
o,o272
170 g

RöutgencontrastaD.yag a gyomor,
nyálkahártya-relief és a
béltractus' vizsgálatához.

nyellícső,

Szakrendelések biztosítottak részére
nem az SZTK terhére, hanem a
pro ambulantia szerekre· meghatározott módon szere:~:hetik be

g Baryum sulfuric prO rtg.-1
g talcum-ot,
g maltl farina caramel.-t,
g glediclae aemen pulv.-t,
g ol, corylll avellanae-t,
g vanilin-t,

re&tolis

139,4 g
Baryum sulfuric pro rtgA,
27,625 g talcum-ot,
2,975 g glediciae ·~em. pulv.-t
~artalmaz

Oralis 170 g zacskó 8,70 Ft IOOO g K
rectalis, t'io g zacskó 8'40 Ft
1ooo g K

NOVOCAIN- CORliASIL
4% M.Ph.
i nj,
1

amp.
o,oS

Helyi érzéstelenítés

Kisebb sebészi beavatkozáskor 'és foghúzáshoz l - 2 amp.

++

Bontható
SZTK terhére s.zabadon rendelhető

r~

ml)
g Cocain. novum hydrochloric. (novocaln)
o,0002 g o-dioxy-phenylpropanolamin. hydrochloric.
(corbasll)-t tartalmaz

~o X 2
toO X 2

ml amp.
ml amp.

23'- Ft
K

<57

iJJhi!®ft#w tnm
NOVURIT

Hetenként 1~2 inj. á I-2 ml izomba vagy
vénába. Első adag 0,5 ml. Szívelégtelcnségnél ajánlatos digitalis-clökczelés, Vflgy strophan/in egyidejii alkalmazása. Ascites esetin
intraabdominalisan is. A hatás fokozásárfl
ammoniumchlorid előkészítés (acidosisnál
cllenjavallt). Su/.>C!Jian befecskeitde;;.is kerüJendöf
3-5-7 naponként 1 kúp, félórával természetes székürítés Után vagy hashajtó
után másnap. lo'enüAró beteg a kúp bevezetése után % órát feküdjön. Lobos aranynres csom6, filsura ani eselén a/ka/ma;;.ása

Ch

i nj., suPf'·

inj, ml-ként
g Trimcthylcyklopcntancurbonsav-Tnethoxymercurihydroxydallylamid-carbonsavas natr. (Novurit)-t,
o,os g'thcophyllin-t tartalma:;:
o, I

.wpp.
o,s g Novurit-ot tartalmaz
IOXImlamp.Ig'- Ft 5 supp. 13'20 Ft
1

IOO X 1 ml amp. K
50 supp. K
10 X 2 ml am p. 30'20 Ft
IOOX2 ml amp. K

OL. CAMPHORATUM
K.Gy.
inj,

kerülendő!

Továbbá: -cardialisan elő nem készitett esetekben és' purinhúgyhajták helyett kezdődő vagy köny~
nycbb card. decompcnsationál
ObeSitas,
'
Mint analepticum és Clfpcctorans betegségek
mérgczésck esctén
'·
tüdőgyulladás, fertőző

.!:'o%

Iamp,2h\5ml
0,4 g Camphora,
ol, sesami ad 2 g-t tartalmaz
!OX 2 ml amp.

+
Bontható: inj, és;mpp.
SZTK terhére szabadon renddhető
KözgyógyszcrelLotús terhére
rendelhető I és 2 inj.

1~5 ml szükség szerint óránként ismételve
s más excitanssal váltogatva intramus-

Bontható
SZTK terhére szabadon rcnddhctö

culárisan.
Csecsem/Jkne!>: 0,5-1 ml,
kis gyermeknek: I--'.1 ml,
· iskolámak: .2-3 ml.

J7'IO Ft

IOOX2 ml amp. K
IOX5 ml amp. 29'90 Ft

OL. JECORIS ATLANTI
E. Gy. T.

Rachitis., scrophulosis, Kcratomalacia.,, cxsudativ diathesis sth.

Naponta 3-szor

1

1

gyermekkan;lllal

Bontható
SZTK terhére
csak indokolással rendelhető

.f i/vcg

20o
o,oo4
o,oo4
o,o04
o,oo4
o,oo4
200

g

g
g
g
g
g

Ol. jccoris Aselli-t,
,ol citrl-t,
ol. aUl·ant. eart. dulc.-t,
ol. cinnamami cort,-t,
ol. coriandri-t,
ol. mclissae-t tartalmaz

g üveg

22'- Ft

.,.

OPHTALMO-MERFEN Chp.
w>g.

r tégely' {ro g}
o,~o2. g Phenylhydrargyrum boric.
1 g
aqu. dest.,
o,5 g
vaselln cholesterinat.
0,5 g
adeps lanae hydrox.,
vaselin alb. ad ro g-ot tartalmaz
r tégely 10 g
üvegpálca 10'50 Ft

Conjunctivitis, Blepharitis infect
Dacryocystitis, Hordeolum. Opb:
talmia neonatorum,

+

Rheumás fájd1;1lmak

OPODELDOK D.
(Linim:ent~Dl.

saponatum.

+

Külsó!eg
A megfelelö mennyiségct naponta 2:~3~zor a~ alsó vagy felső szemhéj alá kénjük

SZTK terhére
csak iudokol~ssal

Tiedör zsölésrc külsöleg

SZTK terhére szabadon

'

g-or iiveg
7 g_ Sa:po durus-t
87..;; spirit. Coric.-t
2,5 g liqu. ammon.-t
2,5 g Cll;mphor-t tartalmaz
so g 8'70 Ft
too g 9'50_ Ft

100

An_aciditas, hyperaclditas, heteroachylia, Foko:..ott vízivás, gyümölcs fogyasztás, rendszertelen étkezés okozta panaszok. Anaeid di-'
arrhoea. A gyomornedv kiválasztási zavarain alapuló bőrbajok
urticaria-, eccémák. Ulcus ventri•
culi et duodeni.

OPTACID
tabi.
tabi.
o,78 g Natr. biphospboriC~,
o,og g natr. hydrocarbonic-t,
0,16· g natr. bisulf.-t tartal'maz

OTICUR
OXYCID

rendelhető

campho-

ratmn.Ph, Hg. IV.),

I

rendelhe/ő

supp. D,

,\!Lalában 1~3 tabi. pro dos,, 3..--.-6 tabi.
pro die félpohárnyi vízben

Bontható
SZTK terhércszabadon re~delhetó

J,; Változások,

OXYCID ,,F" tluid, D.

PANTOCAIN

M. Ph.

tahl.
1 tabi.
o,r g p-Butylaminobenzoyldimethylaminoaethanoi.' hydrochloric.-t
tartalmaz
'
IO tabi. I4'SOFt
5 g puJVis
IOO tabl. K

Felületi üzéstelenítés

Orr~gégc: I-2%~os vizes oldatból ecsetelésre vagy sprayben legfeljebb 4 i11 2 ml
használható cgyszerré.
'
'
Szemészct: %-r %-os viZes oldat, o;2%-os

+
SZTK terhérc
csak indokolással

kenőcs.

Urologia: o,r-z%~os vizes oldat.
wo ml Pantocain-oldathoz ált. 10-r!';
csepp ·I%-os Suprarenin-oldatot adunk.
A kéks;:Jm1 iab!ettákbrll késáll oldatol bt{ecskende.tni 11em szabad!
I

i Tájékoztató a gyógyÚcrkésútmenyck rendelhérc

rendelhető

fQWi ..hp;.ffMMW§+Jh%M!.!M

PAPAVERINUM HYDROCHLORICUM Ch.
inj., (abl,
I amp. (I ml) 4%
o,04 g Papaverin. hydrochlorlc~t,
amp. (I ml) 8%
o,oB g Papaverin, hydrochloric.-t,
tabi.
",
o,o4 g Papaverin. hydrochloric.-t
ta'ftalmaz
·
IOXI ml4% amp. Il'- Ft
10 x I ml 8% amp. ll!' 50 Ft
100-X 1 ml 8% amp. K
20 tabi. 5·6o Ft
wo tabi. K

PARAFORMALDEHYDUM
K.Gy.

{.j\«·iQiififjj Ni

2
Gyomorgörcs, pylorosspasmus,
cholelithiasis,· spastikus obstipatio,
dysentcria, asthma, angina pectoris, ·tabcses gastricus crisls,
hyperemesis.

Küls:5leg
rálásra.

fcrtőtlcnítésre,

desodo-

Naponta s-szor o,04-D,I-O,I5! pro dosi
subcut., sürgős esetben i, v. Kis gyenneknek naponta 3-szor o,oos-o,o2, nagyob- baknak o,o2--o,o5 s. c.

Helyiségek fcrtőtlenltéllére a -for' maldehyd-fejlesztő lámpában el' f-üstölendő
·

+

Bontbatók.
8 ZTK terhére szabadon rendelhet<'!

87-1 K terhérc
csak indokolásBal rendelheM

tabi.
Ilabl.a,sgisig
_"
Paraformaldebyd-et tartalmaz
100 x o,s g tabi.
15.50 Ft
500 x o,s g tabi. K
IOOX I g tabi. 22' 70 Ft
sooxzgtabl.K

PEDROLON

Chp.

inj., s()I, és tabi,

amp. ( 1 ml) o,o1 g
10 ml S()l. o,1 g
1 tabi. o,o1 g
p-Oxyphenylpropylamin-hydrobromic.-t tartalmali

1

Hypotonia, sebé~zetl és fertőz/l
megbetegedéssei járó collapsus,
agyanaemia, periferiás keringési
zavarck, altató és gázmérge,;o;és,
hypotonias pulsus rendellenességek

2~3 tabi. naponta- 2-s~szor vagy 1~-20
CS€PP háromszor naponta,
Az injectiókból naponta 11-3 amp, i. m,
vagy s. c.; %~l amp. i,v, A:z. i,-,::. lnjectlók beadása. lassan történik.

+
SZTK terhére heveny vérkerjngél!J
elégtelenség éa collapsus e;et:éu
s;:abadon rtndelhetó.

,,,,

li

li,,

5 X t ml amp. 9'20 Ft
IOOXI mlamp. K
tO ml sol. üveg I0'50 Ft
100 ml sol. üveg K_
10 tabt. 7'30 Ft
200 tabi.

,.,

i!

l'

(]

u•

,,,

l

PELENTAN

Chp.

b os is.
logiai
cusan.

tabl,
r tabi. os g

Aethylium di~(4·oxycumarinyl)·
acetic,-t tartalmaz

ro tabi.
200 iabl.

47'50 Ft
K

PENICILLIN

Ellenjavallat:

+

A prothrombinszintnek meg"felelőeo,
naponta 3-szor I tabl.
Használata állandó orVosi elle~őrzést
igényel

SZTK terhérc
csak indokolással

Intravénásan: csecsemők 2~3 ml
Gyermekek: 1~2 éves 8 ml, 3-U~ éves
10 ml, I>!-!5 éves 15 ml, azután felnőtt
adag= I amp. á 20 ml.
A befecskendezés 3-5 percig tartson a testhőmérsékletre melegitett kész oldatból

Szakrendelések a biztosítottak ré·
szére nem az SZTK terhére, hanem
a pro ambulanlia sr.erekre megha.·
tározott módon szerczhetik be.

rendelhető

,";f~:~:;;:::.1~,,;;~~\~: ~~

haemorrhagiás
Vérzésre vató
·dtiumok. 200 hg
gyermekágy első
Ji.cpatitis.

E. Gy. T.

Lásd: Antibioticumok

PER~ABRODIL

M. Ph.

inj. 35%

r am]J, (!!o ml)
7 g Dlaethyanolamin-3,5-dijod4-PYridon-N-acetic,-t ( =
tartalmaz
rx
J

20

x3

ml amp.

Ch.

inj., sol., ung.
amp. (r ml)
o,oor g hystamin dihydrochloric.-t,
5 ml o,s% solutio
o,025 g hystamin hydrochloric.-t,
I5 g 0,!.!5% ung.

o,D37.'} g hyst.imin hydrochloric.-t
tartalmaz
5 X 1 ml

8·- Ft

.'}OXI mlK

5 ml sol.

Eflmjamillatok:

su~l~y·~o~"" ;s'~~~~if]H:(t;,;~;~:,: •

sége.
A vese Status
A

+

{l!;:qo Ft
Iygo Ft

ml amp.

PEREMIN

J 3,5 g)

A vesemedence, húgyutak és
lyag, továbbá erek, b:ületek és l
polyok Rtg.-ábrázoliisához.

Solutio: iontophorcsishez és kalaphoretikus
fürdőhöz I : IOOO-IOO ooo töménységű
oldatban (5-50-szeres hígítás),
Kuröcs: a hozzámellékelt' dörzsvászonnal a
bőrt egész felületesen, könnyedén dörzsöljük úgy, hogy korpádzon, a szaruréteg kissé
lekopjon, de a choriumig lchatolni (vérző
cs(k) nem szabad. Ezután egy tenyérnyi
IJagyságú felületre mogyorónyi kenőesőt
kézzel erősen bedörzsülúnk, mire pár perc
:ilatt enyhe égesi érzés mellctt egyenletesen csalánfoltossá lesz a bőr 's a rheumás
f;íjda!om mcgszünik
·

++

SZTK terhére az in/ és az uiíg.
sr.abadon _rendelhető. A so/utiol
a szakrendelések biztosítottak ré·
szére nem a?. SZTK teL·hére, hanem
pro ambulantia szerckre meghatározott módon szerczhctik be.

i'l

il

l

i

4'6o Ft

1u0 ml sol. K
15 g- ung. G·Bo Ft
iOO g Ull.\!". K
16·",

PERPARIN

Ch.

inj., .wpp., tabi.
t amp. (!il ml)
c,o4 g 6,7-Dlaethoxy-t(3',4'-diaethoxyben;;:yl)-isochinolin.
hydrochloric. (perparin)-t,
o,o6 g urethan-t,
r wpp.

o,o6 g Perparln-t,
r tabl.
1h04 g Perparin-t tartalma"!;
5 XII: ml amp,

Ulcus ventdculi és duodeni, cardiapyloruspasmús, obstipatio
spastica, colitis, kólikák, icterus
catarrhalis, cholelithiasis, cholecystitis, hypertoniások nyomásingadozásai, angina pectoris, migraine, dysmenorrhoea, pertussis,
cystitls, nephrolithiasis, spasmuso-k uretercatheterezésnél, tüd6embolla, stb.

1--2 tabi. naponta s-szor. 1-2 amp.
izomba, érbe, bőr alá, szükség esetén több·
ször, 3-5 kúp naponta. Csecsemöknek
~-%, nagyobb gyermekeknek %-l
tabi. naponta 1-2-szer.

+
Bontható: inj.
SZTK terhére
csak indokolással rendelhető

II'20 Ft

öOX2 ml amp. K
5 supp. 10.'90 Ft
50 supp. K

~~:o tabi. r6'7o Ft
'oo· tabi. K

ll"EVITON

Chp.

dragi~

SZTK terhéus:zabadon rendelhet6

Véredényak megbetagedé!lci
Ell6njavallatcl;'
Mint Neo-Pevlton lnj.-nál

r dragü

o,2 g Acid. nicotlnic. hydtochlorlc.-t
tartalmaz

1)0 dragée

I6'70 Ft

PEVITON comp. Chp.
1111.
t!J ml sol.

o,o075 g Atropin·. sulfuric. 6s
3 g
Ac. nicotinic. hydruchloric,•t tartalmaz

15 ml üveg

I11:'5Ó Ft

ÉrmegbetegedéBek, Ulc.
duodenl, colitis ulcerosa,
addJtással járó ulousok
jobb, ha a Peviton comp.
ket alkalmazzuk, amely
tartalmaz
ut6bb,ii~~~~:~::~:::
lyozza a
g
elválasztás t
kü\.. hogy a -;;&;;d·é;,;;j~;í;,;•
csökkentené.

Naponta 3-s~:or 5-20 csepp fokozatosan
emelkedve, étkezés előtt tcában vagy cuk•

++

_SZTK terhére~zabadon rendelhttő

rot vfl.;ben

'j
f

Elle»javallat:
Mint Neo Peviton inj.-n<il
8

,,.

,.,

PHANODORM

M. Ph.

ta bl.

tabi.
0,20 g Acid, cyclohcxenyl-aethylbarbituricum-ot tartalma;-;
10 tabi.
g•go Ft

PHANODORM-CALCIUM
MPh,

Altatószer.
Legkülönbö7.őbb

eredetü áln1atIanság, izgalmi állapotok, mániá~
depressió és encephalitis utáriÍ
zavarok, Félelemérzés, tach)Tardia,

Felnőtteknek: %-r tabi.
Gyermekeknek: %-% tabi. A tablettákat kevés víZben oldva vesszük be és cukros
vizet vagy meleg teát iszunk utána,

@
SZTK terhérc
csak indokolással rendelheló

tremor,

@
SZTK terhére
csak indokolással

L,; Phanodorm.

rendelhető

tabl.
r tabl,
0,20 g Oalc. cyclohexenyl-aethylbarbituricmu-ot tartalmaz

tabi.

10

g·go Ft

PHENACETINUM

E. Gy. T.

tabi.

Influenza, neuralgia,"fej- é~ fogfájás,_ általában láz- és filjelalom
csiliapi tás.

Naponta g-szor I tabi., gyennekeknek
életévenként 0,05 g

Bontható
SZTK terhére
szabadon rendelhető

Hashajtásra

Felnótteknék: este 1 vagy 2 tabi.
Gyermekeknf'k: Y.i_-% tabi.

Bonthatók
SZTK terhéreszabadon rcudclhclií

Bél-t.; húgyutak desiuficit-'li'W

o,s-r g naponta többször.
Csecsemőnek o, 1-0,3 g, ki~gyermeknek
o,g-o,5 g naponta háromszor

Bontható
SZTK terhéreszab~dnn

tabl.
o,s g Phenacetin-t tartalma,-;

1

10 tabL 2'5o Ft
wo tabi. 25'- Ft és K

PHENOLPHTALEIN

Ch.

tabi.
.1

tabi.
0,2, ill. 0,5 g Phenolphtalcin-t
tartalmaz

20XO,Il tabi.
100

5'80. Ft

x o,2 tabi. K

IOX0,5 tabl.

1 o o x o,5

4'80 Ft

ti:~ b L I~

PHENYLUM
SALICYLICUM

K. Gy.

tabi.
1 tabi.
0.5 g Phcnyl.-&alkylic.-t
Jü!(o,s g tabl. 2'7o Ft
roa x 0,5 g tabi. K
I

68

tartalma~

n~wklhetli

Expectorans

Naponta 3-szor

PILULAE LAXANTES K. Gy.

Hashajtó

&te 2-3 pllulát

Pb. Hg. IV•.

Ellmjavalfatok:
Prostata hypertrophia, gt"aviditas

PILULAE KREOSOTI K. Gy.

I

pllulát

Ph. Hg. IV.

Boi:tthat6
SZTK terhére szabadon rendelhető

pilula

1

o,os g Kreosot.-t és
o,ors g extr. liquirit.-t tartalmaz
IOOX0,22 g

6•- Ft

pilula

1

Bontható
SZTK terhére szabadon rendelhet 6

.o,os g Extr. aloes.-t,
o,os g extr. frangulae sicc.-t,
o,oi g res. jalapae-t,
o,oos g eJI:tr. bellad. sicc.-t,
o,or g sapo med.-t tartalmaz
IOOXO,I05 g 6•so·Ft
sooxo,ws g

PILULAE
ROBORANTES FN. K GY.

·Roborálás

g Acid. arsenicos.-t,
g strycbnin. nitr.-t,
g cupr. sulfuric.-t,
g ferr. hydrog. reduct.-t,
g Ilquldt, pulv.-t,
o,os g faex. med~-t tartalmaz
100 x o,205 g 5'30 Ft

Helyi éuéstelenítés

D

ínj,

++
Bontható
SZTKterhéreszabUdon rendelhet6

1 pilula
o,oor
o,oor
o,oos
o,I
o,os

PITOCAIN

Naponta 3·B!':Of I pilula

++
Bontható
SZTK terhérc szabadon rendelhető

r omp. (!! ml)

8o mg Cocain, novum. hydrochl.,
0,03 mg adrenalin hydrochloric.,
. o,o3 IE extr, hypophys. p. post.,
0.44 mg natr, chloratumot
5,4 mg kal, m-bisulfuros.-t
tartalmaz

IOX 2 ml. amp,
!1:5X2 ml. amp,.
IOOXI!

,,,

mJ, amp.

l O'- Ft

25'- Ft

K

l

',,

PLASMOCIDN simplex
M.Ph.
ta bt.
1

tabl,
o,or g N-diaethylaminoisopentyl8-aminb-6-methoxy-chlnolin-t
tartalmaz
15 tabi.

Szintetikus maláriaellenes sz er. •
Fajlagosan hat a chinionel nei\1
befolyásolható gamétákra és trópusi maláriára. Atchrinnel együtt a
maláriát gyógyitja. (Ötnapi Atebrilz-kezelés után öt napig Plcu-

Atebrin-kúra után 5 napig 3-szor l tabl.
á o,oi g Plasmochint szednek. ·naponta a
B évesnél nagyobb gyermekek es felnőttek;
5...--Z évesek 1-z-szer r_ tabl.·t, 4 éves
korig I tabl.-t 3-5 nap1g

+

SZTK terhércszabadon rendelhető
Közgyógyszerellátás terhére
rendelhető
'

mochin.)

IO'!.lO Ft

sao tabi. K
tabJ. K

JO OOO

P. M. S. SEBIDNTŐPOR
E.Gy. T.
Lásd: Antibiaticumok

POLYBÉ

M. Ph.

inj., tabl.
'· amp. (!.? ml)
o,or g Aneurin. bydrochloric.
(B 1 vit,)
o,oo~ g lactoflavint (Bz vit.)
o, ro g pyridin? carbonsavamidot
o,or g adermint (B 6 vit.}
tartalmaz
A tabi. a fenti adagok felét tartalmaz:~:a
5 x 2 ml am p.
20

tabi.

Bontható: inj.
SZTK terhére csak ín<lokolással
rendelhető, A körzeti kezelő- és
az üzemi orvosok Csak pellagra,
cheilos:s (aribofh!vinosis), röntgeukater, terhességi hányás, májgyuladás esetében remlelhelik a kórisme feltüntetéséveL Egyéb eselben a körzeti kezelő- és az üzemi
orvosok csakis kórházi szakrendelés
javaslatára rendelhetik, az indikáció
éii kelte és az ·;ndikáló osztály megjelölésével

1 g·6o Ft

I2'40 Ft

POLYBROM- (EPffiROL)
M ..
tabl.
I

A B-vitamincsoportba tartozó v~la
mennyi hiáuybetegség.
MájgyuUadás, thyreotoxicosis, Cheíli::isis, stomaiitis. Máj és vasresistens anaemia. Fényérzékeny dermatosisok.
Rtg.-kater. Terhességi hányás.
Chorea minor. Adic és Sjögren·
syndrom.a. Angina pectoris, neuralgia, neuritis, Általános roborálás.

OraHsan napi 3-szor 'r tabi. étkezés után.
Parenterálisan: 5-10 napig naponta vagy
másodnaponként I - I am p. i. gl.
Perniciosa májkezelése közben a B-eomplexum adása célszerű,

tabi, l g
o,7o g Natr. bromatum
o,IO g kal. bromatum
0,20 g ammonium bromatumot
tartalmaz

30 tabi.
7'30 :Ft
500 tahi. K

Étkezés utá;l l--2 tabi.
Bróm-kúrához. Sedativum. Epilepsia, neurasthenla, hy~tcrla.
A hányás központi ingerlékenységének esökkenléséi'e.. S:.dvneurosis.
Alcoholelvonó·kúra.

SZTK terhéreszabadonreud"'ll•ctő

iiJ
POLYBROM efferv.
(EPIBROL) M
tabl.,

Bróm-kúrához.

S"edativum,

Epi-

lepsia, neurasthf'nia, hysteria,
A hányáskö;<pont ingerlékenység-C

Étkezés után r-2 tablettát vizDen fel·
\oldani és elfogyasztani

SZTK terhére nem rendelhető

nek csökkentésére. Szfvncurosi;;,
Alkoholelvonó-kúra.

r tabl.

o, 776 g Natr. bromatum
o,o17 g kal. bromatum
0,207 g ammon. bromatum
r,133 g natr. hydrocarb,

1,167 g acid.

tartaric,~ot

tartalmaz

25 tabi. rg•go Ft
250 tabi. K

POLYTRICIN

E. Gy. T.

tabi.
Lásd: Antibioticumok

POSTERISAN

"övődményoinok ~

M

kúp., ung.

.r kúp
o,oo7 g Acid. carbolic. liqu.
0,33 g aqu. dest.
o,66 millhírd elölt coli-bacillust,
butyr, cacao-t ad 2,2 g-t tartalmaz
6 kúp ro·o2 Ft
10 kúp 16·7o Ft

Az """vé<
i
bactedotherápiája.
\
Aranyeres panaszok: fájdalom,
viszketés, gyulladás, Prudtus ani
et vulva(), Rhagades et fissurae ~ui.

ü\őflirdö után napi Í-~ kúp

SZTK te'rhére
csak indokolással

rendelhető

I tubus (25 g) kenöcs
8,25 milliárd elölt coli-bacillust
4,165 g adeps lanae anhydr.
4,165 g aqua dest,
o,o82 g acid. carbolic. liquefact,

yas. flavum ad 25 g-ot tartalmaz
i2,5 g-os tubus g·2o Ft
25 g-os ~ubus rs·2o Ft

PROMPTCILLIN
ini.

E. Gy. T.

Lásd: Anlibiotirumok

."

PROPYLON

E. Gy. T.

perlilzguol tabl.

Asthma bronchiale keZelésében
rohamok leküzdésére, ill. a ;~,;;·,,:,~~
készség csökkentésére.

/abi.
o,m:: g 3'4-dioxyphenylaethanolisopropylamin hydrochloricum-oi
tartalmaz

Kezdetben naponta g-szor %-1 tabi.
rnajd csökkentve naponta egyszer Yz tabi. •
Gyermekeknek általában %, tabi.
· A tablettát a szájba a nyelv ali helyezve
oldódni engedjük.

+

SZTK terhére
csak indokolással rendelhető

<;<o tabl. 24-'JO Ft

PTIMAL

E. Gy. T.

dragile

A )>petit mal« kórformáinak kezelésére. A vérkép a kezelés alatt
ellenőrizendő!

Naponta 3-4 dragée, gyermekeknek megfelelöen kevesebbet

r dragü

0,25 g 3,5,:;.-Trimethyloxazolidin-

@
SZTK terhére
csak indokolással rendelhető
Közgyógyszerellátás terhére
rendelhető

2,4-dion-t tartalmaz

tabl. 2''4-0 :Ft
roo tabi. K
2o

PULSOTON

Felnőtt naponta 2-3-szor 5-20 csepp,
gyeriQ_ek naponta 2-a-szor 2-5 csepp.
Subcutan vagy intramusculárisan I amp.,
intravénásan· %,-%, legfeljebb I amp.
lassan befecskcndezve. Gyermeknek%, amp
subcutan vagy intramusculárisa'n. lnfusioho:z 1 amp. 2 ó~ánként

Ch

i11j., so/.

amp. {r ml}
o,o2 g m-Oxy-~-amino-propylbenzol.
hydrochlodc-of,
25 ;; sol.
0,5 g m-Oxy-~-amino-propyl
benzol. hydrochloric.-t
o'075 g methylium p-oxybenzoic.-t
tartalmaz
5 X 1 rnl amp.
8·7o Ft
so x r ml amp. K
r x ro ml amp. 7'5o Ft
I

+

Bontható: inj.
SZTK terhére heveny vérkeringési elégtelenség és collapsus cse•
tén szabadon rendelhető.
Közgyógyszerellátás terhére a
solutio rendelhető

IOXIü ml amp. K

25 g sol. r2·oo Ft
roa g soL K

PURGO BAI!Y

Ch

Bontható
SZTK terhére szabadon rendelhető

Hashajt>isra

tabf.
I

/ttb/,

o,o."J g Phcnolphtalcin-t tartalmaz
25 tabi. 1 •go Ft
wo tabi. K
Hl_

Tájékoztató a gyógyszerkészitmények rendelésére

-~
,..

Me g j e. g'

y

l
PURGO FEKVŐ . Ch

Hashajtásra

tabi.
I labl,
0,50 g

Phenolphtalein~t

IO tabl.

Felnötteknek: este 1-2 tabi,
Gyermekeknek: %-% tahi,

Bontható
SZTK terhéreszabadon rendelhetö;

tartalmaz

4·So Ft

wo tabi. K

PURGO FORTE Ch

Hashajtásra

Bontható
SZTK terhére szabadon rendelhetlS

ta bl.
1

tabi.
o,r g Phenolphtalein~t tartalmaz

10 tabi.2'70
roo tabl. K

RADIPON

Ft

E. Gy. T.

tabi.

Bronchitis acuta, chronica

3 óránként I tabi., gyermekeknek
tabi.

Ores g;'Omarra· ne adjuk {

%-%

++
SZTK terhére szahadon rendelhet 6

J- tGbl.

Extr. ipecacuanhaeMt
(= ernetin ro%),
codcin phenylaethyl_barbituricum-t,
7,6 mg ammon. chloratumot
tartalmaz

5

mg

20 tabi.

5'40 Ft

wo tabi. K

RAPID

E. Gy. T.

dragie

"Este lefekvéskor 1-2 ta b ,

Bontható
SZTK terhére szabádon rendelhet~

; drag/e.

o,ooi g Triacetyl-dioxdijlhenylisalin-t
tartalmaz
10 db r·Bo Ft
20 db s·6o Ft
500 db K

l 79

l

I.JMtiWd+iH
RELAXIL

E. Gy. T.

_Csak felnőttek idegrendszeri megbetegedéseiben !J:lkalmazható,

Parkinsonismus, tetanusgörcsök
oldására, izomdgiditásók.

Kizárólag mtramuswlárisan!

+

szTK terhére

csak indokolással rendelhető

'

ínj.
1 amp. (ro ml)
I g Glycerin-mono-o-kresylaether-t,
2 g spirit. cctis.
tartalmaz
·2 'X 10 ml amp. ·12'90 Ft
ro X 10 ml amp. 47'90 Ft

RESACTOR
,inj.
I amp.

(I

Napi l rnl 10-1-2 napon át intramusculárisan. ,A kúra bátmikor megismételhetel

K. Gy.

Bontható
_SZTK terhére
csak indokol:issal rendeljletó

ml)

5 mg Extr. hepatis embrional.-t,

r mg methylium-p-oxybenzoic.-t
tartalmaz

sxr ml

8·4oFt
33·6o Ft
ml K.

20 X r ml
IOOX l

REVIVAL

Ch

ínj.

IXO,IS

1 X o,go
Xo,45
· I xo,6o
1 X o, 75
1 X o,go
1 X r,so
í X s,o
I

I X 4 15

Natr. dioxydiamino-arsenobenzolmethylensulfoxylicum·ot tartalmaz, száraz-ampullákban
g 13'10 Ft toXo,go g 66·2o'Ft
g 14'00 Ft IO X 0,45 g 75'80 Ft
g rs·oo Ft 5oxo,o45 g K
5oxo,o75 g K
g is·go Ft
soxo,rs g
g 16·go Ft
5oxo,go g
K
g J8'oo Ft
soxo,45 g
K
g 24·6o Ft
5oxo,6o g K
g 34·3o Ft
5oxo,75 g K
g 43'90 Ft
[ 1o xo,go g
K

~-ues minden ><ádh•m''•
losisok, angina
febris recurrens,
noma, · pyelitis, malaria

Bllenjavallat ,:
:Májmegbetegedés

o,g(}--0,45 g
o,r5-o,go g
gyermekeknek: testsüly
kg-ként
O,OI-0,03 g
4,so---6,o g
Férfiaknak:
4,o-s,o g
nőknek:

Egres adag: Férfiaknak:
nőknek:

in~~t~~;;;

::1
Ow:,adag:

++

SZTK terhéreszabadon rendelhető
Közgy6gyszerdlátás terhére
rendelhető

,,,

''"

l!I.INGER OLDAT

K. <(!;Y.

űlleg (100 ml)
IO mg Calc.

l

__

Vérzéskor' az elvesztett vér pótlására, érbénulás, az üres érrendszer megtöltése, exsiccosis

IUtraVénásan cseppinfusióban

Hypertonia, haemorrhagiás diá- -"<.
thesis, purpura thrombopenica, '
purpura medicamentosa, haematuria, ncphritis, tüdővérzések, retinitis, glaucoma. A véredények
fragilitásával kapcsolatos egyéb
bels6 vérzések

Naponta 3-szor

SZTK terhére
csak indokolással

rendelhető

chlorat.-t,
7,5 mg kal. chlorat.-t,
750 mg natr. chlorat,-t,
IO mg natr, hydrocarbonic.-t,
ad 100 ml aqua bisdcst.-t
tartalmaz

50 ml
500 ml ~

RUTASCORBIN

K. Gy.

labl.

r tahl.
o,o2 g Rutin-t,
o,o5 g acidA-ascorbinic.-~
tartalmaz
20XO,I5 g

tabl.

Bontható
SZTK terhére
csak indokolással rendelhető

Átlagos kezdő adagja napi 3-szor I- tabl.
Ha 3 hét alalt javulás nem áll be, 3-szor
2-3 tabL-ig emelkedünk, 3-4 hét után
fokozatos adagcsökkentés. Egy kúta 3--6
hó. Kiegésúthetö C-vitaminnal

SZTK terhére
csak indokolással rendelhető

Naponta 3-szor 1-2 tabi.

l!ll

I

I2'30Ft

woxo,rs g K

. RUTIN (VITAPLEX P) Ch
drog. tab!,
l

labl.
o,o2

so tabi.

g

-Rutin-t tartalmaz

I2'90

Ft

RUTOPHYLLIN

K. Gy.

tabi.·
I

tabl.
0,02 g Rutin-t,
o,o3 g acid, buthylaethylbarbituric.-t,
o,r g theophyllinA tartalmalll

20X0,3 g I5'IOFt
IOOX0,3 g K

•••

Hypertmiia, arteriosklcrosis, arígina
pectoris. Vasoregulans sedativum:
Apoplexia megelőzés és kezelés.

Bontható
SZTK terhére
csak indokolással rendelhető

Akészitmény ös-sZ'etételeo és

SACERNO
ta bl.
tabi.

csoii:lagol~sa

Epilepsia (grand mal) barbituraw
tokkal, hmmmal nem befolyásolw
ható eseteiben

E. Gy. T.

+

Naponta gwszor 1 tabi. Az átmenet más
antiepilepticl!I,llokrót fokozatosan történjék
Csak orvosi "felügyelet .ntellett sz~dhetö!

SZTK terhére szabadon rendelhető

2-3 napon át naponta g-sza~ I tabi.
étkezés után. A 4-ik napon hashajtó
,adandó
, Gyermeknek életkor szerlnt

Bontható
SZTK terhére S7.abadon rendelhető

1

O, to

g_ 3wMethylw5wph~;nylw5w

aethylhydantoinwt
tartalmaz
20 tabi. I0'30 Ft
so tabl. 22.80 Ft
250 tabl. K

SANTONINUM

Orsógiliszta

K. Gy.

tubi.
labl~

I

+

o,025 g Santaninum-ot tartalmaz
IO Xp,Ol<!5 g 5'70 Ft
Iooxo,025 g K

Parkinsonismus, seniHs tremor, pat•alysis, delirium. -Narcosis beVcw
zetésére worfinnal, Domoponnal.
Szemészethen pupilla tágitásra

SCOPOLAMINUM
HYDROBROMICUM
K.Gy.

Injectió - subcutan alkalmazandó
Szemészethen o,2~,3 %wos szemcsepp

++
Bonthatók
SZTK terhére szabadon rendclhetö

inj., o,os% és o,r%
1 amp. (1 ml) o,os%
o,5 mg Scopolamin. hydro.:
'
bromic,wt,

r amp. (1 ml) o,r%

mg Scopolamin. hydrow

I

bromic,wt tartalmaz
ro X t ml o,os% amp.
50X1 ml
JOXI ml o,t% amp.
50Xl ml

SEBORIT

r4·6o Ft
K

15'00 Ft
K

K. Gy.

sol.
1

üvtg

too

•••

too g Natr. sulfuricinolcinic.wt
tartalmaz
g~os

üveg 10'60 Ft

Seborrhoéa

Külsöleg. BedQrzsölésre

SZTK terhére
csak indokolással rendelhető

l
SEBUM SALICYLATUM
K.Gy.

Bőrkeményedés,

Bontható
SZTK terhére szabadon rendelhető

clavus

rudacska
o,I g Acid. 'salicylic.-t,
4,9 g sebum ovile benioat.-t
tartalmaz

l

to X 5 g ro·go Ft
10 X ro g l5'80 Ft

so x 10

g

g 30'20 Ft
:ro x 20 g fémtokban 43' 40 Ft
g
IOX20

50 X 20

SEDATIN

D

Ideges, kimerült állapotok.

Naponta s-szor

I

e, kAal

Epilepsia

syrup
I

1952. dec. 31~ig marad
forgalomban
SZTK terhérc nemrendelhető

üveg

8,95 g Calc. bromat.
2,13 g calc. hypophosphoros,
g extr. chinae fluid.
g natr. l:ienzoicum.-ot
P spirit. Cc
g aqua dest,
g syr a-romatic.-t

o,rg
o,s
7o4 7
6s,97
r6g,8s

tartalmaz

255 g 25'8o Ft

SENSIVAL

K. Gy.

tabi.
I

tabl,
r g Natr, dihydrophosphoiicA

:NapÓnta s-szor

l-2

tabl. .

SZTK terhére szabadon rendelhet ö

Gyengeségi, kimerültségi, deprcssiós állapotok. Reconvalescentia.
Ideg- és anyagcserezavarok. Hiányos táplálkozás. Cystitis (vizelet
savanyitás)

tartalmaz
20 tabi.
so tabi.

7·6o Ft
r8·go Ft

,,,
<86

i'll
l

Ph. Hg. IV.

;:
SEPATEN

Ch

.f·B·'·Iff

, Naponta 3-4-szer

tahl.
I tabi.
o,o2 g

I

tabi. étk. után

5

++

SZTK terhére
csak indokolással rendelhető

Acid. phenylaethyl~
barbituric,·t,
o,o4 g
6,7-diaethoxy-(s', 4.'diaethoxybenzyl)-isochinolin (perparln)
hydrochloric.-t, ·
o,2 g
theobromln pur.-t,
o,o015 g homatropin methylbromat.-t tartalma'>:
20 tabi. I9'40 .Ft
too tabi. K

SEPATEN S. N.

Ch

(.rine novatropino} tabl.
1 labl,
o,o2 g

Mindennemö hypertonia, m_ig.:.
raine, vasoneurosis, angina pectoris.
vasapressoros crisis ek, asthma bronchiale, singaltus

Naponta 3-4-szer

Jadtinetura helyett külsőleg, Á
mütéti terület fertőtlenítésére.
Furunculosis,erysipelas, pyoderma,'
trichophytia; epidermophytia

Jadlinetura helyett külsőleg

I

tabi. étk. után

@
SZTK terhére
csak indokolással rendelhető

Acid~· phenylaethylbarbituric.-t,
o,o4 g 6,7-diaethoxy-(3', -4'diaethoxybenzyl)-isochinolin (pcrparin)hydrochloric,-t,
0,2 g
theabramin pur.-t
tartalmaz
· 20 tabi. r8.6o Ft
IOO tabl. K

SEPSO TINCT. M
üv8g {:w g)
2 g
Alumin. chlorat.
0,42 g brom pur.
o,o4 g kal. hydroxydat.
12,92 g spirit. cctiss.
0,351! g ammon, rhodanat,
o,os6 g ferr. scsquichlorat.
o,6 g
acid, salicylic,
o,oi g pigment
_
aqua dest. ad 20 g-ot tartalmaz
20 g-os üveg 6'40' Ft
1000 g-os üveg K

'"

SZTK terhéreszabadon rendelhető

l

i

l

l

'l

•••

A ~l!szitmény össze.tetéfé éS'"!l~!l-maaolása

SEVENAL

yypnolicumként: 0,1-o,3 g
Jedativumként: o,os-o,I g_
ántiepilepticumkint: este 0,2, lTlásnap o,t

Ch

inj., tabi.
ml inj.

0,165 g Acid. phenylaethyl~
barbituric,-t,
0,55 g urcthan ad I ml-t

1

@
Közgyógyszerellátás terhére
g

rendelhető

Jolekclóból I-----'3 ml esetleg naponta 2-szer
ioÍramusculárisan, szükség esetén intravénásan

Bonthatók: inj., o, I és 0,3 g tabi.
SZTK terhére szabadon rendelhető

Naponta 3-szor

@
Borltható
SZTK terhére szabadon rendelhető
Közgyógyszerellátás terhére

tabi.

o, r, ill. 0,3 g A.;:id r)hellylaethylbarbituric,-t tartalmaz

5 X I. m1 amp.
II'20 Ft
50 X I. ml amp. K
5X2mlamp,
I5'8oFt
50 X 2 ml amp. K
IO,X o, I g tabl.
2·8o Ft
IOOXO,I g tabl. K
IOX0,3 g tabi.
5'40 Ft
100 x 0,3 g tabi. K

SEVENALETTA

Ch

tabl.
tabi.

15 mg Acid. phenylaethylbarbiturlc,-t tartalmaz

Asthma bron,chiaic,, hiryngospasmus, hypert~:mia, arteriosclerosis,
s.tenocardia, singultus, migrain e
epilepsia, pertussis stb.
Nem 'altat, csal< sedativ hatásúl

1-2

tabi.

rendelhető

30 tabi. 3'48 Ft
250 tabi. K
500 tabi. K

SEVENALIL
inj. sol.
1 amp. (1 ml)
o, I g Acid.

Ch
phenylaethyl~

barbiturlc.-t,
o,o5 g acid. diallylbarbiturie,-t,
0,4 g urethap-t tartalmaz
10

Alvásza'var, delirium, encephali~
tis, psychés izgalom, morphiummegvonás, epilepsia, eclamp,sia,
pertussis, chorea, tetanuS', singul' tus, mérge7.ési hányások stb.

,_C,eppek: hypnoticumként 20-60,

seda'tivumként 10-20 csepp naponta többször.
Csecsemöknek 1-4, gyermekeknek 5-15
csepp naponta egyszer

. [nj.:

Pro dosi

I-4 amp. intramusculádsan.
lh-I-2
ampulla intravéli{\san lassan
befecskendez-vc

"@
Bontható: inj.
SZTK terhél'e az inj. szabadon, a
sol. csak indokolással rendelhető

ml sol.

1 g
Acid. phenylaethylbarbiturlc,-t,
0,5 g acid. diallylbarbituric.-t,
4 g urethan-t tartalmaz
10 ml sol. {!•go Ft
wo· 'inl sol. K
5 XI mlamp. II'60 Ft

'9'

+U
Intr~r;tuscul~rlsan, a mellékelt használati

SOLGANAL B. ol. E. Gy. T.
inj;;

SZTK terhére
csak indokolással rendelhető

A, Soluc~llinb.en oldott penicillint 6 óránkent ad1uk lntramuscularisan, megfelelő
adagokban (2 ml-t egyszerre)

SZTK terhére
csak indokolással rendelhető

I%, 10%

r üveg (w ml)

g ill, 1,0 g
tartalmaz

o,I

+

utasitas szerJnt

Aurothioglucose~t

1% w ml üveg 24'30 Ft
IOo/o 10 ml üveg I68·6o Ft

SOLUCILLIN

E. Gy. T.

Elhúzódó hatást biztosító poni<oilllnc
oldószer

l

oldószer .amp.
amp. (8 ml)
I g
Gelatina hydrolysata-t,
o,or g natr, citricum-ot,
o,or· g acid. carbolicum-ot'
tartalmaz

1

xo x B ml sr·7o Ft
50 X 8 ml K

r-:

SOLVARSIN

Kúra:
ml-rel kezdve 3 naponkent
_ll-3 ml bor alá vagy izomba
Gyermekek~ek hetenként 1 injekció, amelynek adag'Ja a tcstsülyhoz igazodik

M. Ph.

inj. 22,4%
am'p. (2 ml)

I

rendelhető

0,448 g Aminoaethanol-4-oxys-acetylaminophenylarsenicic.-t (= As .5%)
tartalmaz

5 X2
ro x 3
50 X 2
50 X 3

ml
ml
ml
ml

SOMBEN

amp. l6·5o Ft
amp. ss·6o Ft
amp. K
amp •. K

Ch

t ab l.
tabl.
0,5 g Carhamid bromdiaethyacetic.-t tartalmaz
2o ta:bl. 2!!'üo Ft
IDO tabl. K

I

++
Bontható
· SZTK terhére szabadon rendelhető
Közgyógyszerellátás terháre

Ideges

sedafivum: ~-szor %-r tabi. hideg
11

1,Y2;-2 tabi. egyszerre,

oraval, meleg italban,
%-% tabi,, 12 éves korig
n

@
Bonthatól
SZTK terhére
csak indokolással rend~lhető

l

l

l3 Tájékoztató a gyógys:crkészítmények rendelésére

'"

'93

•.nm!,,l§,é·bf§MMIJii@·1··6 1·1·1"'
Lues, febris rccurrens', amoebas
dysenteria és más dysejlteda-szerű
betegségek. P la ut-Vincent angina.
Streptq-· és staphylococcuspyelitis.
Larnbliasis (giardiasis), chorea

SPIROCin. M. Ph.
'tabl.
tabi.

1

o,os

g és

r tabl,
o,25 g Acid, 3-acetylamino-4, oxyphenylarsinic.-t
tartalmaz

M

i nj.
amp. (r ml)
0,33 mg Atropin mcthylbrom.
20 mg
codein hydrochloric,
40 mg papaverin-hydrochloric.
300 mg amidazophcn-t
tartalmaz

1

++
SZTK terhére szabadon rendelhet&
Közgyógyszdellátás terhére

l - •b4 g). A_ napt adagot .thindig egyszerre
· ke 11 cvenn1

rendelhető

l

Újszülöttd;;: ajánlatos a Prof Gegesi Kisselöírás betartása
'
~gyéb javallatoknál ált. naPi 1 _ 3 tabi•"
a 0,25 g étk. ut,in 4-IO napig

20 x o,os g tabl.
6·7o Ft
30 X o,25 g ta b l. 28'70 Ft

STERALGIN

Lues:
Felllíittek: 3_ nap egymásután éhgyomorra
;. 3;ÜtabJ: á o, 25 g; 3 nap .szünet után
IS~le en o
56 .. tabi,
összmennyiségig

Mindenfajta simaizomgörcs okozta
fájdalom: f!pe-, vesckólika,
dysmenorrhoea, mlgraine..
Morpbium pótlására jól bevált

Szükség e~etén 1 ainp." i, m. ,

++
Bontható
SZTK terhére
,
csak ind~kolással rendelhetö

6 X 1 ml amp. tB·go Ft
so x r .ml amp. K

STREPTOMYCIN

E. Gy. T.

Lásd: Autibiothumok

STROPHANTIDNUM-G
illj., 0,025%
1

amp. (r ml)
o,25 ing Strophanthin g-t
tartalmaz

10 x I ml amp. 12'30 Ft
roox r ml amp. K

D

Decompensatio, Paroxysmalis
tachycardia, Oedema pulmon.
Pneumonia

+t

Bo"nthat6 .
SZTK terhére sZabadon rendelhető

ll

STROPHANTIDNUM-K

D

inj., o,o25%
!

amjJ. (r ml)
0,25 mg Strophanthin- K-t ·
·tartalmaz

10 x I ml amp. 12'40
too X I ml amp. K

. DécompcnsaÜo cordis. Paroxys
maUs tachycardia, Myocarditis
Súlyos fertőző betegségek. Asthm.
cardial c. Tüdőoedema

Ft

STRYCHNINUM
HYDROCHLORIC

Naponta vagy másodnaponként, I amp.
Bénulások kezelésében fokozatosan emelkedő adagokban

Ch

inj,

' ml

+r
Bontható
SZTK tCrbérc szahadon rendelhető

++
BonthatO
SZTK terhére szabadon

rendelhető

1 'mg Strychnin, hydrochloric,-.t
tartalmaz

IO X I ml amp.

9'70 Ft

STRYCHNIN. NITRICUM
Ch

M"int a Strychnin hydrochlor!c,
inj.-Í:tál

inj., o,r% és o,z%
' ml

Naponta vagy másod~aponké~t I a~p.
, Bénulások kezelésében fokozatos adagoJásban

.++'

Bontható: o,r% é~ o,2% inj.
SZTK terhérc szabadon rendelhető

o,oor g, ill, o,oo2 g Strychnin
nitric.-t

tartalmaz
IOXI ml O,I% 9'70 Ft
IO X I ml o,2% 9'70 Ft
IOOXI mJ O,Io/o K

IOOXI mJo,2% K

i

'97

STRYCHNOTONIN

Neurasthenia, hysteria,
ta b es,· traumás

Ch

dragée, inj.

Naponta vagy
subcutan

m~sodnaponként

I

amp. ·

bélatonia,

drag/e
o,oos g Calc. mcthylarsenicic.-t, 1
o,ooos g strycjmin hydro~
cJ::loric,·t
amp. (1 ml)
50 mg Natr. monomethyl~
arsenicic,-t,
t mg strychnin hydrochl9ric,-t
tartalmaz

s·oo Ft
75 dragée
500 dragée K
B·so Ft
'ro x I ml amp.
17·- Ft
20 XI mlamp.
100 X 1 ml an1p, K

STRYCHNOTONIN B

rendelhető

'

Ch

U. a. mint Strychnotonlnnál

inj.
1

++
Bontható: inj,
SZTK terh-ére szabadon rendelhet6
Közgyógyszdrellátás terhére

2'-3 naponként I nm~; az emelkedő
-erösségi fokozat 'orrendjében. Subcutan
vagy intramuscularisan

++
SZTK terhére szabadon rendelhető

amp. (1 ml)
o,s-2,5 mg Strychnin hydroéhloric.-t,
o,os---a,Is g natr. monomenthylarsenat.-t
.tartalmaz 1

ro amp. I ml
amp.
too amp. K
20

t2'tO Ft

1W4o,Ft

STRYPHNONVATTA K. Gy.
I·.dohoJ:. o,BI g
· o, 7 g
Lan a gossypil d ep A,
,. o,ors g methylaminoacctopyrokatechin. hydro•
chloric.-t tartalmaz

Capillads vérzések csillapításár~

Helyileg tampob.álásra

TÖRZSI_{ÖNYVEZÉSE
TÖRÖLVE
GYÁRTÁSA 1'\IIEGSZtlNT ·

dobozonként o, B I g

..

,

.,.

pt·JWft@.f#·F%§§Mi§í+ifi·'··f?i·l@
SUBLIMAT PASTILLA K. Gy.
o,s-I

Fertőtlenítés

Külsóleg:

%-1

tabi, egy liter vízben oldva

tabl. (henger)
0 15 g Hydrarg. bichlorat.
corros.Mt tartalmaz
tabi. (henger} I g
Hydrarg. bichlorat. corros.Mt
tartalmaz
1oxr g S·6o Ft
lOX015 g 7'IO.Ft
IOOXI g
K
IOOX015 g K

++

Bontható
SZTK terhére szabadon rendelhető

g

I

SULFAGUANIDIN

K. Gy.

tabl.
tabl,
o,so g p~AminoMbenzolsulfonM
amidoguanidin-t
tartalmaz,
10 tabl.
s·6o Ft
30 tabi, r6•8o Ft
500 tabl. K
1

SULFOLEIN

E. Gy. T.

inj.
I,z és 5 ml-es am-J?. 1% és z%

ml I%-os
o,oog3 g Sulf. praecipitat.Mt,
o,oz g
cocain nov. basic.-t,
o,oz g
akohol benZylic-t
ol. vcget.-ban
ml 2%-os
o,or87 g Sulfur. pp.•t,
o,oz g
cocain novum hasic.-t,
o,oz g
akohol benzylic.-t
ol. olivarumban tartalmaz
1% 10 X l ml 14'10 Ft
JOOXI ml K
10 x z ml I7'00 Ft
IOOXZ ml K
z% ro x I ml I4'oo Ft
Iooxr ml K,
ro x z ml I6'70 Ft
IOoXz ml K
10 x 5 ml z6·8o

Bacilláris dysenteria. Enteritl!i,
Enterocolitis. Typhus-, para-typ•.
bus-gazdáinak kezelésére. Vastag•
bélmlítétcket követő bélfertőzések
meggátlására

Csecsemőknek és gyermekeknek egész napi
adagja o,go------o,4o g testsúly kg-ként
6 adagra osztva
Felnódeknek 4· óránként 6-8 tabl. 1 - 2
napon át megszakitás nélkül

2-3 naponként r inj, intramuscularisan

+
Bontható
SZTK terhére szabadon rendelhető
Kö~gyógyszerellátás terhére
rendelhető

+
Bontható
SZTK terhére szabadon rendelhető
Közgyógyszerellátás terhére
rendelhető

SUPRACHOL

K. Gy.

Naponta 3-szar 1~2 dragée vagy naponként I ampulla intravénásan

drag/e, tabl. és inj,

1

1

Bontható
SZTK terhére
csak indokolással rendelhető

dragle, tabl,
0,25 g Acid. dchydrQchollc.-t.
amp. (w ml) s%
o,s g
amp. (w ml} 20%
2 g Natr. dehydlrochollc,-t
tartalmaz
20

x o,zs

12,50

soxo,zs g dragée, tabi. 27'IO
250X0,25 dragée, tabi. K
5XIOml n%-os 22'4oFt

so x IO ml 5,%-os K
5 x w ml ~w%-os 44'IO Ft
so x ro =1 :20%-os K

SUPRACILLIN
inj.
Lásd: AnlibiqliC!Imok

SYMPATHO!I,IIM

E. Gy. T.

inj., sol.
amp. (r ml) 6%.os
o,o6 g I-p-Oxyphenyl-2-Naethanol-mcthylamin
hydrochloricumot,
r ii.veg (ro ml} sol. tO%·tJS
.
r g I-p-Oxyphenyl-2-N-aethanol-methylamin hydrochloricumot tartalmaz

I

Szükség e~etén 1-2 amp. l. v., i. m. vagy
subcutan
Naponta 3-szor 15-.20 csepp sol.
Infusios oldathoz is hozzáadható

+
Bontható
SZ'FK terhére heveny vérkeringési
elégtelenség és collupsns esetén
szabadon rendelhető
Közgyógyszerellátás terhére
rendelhető

6%

5 X I ml lnj. 16·so Ft
so XI ml inj. K
to% 10 ml sol. 18'40 Ft
30 ml sol. 55'20
roa ml sot 184'00
roa ml K

•••

,.,

készítmény osszetl!fele es esomagolása~

SYNTESTRIN

K. Gy.

Altalában .naponta vagy illásodnaponként
I ampulla intramusculárisan, ill. ·napjában
r-3 dra"gée

A

dragét tabi. ls inj.
1 dragü labl. I mg
1 émp. (1 ml) I mg

+

Bontható: inj~
SZTK terhére szabadon rendelhető

amp(r ml( sme

1

4,4'~Dioxy-tx-~-diaethylstilben·

20 x 1
wo x 1
5XI
so XI
sx 1
so XI

dipropionicA tartalmaz
mg dragée tabi. 4'50
mg dragée tabi. K
ml- 1
ml I
ml 5
mls

mg
mg
mg
mg

amp~ 8· 4o
amp. K
amp. 9'70
amp ..:K':__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

~ANNINUM ~B. ~bt.
T ANNOCARBON

K. GY. 1.: VáltozisOk
_ _ _ _~------;c_j

K. Gy.

tabl.
tabi.
o, Il! g Carbo med.-t,
o,r2 g tannin. albuminat.-ot
tartalmaz
50 tabl. -6·70
250 tabi. K

Naponta 3-szor I-3 tabletta

Bontható
SZTK terhére szabadon rendelhet\)

Roham elején 1-2 tabi. status asthmaticus.
ban 4 óránként % tabi. vagy este és reggel
1 tabi. étkezés után

Bontható
SZTK terhéi-e szabadon

Általában hasmcnéscknél, mérgezéses gyomor~ és bélbántalmaknál,
Typhus, dysenteria, cholera

1

TAúMASTHMAN
tabi.
1 tahi.

0 15

o,w

K. Gy.

Asthma 'bronchiale

g
g
g
g
g

TAXIN E. Gy. T.
tabi.
r tabi.
1o
20

250

10

tabl.
tabl.
tabl.

rendelhető

;

Theophyllin-t,
coffein. purum-ot,
amidazophen-t,
acid. agaricinic.-ot,
ephedrin. hydrochloric,-ot,
o,oi
g tropatotal-t tartalmaz
w x o·s g·- .Ft

o,os
o, to
o,oo25
o,oi

++

)-'2-2 tabi, este lefekvés

előtt

SZTK terhére szabadon rendelhető

Hashajtó

mg triacetildioxydiphenylisatint tartalmaz
2'00 Ft

4•oo Ft
K

,o,

T. E. A. B. E. Gy. T.
inj.
1 amp: (g ml)
o,g _g Tetraaethylammoniumbromid-ot tartalmaz
IOX3 ml I8'5ü'
~ooxg ml K

TEDAMINAL

Ch

Az összes peripheriás érszűkületek
nél, továbbá olyan hypertoniában
ahol a veseműködés nem lényegese~
csökkent

ö_~»zes alakjai esetén.
Tüdőgün'u'lkór fibrosus és caseosus
formál. Urogenitalis, bőr·, szeni-,

A gümllkór

inj., pulv., tabl.
r amp. (w ml) ro lr :w%
1 ill. 2 g N atr; paraaminosalicylic,-t,

csont- és lágyrész-tbp.

Pulvis
4 g Acid, p-aminosalicylic;-t,
t

2-3 naponként I ·amp. intramÚsculárisan,
tűrés esetén naponta. Ambulanter
tehetőleg ne adjuk. Injiciálás után a beteg

jó

, JA

óráig pihenjen

Napi átlagos adagja felnőtteknek 12-14 g
étkezés után. A kezelés kúraszerííen több
héten-hónapon át folytatandó, Am p.:
intraven. lassan befecskendezvc, Helyileg
a genny leszivása után pleura-üregbe,
sipolyokba gümős sebekbe fecskendezhető
L.: Tebaminal (PAS) rendeletet! asa'. old.

+

Bonthatól
SZTK terhére
csak indokolássalrendelhető

+

Bonthatók: pulv, és tabi.

tabi.
0,5 g acid, p-aminosalicylic.-t
tartalmaz

roXm ml w% inj. 70'- Ft
ro X ro rnl :w% inj, 113'40 Ft
50 tabl. 52'40 Ft 250 tabl. K
sox_4 g pulv. ggr40Ft

TEMIDOL
tabl.
1 tabl.
o,04
20

tabi.

g

Naponta s-szor 1-2 tabi.

E. Gy, T.
Chelidonin. hydrochloricum-ot tartalmaz

:i

27'30

TETRACOR

Naponta s·szor 20-40 csepp. Subcutan,
intramusculádsan, intravenásUn I ampulla,
. szükség esetén naponta· többször

Ch

sol., inj,
r

iive~

(25 ml)
2.5 g l'entá.methylentetrazol-t
1 amp. {r ml, 5 ·ml 20 ml}
ml-ként o, 1 , g pentamethylentetrazol•t tartalmaz

5 XI
25 g-os sol. 14'00 Ft 50 x r
5 X5
I x 20

wo g-os sol. K

+

Bontható
SZTK- terhére.
.
csak indokolással rendelhető

Cholangiopathia, cholccysto•
pathia, spasticus állapotok, visceralis görcsök, migraine
TemidolJai egyidejűleg atropinsi;ármadkokat ne adjunk!
'

mlamp.
ml am p.
ml amp.
ml amp.

g•roFt
K
24'9oFt

14·BoFt

+

Bonthatók
SZTK terhére heveny véfkeringési elégtelenség és collapsus ese·
tén rendelhető

ll

'l

.•
TETRACOR-EFHERIT Ch
sol., inj.
ml sol.
r o g Pen"tamcthylentctr(lZOl-t,
o:t5 ff 1-ephedrin hydrochloric.-t

10

Asthma bronchiale, emphysema
tüdő-tbc., altatószer-.mérgczés, collapsus, mütéti shock, szívblock
stb.

Naponta 3-4·szer 10-20 csepp. Subcutan
1 amp., szükség szerint 2-g·szor

:BronChopneumonia, acut bron~
chitis, asthma bronchiale, per~
tussis, tracheobronchialis adcno.
pathia, tüdő-tbc., mcllkasi mű
tétek utáni ingerköhögés, stenocardia stb.

Felnőttnek naponta s·szor 10-20 csepp,
kisgyermeknek 2-S·SZor 5 csepp

.
++

,Bontható: inj.
SZTK terhére
csak ind?kolással rendelhető

tartalmaz

amp. (1 ml)
o,r i l'entamcthylentetrazol-t,
o,ors g 1-cphedrin hydrochloric.-t tartalmaz

1

10 rnl sol. B·6o Ft
5 am p. g· w Ft
100 ml sol. K
50 amp. I ml K

TETRACOR-NEOCOD

Ch

sol.
iiuet; ( 10 ml)
t,o g Pentamethylentetrazol-t,
o, r g dihydrocodeinon.

1

10

O++
SZTK terhére
csak indokol.;í.ssal rendelhető

' bitartaric.-t tart:;tlmaz
ml sol. I2'40 Ft

TETRACOR-PULSOTON
Ch

inj.
amp. (1 ml)
o,or g m-Oxy-~ aminopropylbenzol. hydrochloric.-t,
o,I g pentamcthylcntetrarol-t

Egyesíti
hatását;
periferiás
sabb és

I amp. subcutan, szükség. szcrint naponta
többszö.r

Arteriosclerosis, hypertonia,
decompensatioban vizelethajtónak

Naponta 3·Szor _I tabi.

1

+

Bontható
SZTK terhére
csak indokolással rendelhető

tartalmaz
. 5 amp·. 1 inl 9'50 Ft

THEOBROMINUM NATR.
SALICYLICUM E. Gy. T.

Bonthatól
SZTK terhére' szabadon

tabi.
1

tabl.
o,s g Theobr. natr. salicylicumot
tartalmaz
20 tabl. u·8o Ft
tabi. K

IUO

I4 Tájékoztató a gyógyszerkészitmények rendelésére

rendelhető

@.tM•~~H·'úifH§fil@BH.fH.itiD
Tbc. minden f9rmái
Ellenjavallat:
Máj laesio

THIOMICil> K. Gy.
ta bl.
1

tabl,
25 mg p-Aéetylaminobenzaldehyd-thiosemicarbazon-t
tartalmaz

Adagolás a be.teJ'l: hiröképességétől függ
J{e:;:deti a~ag napi 1 tabi. (0,025 g)
többszöri-e elosztva. Néhány nap· mulva
ro-I 4 napon keresztül 2 t~bletta (0,05 g),
Jlliljd fokozatosan 4--6, esetleg 8 tablettáig
emeljük az adagot
Gyerril.eker~nek napi 1-1 Yz mgfkg_

Ajánlatos hetenkint vlrklp- és
- gen) dlen/Jr_zise

50 tabl. 25 mg, 22'50 Ft
250 tabl. 25 mg K

TmOMidÍD ~o:Qiposittun
K.Gy.
doboz
4 g
.
16 g

rendelet szabályozza

Bontható

;j

vi;:;elet~ (urobilino~

:i

Naponta 74--o,5 !t-ig vagy. o,5-I,!i g~!g

++

}/em .Steril l

Csak intrapleuralis és IntravesicaHsan suspensl6ban való sterilizálás
után alkalmazható

compositum f!ulvis :sUbtil_is
1

++
Fo~galmát

Ji
"il

(:Jog)
.
_ l
p-Acetylaminobenzaldehydthioseni.icarbazon-t,
p-(amiJ1obcnz6lsulfamido )pyridin~ tartalmai

il

20 g-os doboz ,8g·6o Ft

THIOMICID co:rnposittun
k.Gy.
pulviS subtilis stérllis

pc.ramP. ( [() ml)

1

o

.

,

1 g p-Acetylaminobenzal'
dchyd-thiosemica-rbazont,"
o,4 g p-(aminobcnzolsulfamido)
pyridint tartalmaz

10 X 10 ml poramPulla

THIOJMICID puru.;,_

· ++

',

tbc.-s elváltozások, Valamint az egyidejüteg
f~Jlclhető
coccus társfertőzés , mcgszüntetésére. Intrapleurallsan · vagy intravesicaHsan 2-3-szor hetenként 1-3
.ampulla. Localis, specifikus gégefekélyek
kezelésire naponta %---'-I amp, por
-befúvása
·

63.'10 Ft

K .. Gy.

pulvÚ subtilis ste,rilis
1

Pyop~e<om~· ii··~ocalisan suspensio vagy pör alakjában

por ahikjában.
intravesicálisan
ampulla

+-h
L.: Thiomidd rendelet! L.: 359·
old.

poramp. (ro ml)

o 1 g p-Acdtylaminobenzal'
dehyd-thiosemica_rbazon
pulvis _purum subtilist
t'artalmaz-

IO x ·w. ml porampulla _52.60 Ft

'"

J{úlsőleg

THIOSEPT

M

SZTK terhére
'csak indokolással rendelhető

kenöcs
100 g kenőcs

w g

ol. biturolnos (thioscpt;

s =4.s-s%)

36 g
g g

protegin.
glycerin25,50 g aqua dest,
g g
vasel. alb.
10 g
zinc. oxydat.
o,s g ol. actherea-t tartalmaz
l0'20 Ft

18 g-os tubus
IbO g-os tégely
500 g·os tégely K

THIOTYRIN

rg·6o Ft

Ch

Naponta 4-szer 2 tabi. étkezés után.
Javulás beálltakor n'api a-szar 2, majd
2-szer 2 tablettára csökkentjO.k az adagot

+

szt:K terhére

csak indokolással rendelhető

tabl.
I

tabl,'
o,o7 g 2-Aminothiazol. hydrosuccinic.-t tartalmaz

-25 taDI.
B·6o Ft
so tabi. I4'Bo Ft
t~oo tabi. K

THREOMYCIN
dragée
Lásd: A11tibiQticum1Jk

"'

<l

q

"' 'l

'-_i

INMMU#.!fh4Mrni)4J4%&i.!fii
"'"'''''U.•pi<á•

K. Gy.

THROMBOFORT
inj.

[. r u;ára.:: amfr.
40 CoE Thrombin, fyophylisat.-t

fl. r am_(11 (2 ml) .

Caldum chlorat. sicc.~t
6,65 mg ·pyrocatechin-t,
2 mg
adrenalon. }1.ydrochloric.-t' tartalma?: ·

8 mg

Míitéti és baleseti
Gyomorvérzésnél
sóoldathan
pecsételő ·tü;;ö,;j;,,~·
4 %-os thrombin-oldat
giás NaCl-ban oldva)
(sl;'ray) segitségével
Fogászatban extractiók
zések megszüntetésére

+

Csak loMlis alkalma.::áSra
Injectió céij~ra nem ~lkalmas

. SZTK terhére .
csak indokoláSsal

.

rendelhető

l
l

H

':j

-sx4o.E I.\ 23'30 sxzoo E I.} 57'40
3X2_mlii.{ Ft
g X ta ml IL.
Ft
sox4o E LK sox2oo E 'I. K
_50X2 ml II. K soXto ml II. K
3 X 4oo E L} 104'00
sxzo ml.U.
Ft
,5oX400 E I. K
sox2omlli. K.

'
THYREOIDEA

+

SZTK terhére sz'abadon re~dclhető

Aplasia et
de ab.

K.Gy.

dragli: tabl.
r dragle. t tib!. ( o,t g)

o,PI7 g (=o, t g Thyreoidea sicc.
-,, ·.
1 o,os mg)
r dragi~· fqb,l_. ( o,s j)
o,g_g (::!::t'hyreoidea rec.J o,t5mg.)
r dragk labl. (t>,5 g)
.
o,oSs· g·(= 0,5 g Thyr,eoidea rec.
J O/l5 mg)
.
Extr. thyreoidca sicc. pulv.-t
tartalmaz
5-o x o,to dragée, tabi.
tooXO,to "dragée, tabl.
sooxo,to dragóe, tabi.
soxo,so dragée, tabi.
IOOXo,so·dragée, tabi.
soo·x o,so _dragée, tabi.
50 x o,so ·-dragée; tabi.
tooxo,so dragée, tabi.
soo x o,so. dragée, t_abl.

5• oo
B·oo
K
6'40
g·go
K
6'70
9'90
K

'

Ft
Ft'

Ft
Ft
Ft
Ft

1'

*·'Mii..éé+f+UM§i§iifH.f!.iufii
dosi r-2 tabletta; szükség esetén ,
2-3 óra mulva megismételhető. A láz
csökkenésével naponta 3-4-szcr 1 tabletta

TOFAMÚ> K. Gy.
tabl.

Bontható
SZTK terhéreszabadon rendelhetö

r tabl.
o,25 g- Acid. phenylchlnolin.
carbonic.~ot,

o,23 g amidazophen~t tartalma:~;
10 tabi. 8'40 Ft
20 tabl. 16·8o Ft
roo 'tabi. K

TONADRIN

+

SZTK túhére spbadon rendelhető

K. Gy.

sal. 2%
r

Uv~g

ro ml
0,2 g
2-Heptylaminsulfat.~t,
o,o6B g kal. dihydroph<;~sphodc.~t
tartalmaz

Ío ml 5'00 Ft
100 ml K

TONOCHOLIN B

~,-2 naponként l amp. subcutan vagy i,

K. Gy.

m.

inj
amp, (r ml}
o, 1 g Acetylcholin, Í.n:omat.-t
tartalmaz
5XI ml g·soFt
soxrmiK•

TONOGEN o.o5°/0 K. Gy.

Asthma bronchiale

Subcutan, intramuscularisan és intravéná-- ·

~an

+
Bontható
SZTK terhére
csak indokolással rendelhető

++

SZTK terhére szabadon rendelh~ti_\

inj.
t'

amp. (r ml)

o,5 mg l~Adrenalin neutr8le~t
qu. s. acid. hydrochloric.-t
8,2 mg natr. chlorat.-t
1,2 mg kal. natr. bisulfuros.~t
ad. 1 ml aqua bisdcstillA
tartalmaz
sx 1 ml 6·go Ft
soxr_ml K

"'

ml subCutan, 'intraniuSculárisan, kivé~
intravénásan. Végveszély esetén
intracardiá.lisan
'

• TONOGEN o·r% K. Gy.
·

inj., svl.
l amp. (r

mr;

++

Bonthalók
SZTK terhére szlibadon rendelhető

!~Adrenalin. kryst,
acid hydrochloric. qu. H.
2 mg alcohol trichlorisobutylic.
üvng (5 ml)
5 mg J.Adrenali'n. kryst,
acid bydrochloric. qu, s.
10 mg alcohol. trichlor·
iso):;!utylic,·t tartalmaz
5 X I' ml o, l% ·amp, 7'30 Ft
1

mg

50 .X I 1nl _o-, t% amp.

5 ml o,r% sol. 2'40 Ft
15 ml o,r% sol. 7'20 Ft
50 ml o,r% sol. 'll4'00-Ft

TOPHOSAN

Bontható
SZTK terhéreszabadon rendelhet5
Közgyógys~efellátás terhére
rcndelhct6

Köszvény, izületi bántalm'ak

K. Gy.

.tabl,

0,5 g. Ac_id; phenylchinolincarbonic.-t tartalmaz
20 tabi. -12'80 Ft
IOO tabi. K

TOPHOSANYL

K Gy.

inj.
Intramuscularis:
l. 1 amp. (5' ml} L' ·fn.
0,5 g Natr, ·phenylchinolin.
carbonic.
o,s g natr. salicyl.-t
II. I amp. (r ml) i. m.
ó,o,~ g Cqcain, novum by dra.,
chloric,-t tartalmaz
Intravénás:
1 flmp. (10 ml} ·i,· v,
0,5 g Natr. phenykhinolin.
carhoni c.
o,s g na~r. salicyl.-t t.artalmaz

-~xs ml I. ~· m; } ~6·oo_
6 XI ml II. 1. m.
50X5_ml ~·i. m, \ K
50 XI ml II. i. nt, {
: 5Xlpmli.v. ~o·ro
50XIO'ml i. v, K

'

Polyarthritis rheumatii:a aCuta
chronka. Arthritis 'deformans

Napon.ta vagy másodnaPonként I ampUlla
·intramusculárisan vagy intravénásan
Intravénás amPull.a vörös címkével. Intra"
musculáris ,ampulla kik címkével

SZTK t~rhére szabadon rendelhető

Ft.

""

TRANSPULMIN

Jntramusculárisan naponta 1-2-szer 1-4 ml.
A kezelés 1-3 hétig tart. Csecsemőnek
naponta egyszer o,s ml~ 5 éves korig 0,5,
r 2 éves korig l ml.- Inhalados alkalma~
zásánál 20-30 csepp forró vízre ejtve

Ch

inj.
r (lfnp. (1 és f.?.ml)

_.

o,03 g
o,025 g
o,o8 g
o,o2 g

Chinia basic. anhydrlc.-t,
camphara synth.-t,
menthol-t,
methylium 3•4'-methoxybenzoic.-t,
0,2 ml ol. eucalypti redest.-,t
ad I m1 tartalmaz
2o·oo Ft
lOXl ml
lOX2 ml
JOOXI mlK

Bonthatók
SZTK terhéreszabadon t'endelhetö
Közgyógyszerellátás 'tel'hére
t'endelhető

26·7o Ft

·xooX2mlK

TRIMEDAL

Chp.

dragée
1 dra~ü

o,g g g,s,s-Trimethyloxazolidin2,4-dion-t tartalmaz
20 dragée
so diagée

Életkor szerint. 5 év felett naponta
1 dragée

s~szot'

!!ll
SZTK terhére
csak indokolással rendelhető

26'40 Ft
sg·go Ft

.TROMBOGEN

Ch

inj.
I

A petit mal minden
myoclonias, akinesias
Ellmjavallt:
Súlyosabb anaemia,
gias hajlam, nőknél
Vérkép a k~;;.elés alatt

Részletes l\.asználati utasítás
csomagoláshoz mellékelve

minden

O+
SZTK terhére szabadon rendelhető

~

amp. (3 ml)

;l''

0,15 g Ol. helianthi-t,
o,og g natr, hydrox:yd.-t,
o,15 g spir, concentr.-t,
o,og g sacch. alb.-t,
o,ots g glycerin-t,
qu. sat. acid. hydrochloric.-t,
o,og g cocainum novum hydrochloric.-t,
aqua dest. ad 3_ ml tartalmaz

3 X 3 ml am p.

l

i

l

B·oo Ft

50 X 3 ml amp. K
22I

"'

l'
',i
i

TROPARIN

Ch

Pylorus

du od,.

inj, 1 tabl.
:~

amp. (r ml)
o,o4 g
Papaverin sulfUric.at;
o,oo15 g homatropin methylbroma~.-t

1

tabl.
o,o4 g

tabeses
dar'um, angina pectoris,
bronchiale, enteritis, obstip.
dysmenorrhoea, I!Zülés alaúl
szájgörcs, elhúzódó tágulás,
erős. fájások stb.

s-szor J-2 tabi. vagy s.--.-.:4~szer
tabi. %-2 amp. subcutan.·
roham !"'setén inlravénásan

++
Bonthat6k
SZTK terhéte szabado ll rendelhető
Közgyógy"szerellátás terhére tabL
rendelhető

Papa:v~rin hydr.och!oric.-t,
o,oors g homatropin .methylbromat.-t tartalmaz

5 amp. B·oo F't
so amp •. ,K

20 tabi. s·7o Ft

wo tabl. K

TROPARIN COMB,

Ch

Ugyanaz, mint ~TroPai-hl

tahi.

niint Trop~rin tabl.-~ál

++.

Bontható
SiTK terhére szabadori rendelh,etö

r tabi,
o,04 g

Papaverin hydrochloric.-t,
acid, phenylaethylharbituric.-t,
o,oo2 g homatropin methylbromat.~t tartalmaz
20 tabi._ 6·7o Ft
100 t.abl. K
0,02 g

ULCEROSAN

Ulcu's .::ruris

Ch

zinken;yvpól;ya
TO

SZTK terhére .
csak indokolássa1 rendel_hetö

m X 10 •cm pályánként
21 g Zinc. oxydat.-t,
53 g

g'ummi arabic.-t,

2 r g
a qua- dest.-t,
2 g gelatin-t ·
U. gtts. ol. eucalypti-t,
U. gtts.- ol, lavandulae-t,,
2 g
paraff. liquid.-t,
21' g
vasetin alb.-t,
t6o· g glycerin-t tartah:llaz

10 Dl X

'"

ro· cm -csomag

-58'20

'"

1ULTRASEPTYL
inj. 2o%, tabi.
amp.2éssm1
o,4 g Nat:r:.

' P'""'"''""• m.,,;",.;,;, e<>;té'n első adag 4 tabl.,·

Ch
-

"

2~(p~aminobenzol~

sulfamido)~4~methyl

thiazol natr. ad 2 ml-t
~-

tabi.
o,s g 2-(p-Aminobenzolsulfamido)-4-methyl-

3-4-szer 2 tabi. 3-4
eselén a leláztalauodásig
adagok. Gonorrho8a esetén
2 tabl., szükség esetén
~;,;;;;;;;;; ~;,k:ismételve,
K Ü gyermeknek
adagok, Intramusc.
5-IO ml, 8-B(
évig z ml, 2 éves

+
Bonthaták
SZTK terhére
csak indokolással rendelhető
Közgyógyszerellátás terhére
rendelhetők

thiazol-t tar-talmaz
5 X 2 ml
I2'IO Ft
SOX2 mlK

24 tabi. II'75 Ft
250 -tabi. K

5X5 ml 22'70.Ft
!)oxs ml K

1ULTRASEPTYL UREA

Ch

s~bhintőpor

dobozonkint
' 4,8 g 2-(p-Aminobenzol
sulfa. mido}·4·methylthiazol-t,
7,2 g 'carbamid-t tartalmaz

1

matok, gázoedema
tárás után), impetigo,
stb.

""
""

500

Bontható
SZTK terhére szabadon rendelhető
Közgyógyszerellátá& terhére

Fertőzésrenyilt
gyaun::ú~'~,
v~,~~;:: \:~]~j!~l
sérülések,
ti

rendelhető

g

Al

UNG. OPHTALMICUM
ALBUM M

Blepharitis, conjunctivitis

UNG. OPHTALMICUM
FLAVUM M

Lásd; Ung: oJ?ht,

orvo~

utasítása szcrint

+
SZTK terhére s;zabadon

rendelhető

»Ehaga<< 1% és 2% ·
r% és 2% Hydrarg, bíclilorat.
ammoniat.-t tartalmaz
r%-os 6,5 g tubusban 4'50. Ft
2%-os 7o5 g tubusban 4'50 Ft

Az orvos utasítása szerint

+
SZTK terhére azahadon rendelhető

»Ebaga« I% és 2%
r% és 2% Hydrarg. oxydat'.flav,-t
tartalmaz
r%-os 6,5 g tubusban 4'50 Ft
2%-os 7'5 g tubusban 4'60 Ft.
15 T<ijékoztató a gyógys7.erkészítnu~nyek rendelésére

'

225

&e++ }«Uj!•-Mwtt +auNG. ZINC! OXYDATI

D

B6rgy6gyászati indicatiók

SZTK terhére szabadon rendnlhttt.f>-

Ph. Hg. IV.
1

tubus
i, g Zincoxyd·ot

1 g sárgaviaszt
14- g vaselint
4 g viztől mentes
tartalmaz
20 g tubusban 3'40 Ft

URETHAN

gyapjúzsf~t

K. Gy.

Leueaeiuia kezeléaére

tabi.
1

tabi.
1

Na'ponta 3-5 g édes italbam. oldva, Célszeríi a napi adag l/ 3-át reggel él'! ~/:rát
este adni

g Urethan-t tartalma;,.

IOO X I g

Ch

ind()kolással rendelhM\';

+

tabl.

Bontható
SZTK terhére IZahadon :renddb~

tabl.

g _!2,4-Diamino-4 1-aethoxyazobenzol. hydrochlorlcA
tartalmaz
20 tabi.
6'I0 Ft
500 tabi. K_

"•'

UROFORT

K. Gy.

tabi.
tabi.
.
o 05 g 2-Anilino-4-·amino-I,g,l},
triazin. hydrochlorio....t
tartalmaz
20 tabi. 5 ·6o Ft
100 tabi. K

VASELINUM c.acido boricoD
( BVrvO.selin)
r tubus

~sak

ti4'4-0 Ft

UROCARMIN
I

@
SZTK terhére

,
2 g Add, boricum.-t,
18 g vasdin .flav-t tartalmaz
20 g tubusban .2'60 Ft

Keringési elégtelenség, a szlv, veseés máj megbetegedéileinél, táplát·
kozási hiánynál fellépő oedema.
Altakiban
diure,is
fokozására
higanyo3 diui-eticuffiok helyet!'

;Naponta

3~4

tabletta

+
SZTK terhüe szabadon 1'Wd~lli·~

VASELINUM FLAV;
t

SZTK terhére szabadon rendelheti'

D

'lubus

20 g Vaselln flav.-t ·tartalmaz

w g tubusban

2•6o

Ft
Essentialis
tonia, A

VASOBROMAN K. Gy.

Naponta s-szor

I - 2 t~bletta

Illi
SZTK terhére
csak indokolással rendel.hetii

!abl.~
t

labl.
_.
· il,25 g Theobromi'n. calc._
salicyHc.
a,o; g papaverin, hydrochloric.
0,20 g carbamid. ór'ilmhiovalel'_!anic.-t ·tartalmaz
!iO tabl. 18'40 Ft
wa tabl. K

VENTR,OBARYT

A gyomor-bélcsatorna rl>intgen.
vizsgálatára
·

Ch

tart<~.lmát (165

4-00- ml
adagokban

Szakrendelések biztos!tof tak ;élr7.C.
re nem az SZTK terhére, haneni
a pro ambulantia szerekre megh-11·
tározott módon szerezhetik b~ ·

Használati utasítás pqntosan bctarland6
Kelleines csokoládé!ző, felfözés nélki.il
tejjel v. VÍz'l.el felhigítva allmmal használatra
kész kontrasztanyagat ad

Szakrendelések biztOsitottak rész&
re nem az SZTK- terhére, ·haneM
a pro amimlanlia szerekre meglw,
tározolt módon szerezhetik 'iM

A csomag

g)

fri~scn főzött darakásapéphc~_kis
adva jól elkevcrjűk

pulv.
woo g pulv.
724,4 g Baryum sulfurlc, pro
Röntgen
rBI,O g saccharum alb,
6;5. g natr. sulfuric,
t,I g vanilin
ad 1000 g amylumot tartalmaz

t65 g
tOüO

g·so Ft
g K

:JIENTROBARYT EXPRESS
Ch
.
r csomiig -(I55 g)
127,04 g Baryum sulfurlc,
Rtg,-t tartalmaz

A gyom,o{-bélcsatorna
viugálatára
·

pro

155 g g·go Ft
g K

1(1)00

'"'

'I'JENTROBARYT RELIEF

Ch

A gyomorbélcsatorna rön !genvizsgálatára

pulo,

J{asználati utasftás pontosan betartandó
' Igen finom, tartós suspcnsiót ad a nyálkaM
. 'bártyarcdők' vizsgálatára
,
e

l;..'l:skóuklnt (woo)

Szakrenddések biztosítottak rés7.é•
re nein az SZTK terhére, hanem
a pro ambulantia szcrekre megha·
tárowtt módon szerezhetik be

g

g86,5 g Baryum sulfurlc. pro
Rtg.-t,
6,73 g tragacarttha-t,
ad !OOO g carragheen-t tartalmaz
150 g

9'40 Ft

1ooo, g K

VllSTIN

E. Gy. T.

it agit.

Húgl'llfak fert6zéscs (nem
gonorrhoeás) bántalmai,
Húgydeo:Jnfictens

Naponta. 3·SZ01' 1-2 draiéet kevé$ vizzel
egészben lenyelni

r rabi.

o,Io g 2,6-Dlamioo-s"phenylazopyridin. hdyrochlodcumot tartalmaz
20 db s·6o Ft
·~50 db K

VITAMIN A

R Gy. T.

áragle, inj., olaj
r áragh

3000 IE A-vitamin-t
r inj. (1 ml)

IOO ooo IE A-vitamin-t
aveg ·Cilaj (5 ml}
150 ooo IE A-vitamin-t
tartalmaz

+

Borithatól
SZTK terhére szabadon renddhetö
Közgyógyszerellátás terhére
rendelhető

ll

ij

A-vitamin hiány, anaemia,
ciditas, morbus Basedow!,
graviditas. Ellenállóképesség
foko:tám

Naponta. 2-12 dragée, t
5-30 caepp olaj

amp. i.

m.,

SZTK tefhére
csak indokolással rendelhető
A körzeti kezelő- és üzemi orvrnwk
csak nem öröklődő farkasvakság.
Xerophtalmia, k~:ratomalacia csetében rendelhetik a kórisme fcltüntetésével, Egyéb esetben, a körzeti kezelő- és az üzemi orvosok
csakis ·kórhá?., szakrendelés javaslatára rendelhet ik, ·az indikáció
kelte és az indikáló osztály megjelölésével

50 dragée 9'40 Ft
11150 dragée K
3 x I ml inj. 311'00 Ft
$OX 1 ml.inj. K
5 mi olaj 9'50 Ft

ll

,j

ll

'l

'l

l

coomloajK

!

,,,

. VITAMJN A+D,. E. Gy. T.

exsudativ ";:ll~;:;·,;~;:~
borrhoica,
tetania stb.
D 2~vitamin prophylaxisban
hónapokban minden ;;;z;;,.;;.,~;;k
2 hónapos kortól 2 évig

dragée, inj. fOrte, olaj

dragée

·J

Roborans,
• zavarok,

4000 IE A-vitamin-t,
1500 IE D 2-vitamint
(o,o375 mg)·t

~ ~frophylaxis ill, ther,í.pia: Csecsemők lll •

kisgyermekeknek
Dra_gée: naponta 2-4 db
forte inj: tj2 ~l amp. intramusculárisan
!Zükség esetén g __hónap roulva ismételhető
Olaj: .Naponta g..,.---6 csepp, k1.1raszerűen
Az olajos oldat megdermedés esetén a kéz ._
n1eh~gével is cseppfolyódtható

+
SZTK terhére
csak indokolással rendelhető

amp. forte_ .i/if.
50 OOO IE A-vitamin-t,
6oo ooo IE D 2 vitamin
(15 mg,)-t
~veg olaj (5·m/)

150 ooo IE A-vitamint,
200 ooo IE D~-vitamint {s mg)-t ·
tartalmaz
so dragée I0'20
J X I ml inj, 13'10
!lSD dragée K
!OX I_ml inj. K
5 ml olaj Il'O~ Ft
ro ml olaj 11'70 Ft
wo ml olaj K

·VITAMIN B, ·Ch
iilj., tabi,
amp •. (r ml}
10 mg,_ ill. 50 mg. Aneurin
bydrochlmic.-~,
1

tabl.
- 5 lll. IO n;g Aneurin hydrochloric.-t tartalmaz
5 amp. 10 mg-os
10 amp. ro mg-os

· IOO'amp. IO mg

5 amp. so mg
to amp. so mg
100

amp.

5

7.'25
14'50
J(

J"6'7D
33'40

mg K

20 tabi. 5 mg 6·- Ft
tabi. 10 mg 12·- Ft
tabi. K

20
100

,,,

Ft
Ft
Ft

:Ft

}lelsöleg, naponta 5~-25 ng-(achylia esetén
_ pepsin-sósavval). Naponta 5-l oo mg
subcutan, musculárisan,. szükség esetén
intravénásan

Bontható: inj. w' és 50 mg
SZTK terhérc c~ak indokolással
rendelheti>. A körzeti kezelö--és a7.
ü7.cmorvosok csak b~ri-Qeri, jimicularís myelosis. lhu.ési oedema, fÍeuritiJck, neuru!giálr, herpes ;:oo.lter esetében rendclhetik, a kórisme feltüntetéséveL Egyéb esetben a körzeti
kezelő- és-a7. üzemi orvosok csakis
kórhá:t., szakrendelés javaslatára
rcndelhetik, az indikáció kelte és
az indikáló osztály megjelölésével.
Közgyógyszcrell~tás terhére a
10 mg inj. és 5 rog t:< b l. rendelhet<'

VITAMIN B,

Naponta 1-5 amp. i. m.

Ch

SZTK terhére
csak indokolással

rendelhető

inj.
t amp. (2 ml)

l_ mg Lactoflavin-t tartalmaz
5 amp,

8'0Q

Ft

rosacca,
fejlőd€si

VITAMIN B,

_zavarai.

E. Gy. T.

inj., tabl,
amp, (2 ml)
o,o5 g Adermin (pyridoxin)-t,
'O,o 1 g chloreton-t,

t

Naponta 1 - 2 amp. intramusculárisan v.
lotravenásan. Naponta 3 X r tabi.,

+
SZTK

!nj.:

Bontható!
SZTK terhére csak indokolással
rendelhető. A körzeti kezelő- és az
üzemi orvosok scorbut, vérzékenységgel járó betegségek, belső vérzések, arsenobenzo\-intolerantia, fertőző megbetegedések, colitis, korasziiiöttek és mesterségesen táplált
csecsemők kezelésére rendelhetik•
a kórisme feltüntetéséveL Egyéb
esetben a körzeti km:elö és az
üzemi orvOsok csakis kórház, szakrendelés ja.vaslarára-· rendelhetik,
az indicatio, kelte és az indikáló.
osztály megjelölésével.

más

t<Jbl.
o,o2 g Adermln (pyridoxin)·t
tartalmaz

6X

2

20

tabi.

ml inj.

VITAMIN C

44-'ro

Ft

32'10

Ft

E. Gy. T.

inj:, tabi,
t

1

amp. (I ml, 2 ml ls 5 ml) IO%·os
O, I g ill, 0,2 ft és 0,5 g Acid,· l·
ascorbinic.-t,

tabi.
g Acid,-1-ascorbinlcum-ot
tartalmaz

0,1

5 XI
ro X I
IOOXl
5 X2
IOX2
. IOOX2

mllnj.g·4oFt3X5 mlinj. t8·ooFt
ml inj. r6·goFt 50 X 5 ml inj. K
ml inj. K
ml inj, 13'90 Ft 20 tabi. 5'90 Ft
mllnj, 11:']'50 Ft. IOO tabi. K
ml inj, K

naponta o,ro---o,so g subcutan i. m.
i. v. gyermekeknek o,025-0,05 g
Tabl.: csecsemőknek napi !4-%, gyermekeknek napi 1~2, felnőtteknek napi 3~5
tabl. (achylia esctén pepsin-sósavval)

terhére- csak indokotis~al
rendelhető. A körzeti- és az üzemi
orvosok csak röntgenkater, hyperemesis gravidarum, csecsemőkori
hányások esetében rendeihet ik, a
kórisme felt<intetésével, Egyéb
esetben a körzeti- és az üzemi orvo~
sok csak:s kórhá:><, szakrendelés ja:vaslatára rendelhet ik, az indicatio
a kelte és az indikáló oJztály meg~
jelölésével.

Közgyógyszerellátás terhérc
a tabi. rendelhető

"''

VITAMIN D

Praphylaxú:

Ch

bJj.: Csecsemőknek, ~isgyermekeknek a
téli hónapokban és szükség es etén 3· havonként I inj, musculárisan
O faj: Csecsemő, kisgyermek 3 évig napi
2 csepp, rachitis-hajlain, korai ·mestersége~
tápl<\lás ésetén 5 csepp vagy. 2 dragée.
Kora- és ikenzülött, táplálkozási zavar, fertőző betegség: napi JO csepp, vagy 4·dragée, 3 ·éven felül 2 csepp vagy I dragée, felnőtt 3 :q.aponként l csepp vagy heti
J
dragée. Terhesség, szoptatás: napi
1 csepp vagy % dragée
Th~rapia: 5-10 csepp vagy 2-4 dragée

dragle, inj,, inj. {Qrte, olaj
r drogée

o,o75 mg (

= gooo

IE) Vitamin

D~ cr~·st.-t

iunp. (r ml)
ro mg (=400 ooo IE), Vitfimin D~.
cryst,-t,

·

r am}!- iuj., forte (r mi)
15 mg (6oo ooo-IE) Vitamin
D 2 cryst.-t,
ro mt olaj
ro nig (
400 ooo IE) Vitamin
D2 cryst.-t tartalmaz

=

+

· SZTK terhére szal;~adon rendelhet6
Közgyógyszerellátás terhére a
dragée, olaj, inj. és inj. forte
rendelhető

25 dragée g·go Ft r amp. w mg'7'.'50 Ft
50 dragée6·so Ft ro· amp. m mg 6g·6o Ft
250 dragéc K
r amp. 15 mg_ ro· r o
ro amp. rs mg K
IO ml olaj
6•8o Ft
IOD ml olaj K.

. VITAMIN D FORTil

Naponta 3 x I t<1bl. étkezés"után Ileteken át

Ch

+

SZTK terhére szabadon rendelhet&

contra lupum dr"agée
r

dragée

I,'25 mg ( = so ooo IE) Vitamin
D2 cryst.-t tartalmú
20 dragée
10'20 Ft
roa dragée K

VITAMIN E K GY
drag/e i11j.

'drag/a, tabl,
ro mg Tocopher<i>l. acetic,-Ót·
r_ amp. (1 ml)
o,og !if dl-o:-Tocopherol acetic.-ot

I

so dragée

42'80 Ft

Slerilítas.
Rabitualis _ abortus
abort'!s hnminen~. Terhesség é.~ :
lactatlö alatt a fokozott E-vita«. in~·
szükséglet kiegészílésére. Oligo~
arn.enorrhoea, hypoplasia
Férfiak sexuális ' zavarai.
érbetegségek,
Angina.
Buerger-kór. Coronaria th;;;;;,b'~;i;cj

Napontas-szor 1----2 dragée vagy hetenként
2-3 ampulla intramusculár~an.
HabituaUs abortusnál esetleg Gianducorpiu-nal kombinálható
Súlyos es'etekben napi 150-1Bo mg
intramusculárisan

SZT[{ terhére Csak indOkolással

rendelhető. A körzeti kezelő- és az

üzemi orvosok csak abortur imm"inen.f
esetében rendelhetik, a kórisme
feltüntetéséVel. Egyéb esetben a
körzeti kezelő- és az üzemi orvosok: csakis kórház, szakrendelés
javaslatára rendclhetik. Az indi•
káció, az indikáció kelte és az
indikáló _osztály megjelölésével.

.'>X I ml 30 mg-os amp. 22'0 o Ft

'"

VlTAPLEX K

Ch

ínj., tabi.
1 P()r mlip, (5 ml), ill. r tabi.
o,ei g 2-Methyl~I,4·naphto
chinon-natr, bisulfuric.-t
tartalmaz
5 amp. 32'Io Ft 20 tabi, 3'50 Ft
50 amp. K
100 tabi. K

Occlusios icterus, mötéti elő· és · ~·
utókezelés
cholaemiánál,
epe•
sipoly, colitis ulcerosa, dysenteria,
5teatorrhoea, sprue, coeliakia, új·
szülöttek vérzékenysége, sárgaság,
salicyl· és dicumaTOlmérgezés,
purpura, tronibopenia, serumbetegség, urticaria, haemOptoe
stb.

Csecsemő 1-2 tabi.,< gyennek 2-5
felnőtt 3~ tahi., lehetőleg étkezés

tabi.,
után.
Jntravenásan vagy intramUJ!culárisan %3 amp., csecsemőneko,2-o,4 mJ (1-2 mg)

Naponta

WENCKEBACH

E. Gy. T ..

a-5

tabi.

++
Bontható
SZTK tel-bére szabadon re'ndelhet4>

tabi.
l

+
SZTK terhére
esak indokolással rendelhet6

klbl.
o,oor g Strychnin nitr,-t,
o,os g fol. digit. lanata pulv.-t,
o,os g chinin. hydrochlor.-t
tartalma~

30 tabi.
100 tabi.

7'20 Ft
Ft

24·~

YOHISTRIN masc. Ch ·
áragée, inj,
r tiragée
1 mg Calc, methylarsenlcic.-t,
3 mg·yohimbin basic.-t,
0,5 mg strychnin hydrochloric.-t;
122 mg' extr. testiculi (= I g
testes re~.)-t
I

amp. (r mf)

2o·mg Natr, monomethyl
arsenicic.-t,
o,s mg strychnin hydrochloric.-t,
5 mg
yohimbin hydrochloric.-t,
122 mg extr.. te~ticuli (=
tcstis)-t tartalmaz
50 tabi. I7'50
5 amp. g·ro
10 atnp. r8·2o
100 amp. K

I

g

sexualis~ neurasthenia, impotentint
spermatorrhoea, ejaculatio prae,
cox, depressios állapotok, kimerült.
ség, asthenia, friglditas, Cllökkenlibido
'

A kúrát 6-ro másodnaponként subcutan
adott lnjectióval kezdjük, utána naponta
1---6 db-ig emelkedve, tabletták

++

Bontható: lnj.
SZTK terhére
csak indokolással rendelhet5

ZENON

Sebek· kezelésére, hámosadás
segitésérc. Eccema, dermatitis

E. Gy. T.

sebkmÖM

Kűlsőleg. Kenőcs

SZTK terhérc szabadon rendelhető

2o g ken!icJ

6

g V asel, flavum-ot,
g adeps. lanae
anhydricum-ot,
o,64 g. o-oxychinoli!_l sulfosalicyl.-t,
~
4,96 g zinc. oxydat.-t,
1,6 g ol. jecoris-t,
o,2 g bab. pcruvian.-t,
o,oB g ol. sesami iodat.-t
(= Jod !<:8 %) tartalmaz
4

20 g 6·7o Ft
g K

100

ZINC-PROTINSULIN

Ch

inj.
r amp. (5 ml) (I.) +I amp. nkicrapó
folJ•adék<t (/I,)
L 2oo IE Imulint

Lassatt fclsZív6dó, tartós hatá3U._
ln~ulín-készíbnény
súlyos
é3
könnyü cllkorbetegség ke~:elésére.
JuvenUi~ diabetes

Kicsapás után a suspensio subcutan alkalmazandó. Részletekre nb:ve L használati
utasítást

+
Csak az insuLn rendelésérc vonatkozó egészségügyi mh1iszteri rcndt:letben-foglaltak betartásával rendelhető, L. 338 oldal.

2 mg protamint tartalmaz;
II. g6 mg Dinatr, hydrophosphoric. cryst.
10 rng methylium p-oxybenzoic.
aquQ bisdest. ad 6 ml
tartalmaz

r X 5 kcm
l,
l X 1,2 kcm II.

l

20'00

sxskcm 1.186·4o
r X 6 l1cm Il,

ZINKKENÖCS

Ft

Ft

D

Bőrg)'Ógyászati

indicafiók

Kühőle!f. Kenőcs

SZTK 'terhére ~zabadon rendelhető

fellir
I

tubus
l g · Zincoxyd-ot,
g,s g _paraffin. liqtiid..t,
9,5 g c:ercsin-t tartalma>:

20 g

tubusban

3'4o'Ft
16 Tájék07.la-Ló a gyógyszcrkészíttllé;trck rende!é;;ére

ZINKVASELIN
Járga

D

Beírgyógyászati indicatiók

I{ülsl5leg.

Kenőcs

SZTK terhére szabadon rendelhető

5%

lubur
t g Zincoxydot,
l 9 g vaselin fL-t tartalmaz

>tO g tubusban

2'7o Ft

FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A TÁJÉKOZTATÓ ADAT·
ZÁRÁSA UTÁN TÖRZSKÖNYVEZETT; S. iGY FORGALOMBA
KERÜLT KÉSZíTMÉNYEKET A ,.V ÁLTOZÁSOK01 oiMSió
ALATT liÖZÖLJÜK

,,.

,.,

l

l

ANTIBioTI:i{uMoK

BISMOCILLIN
inj.

~

Intraglutealis alkalmazásm. Az ampullát
felszívás előtt gyengén felráz;mk, majd
tartalmát vénapunctiós tűvel injiciáljuk.
-Ügyeljünk a novocaiii (procain) túlérzékenységre! Szára~ tr/t és ftcskcndöl
használjunk.
Csak felnöttek részére használható!

E,. Gy. T.

ml.

amp,
240 ooo E. Praeain penicillin G-t
0,04 g bismuth. subsalicyl.-t
o,o3 g alum. monostearatot

tartalmaz ol. heliauthiban
suspendálva
amp. kartonban !1,00 Ft

BISMOCILLIN

E. Gy. T.

inj, 5 ml,
5 ml,

I 20o ooo E. Praeain peniciillu G-t
o; 20 g b ism, subsalicylicum-ot
o, 15 g almn. manaslearatot
talmaz ol. heHauthiban

suspendálva

·

G ml. (üvqíbcn) 40·(iO Ft

JAVILLIN r.

E. Gy. T.

Lejárati

idő

l év

~+
SzTK terhére
csak Indokolással rendelhető
Csak a penicillin rendelésre vonatközó E. ü. M.-i rendeletben foglaltak betartásával rendelhető

Penicillin allergia, Novoc;ain (procai n) túlérzékenység, Bi. contraiu.
dicatio (májlaesio)
,

Penicillin indikációk! 5-6 napon.
át egyenletes és tartós peniciHin
szintet biztosít. Bismuth tartalma
a·szervezet i.JUmun-anyagát termelő
reticuloendothcl rendszert nagymértékben aktiválja

Ellenjaualll:
Penicillin allergia, Novaeain túlérzékenység, Bismuth contraindicatio (má)laesio)
Parellchimás vérzések _csillapít,ására

Penicillin tartalmú steril gelatlnszivacs, cm2-ként IOO E penicillin
tartalommal

idő J

Itltl'agluteális alkalmazásral
Az üvegcsét felszívás előtt gyengén felrázzuk, majd a gummidugó megtisztítása
után az egységes suspensiót vénapunctiós
tűvel injiciáljuk. Ügyeljünk a novocain
túlérzékenységre l
S';;draz tűt és fecskmdöt haswáljunk.
Szabahőmérsékleten tároljuk
Csak felnőttek részére használható!

Lejárati

A szivacsot szárazon, vagy fiziológiás konyhasó oldatha mártjuk, kinyomjuk és a vérző
sebüregb~ helyezzük, ahonnan 3~4 hét
alatt marad'éktalanul felszívódik

+
SzTK terhérC

A súvacsot szárazon, -Vagy fiziológ:lás kony·
hasó oldatha mártjuk, kinyomjuk és a vérző
~ebüregbe. helyezzük, ahonnan 3-4 hét
··alatt maradéktalanul felszívódik

+
SzTK terbére

év

+
SzTK terhérc
csak indokolállsal rendelhet•)
Csak a penicillin rendelctre vonatkozó E. Ü. M.-i rendeletben fo!{la!tak betartásával rendelhető ·

csak indokolással

rendelhető.

5 db 12 cm2 lapocska
_,g.
steril csomagolásban U,·.S!Pp;t

JAVILLIN

2.
E. Gy. T.
l'cnicil-lin tartalmú gelatin-szivacs
cm2-ként 100 E penicillin
tartalommal

6o db f

cm~

lapocska steril csomago-

lásban 14·6o Ft

Fogászati vérzések csillapításáTJo

csak indokolással

rendelhető

·tfi·'·lff
PENICILLIN G inj. E. Gy. T.
kúrac.Jomagalds

Penicillin indikádók, Sepsis, perltonitis, phlegmone, mastitis, mas
toiditis. Endocarditis lenta stb.

A porampullát feltörve az amp. tartalmát
ml~' fiziologiás konyhasóoldatban, v.
~est. vízben feloldjuk és az . oldatból
3 óránként I ,5-2 ml-t adunk J, m. vagy
L v.

Solucillinben oldvll 6 óránként r - l ln j.
i.m.

üveg:
rbó,ooo, ·!.Wo;ooo, ill; 10oo,ooo
·E PeniciHiu G, nat!'. cryst..t
tartalmaz
1 dobozban
1 X 100 ooo E, Penicillin G
1 X 5 ml N atr. chlorat. physiologlc. am p.
illetve a fenti egységeknek megfelelően '
1 X
roa ooo E 6· 8o Ft
I X
200 ooo B
8·8o Ft
r X toooooo E K
1

Lejárati idő:

I% év

+
SzTK terhére

csak indokolással rendelhető
Cs...k a penicilio rendelégre vonatkozó E. ű. M.-i rendeletben fog
laltak betartásával rendelhető

+
PENICILLIN kenőcs E. Gy. T.
1 g 3000 E Penicillin G natr,
cryst,wt. tartalmaz
8 g tubus 3'2o Ft

PENICILLIN plomb E. GY. T.
r Pdldka: (plomb)
10 OOO E Penicillin G. natr,
cryst-t
50 Co E.(= 1,14 mg) th-rombin
lyophylisat-t
0,15 g azulen-t (ol. achilleaq
couc.-ban)
14,2 mg ccra alba-t
butryr, cacao ad- 150 mg-t
tartalmaz

1 X 0,15 g p.l.lcika 3·20 Ft
ll XO,I5 g pálcika 5·20 Ft
50XO,I5 g pálcika K

Folliculitis, impetigo, J)yod!'rtna

fertőzött sebek kezelésére. $l!rülé~

Késhátvastagon a beteg felületre helyezzük, !\!dőkötésstll ellátjuk

Lejárati idő r% év
SzTK terhére szabado:m rendelliet6

seknél prophylactilrusan

Carbunculus, fertőzött scbok, !Ípo•_
lyok kezelésére

Sebűregbe, sipolyokba stb. hcly~~v':,
24 _ 3fi órán keresztűl. optimális penJCtlhn
conccntrációt tart fenn
A készítményben lévő ·thrombin a ~eb
vizenyőt csökkenti, a chamaz.ul~n pedl,g .a.
penicil!_i~ , granulocytos_is gatlo _ batasat
teljes mertékben ellensulyozza

+·
Lejárati

idő: tl/ 2 év
SzTK terhére ~za hadon rendelhető

A !S:_észítméííY O~szeJéteJe és psomagolás~

PENiCILLIN RETARD I. é.; II.
E. Gy. T.
inj,

Penicillin indikációk. 8-H! órán át
kielégitő, egyenletes penicillin
.~:dntet biztosít

amj•. l.

wo ooo E

Penicillin

G

natr,

JnÍ:ramusc.uláris alkalmazásral Az ampullát
felszívás előtt forró vízbe mártjuk és erő
teljesen felrázzuk, majd tartalmát i. m •
tűvel injidáljuk
Szára;:; l1ít·ésfecsbndiJI használjunk! Szobahőmérsékleten tároljuk

cryst,-t
(ol. hclianthi c. ccra· alba 4,6%)
ml-ben tartalmaz

idő Ilf 2

Lejárati

év

+
SzTK· terhére
csak indokolással rendelhető,.
Csak a penicilio rendelésre vonatkozó E. Ű. M.-J rendeletben foglaltak .betartásával rendelhető

5I

1 amp. JI.
::100 ooo E
Penicillin G na tr.
cryst,-t
(ol. hclianthi c. ccra alba 4,6%)
Q ml-ben tartalmaz
amp, I. 4'00 Ft
amp. II. 6•6o Ft
50_ am p. II. K
I

t

PENICILLIN szelnkenács
E. Gy. T.
I- g 1000 E Penicillin
cryst.-t tartalmaz

G

Blepharitis, hordeoium, dacryocystitis, conjunctivitis, ulcus comeae

A tubus tartalmából néhány milliméter
hosszúságú
kenöcs-csíkot a
mellékelt
úveglapátra kenve juttatjuk a szemhéj alá

natr.

+

Lejárati id& rlf2 év
SzTK terhérc szab:..d.on rendelhet6

5 g tubus 3'0o Ft-

POLYTRICIN

E .. Gy'. T.

tabi.
fllhl.

t'oo E Penicillin G-t
6o E streptomyCin-t
o,ooo15 g triP.aflavin8t
o,o8 g urea pura-t. tartalmaz
10 \abi. o•7o Ft
roo tabi. 7"- Ft

Alkalmas G1·am-positiv- és neg~tl:v
pathogenek okoita fertőzések le-küzdésére. Testüregek öblítésére,
sérülések esetén prophylaktikusan.
Pyodermák, staphylo-strepto-dermatitlsek, conjunctivitisek, keratitis, blenorrhoea, vulvitis, vaginilis
Tamponok, campressek készítésére
Elleujaval/t;
Iojekciók készítésére,
használatra

pe rod H s

C:; ak kü/sfJleges has:wáfalra!
vízben I-2 tablettát feloldatot használjUnk! Kerülvagy redukáló szerek eiyidejlí
(Jodtinctura, sublimat, oxy·

Lejárati

idő 1

év

+
Bontható
SzTK terhére szabadon réndelhel.Ö

PROMPTCILLIN
inj.

E. Gy. T.

Lejárali

300 OOO E

Ügyeljünk a novaeain túlérzékenységrel
SzobahőménékleteÍÍ. tároljuk

amp.:
>!30 oOo E Praeain Pcnidllin G-t
70 ooo E penicillin· . G. kal.
ory!t,-t

o,o(l g alum. monostearat.-ot
ol. hellanthi-ban suspendálva
tartalmaz
I amp, 9'20 Ft
50 amp. K

SUPRACILLIN 3. E. Gy. T.
ilcj. 30o.oooE
r amp.

.

Penicillin indikációk• .24 órán át
kielégft6 therapiás penicillin szintet
biztosít

300 ooo E Procain-penicillin G-t
tartalmaz
o,mt g allllll. monostearat-ot
ol. heliallthiban stl!lpendálva tartalmaz
1 amp, g.:w Ft
50 amp, K

P. M. S.

E. Gy. T.

Jteril sobhintójXJr
r db iivegc~íSben (0,25 g)
- 2000 R Praeain penic, G~t
o,o625 g marfanil (4~amino
aethylbenzolsulfamid)-t
o, I'l5 g P- aminobenzolsulfamid-ot
o,25 g urea pura.-t tartalmaz

Vegyes fertőzött sebek és lokáiU
infekciók kezelésére, gennyed6
sebek feltisztítására
Funmculusok; carbunculusok, hyd.
radenltisek, panaritiumok kezdé.
sére. Sarjadó felületekre, bőr~
átültetés elókészitéséhez

lntramu.s&~dáris alkalmat:lÍJrQ!
Az ampullát felszívás elött erőteljesen felrázzuk, - majd tartalmát i, m. tdvel
Jnjicláljuk
Ogyeljünk a novaeain túlérzékenytégrel
Szobah6mérsékleten tároljukl

Az- Uvegc3ÖVet a bcres:r:elt helyen eltörjük
és tartalmát a •ebbe -1zórjuk, ké!hát
qastagságban

idő 1

év

+
SzTK terhére
csak indokolással rendelhe"t6
C!ak il penicilio rendelésre vonatkozó E. ű. M.-i rendeletben fog.
liJtak betart!bávt.l rendellletö

Lejárati id6

1

év

+
SzTK terhére
Qak indokolással rendel1iet6
Csak a penicilin rendelésre vooat..
kazó E, Ű. M.~i rendeletben fog
laltak betartásával rendelhető.
-

Lejárati

idő

r év

+
SzTK terhére
csak indokolással renáelhct6

0,25 g steril üvegcsőben 3'30 Ft
'1,5 g steril S7.Óródobozban 21' 40 Ft

dragil
THREOMYCIN

E. Gy. T.

dragif

0,2~

g __Racem-chloramphenicol-t
tartalmaz

'rl

!l·y~p~h~u!,·~~~~~~~~~·~ Testsúly

rélmre elosztva,
4--6
óránkénl
kg-ként
Bo-10o
mgadagolandó
napi 4-6
A kezelé~ időtartama 3--6 nap
Pertussisnál I:--2 Dllpi ke;.:elé5 1s elegendő

il
!J

+

'i
l

di

Lásd Threomyclil~roodeletet
360 l.

'

il

8o db dragée 849'00 Ft
db dragée K

l

400

"'

SZEROBAKT.ERIOLó'GIAI KÉSZiTMÉNYEK·

"

~

"

, Termeli ls forgalomba hozza a Phylaxia Állami OllrJilil.Y_agfermdó Inti;: at
A készítmény neve, összetétele és csomagolása \

l L SZÉRUMOK

JavaBata és adagolása

Megjegyzés

l

DIFTÉRIA SZÉRUM
Diftéria-anatoxin, majd· diftéria toxin fokozódó
adagjaival immunizált lovak, illetve szarvasmarhák vérsavója. Konzerválás céljából 0,5%
phenolt, a concentrált szérumok pedig 0,25%
phenolt és merthiolátot- (r: 20 ooo) tartalmaznak

Lejárati
3 év

Felnőttekllek:
s-sooo AE izomba

Győgyitás

Ft

idő:

+
céljára at
· SZTK terhére szaba~
don rendelhető

U. GYógyító oltásra!
Enyhe esetben: 5-IO ooo AE,
középsúlyOs esetben: 2o--so ooo
AE,
súlyos esetben: lOo-soo ooo AE,
esetleg napokra , elosztva. Napi
adag: 200 ooo AE is lehet, Izomba

3 OOO AE amp.

lóból termelt
kb. 8,5 ml r6·ro
_<\E amp .
. lóból termelt
kb. ro ml 27"00
w ooo AE amp.
Jóból termelt
kb. w. ml 48·2o
IO OOO AE amp.
lóból termelt konc, kb. Io ml 48'20

I. Megelőzi) oltásra:
Gyermekeknek:
.2-3000 AE izomba

5 OOO

Ft
Ft
Ft

20 OOO AE am p.

lóból termelt konc. kb. ro ml g6·4-o Fl
3 OOO AE amp,
termelL kb. 15 m.J. 26·10 Ft

A hszítmény neve, összetétel~ és csomagolása

l

JavaBata és adag·olása
I.

DYSENTÉRIA SZÉRUM
,,,

(polyvalensj

Megelőző ohásr~:

10-20

p

ml

bőr

alá, vagy izqmba

GyGinitó ·oltiÍsra:
Középsú!yos esetben 20-50 ml,
izomba,
súlyos, toxikus esetben: 50~ wo ml
egyszer
Shiga b. okozta megbetegedt!s
esetén az AE tartalom irányadó és
ekkor W-39 ooo AE adandó ·

l[,

Több Shiga~, Sonne Kruse~, Schmitz*, valamint
Flexner csoportbeli dysentéria törzs tenyéne~
teivel és a Shiga-Kruse bacillusok toxinjával
immunizált lovak 0,5% phenollal konzervált
vérsavója
I

z.O
50

ml 200 AE-t (Shigav.antitoxint)
tartalmaz

l

Megjegy;.;~s ·

Lejárati
I év

idő:

+
Gyógyítás céljára az
SZTK terhére szaba·
don rendelhető

ml ampulla l6·go Ft ·
ml ampulla 4o·6o Ft

GÁZÖDÉMA LÓSZÉRUM
(poly~·alens)

A b. perfringens, b. oedematiens, vibrion scptique és hac. histolyticus toxinjaival immunizált
lovak vérsavója .. Tartalma ml-kint legalább
xso AE antiperfringens, roo AE antlvibrion
septique, 8o AE rultioedematieos, 20 AE antihistolytikus
20 ml ampulla 32"l0 Ft
50 ml ampulla 64·30 Ft

.

_ ._·

_.___

I. Megelőző oltásra:
Közvetlenül a sérülés után I0-20
ml a vivőérhe vagy izom közé,
vagy a fertőzött gót közelébe
n. Gyógyító oltásra:
Lehetőleg intézetben. >so-200 ml
izomba; megfelelő desenzibilizálás
után esetleg IOO ml i. v. - a
maradék a· góc, környékébe. Az
első nagy adag után 6-8 órával
40....::.60 ml részint vivőérbe, részint
i:.:om közé

Lejárati
3

+

'v

idő:

- SZTK terhére szabn·
don reDdelhető

:.:_:~~

-,:::::t.-,.=:=-=-

~-·-

~

A késdtmé.Óy neve, összetétele és csomagolása

~

I.· Mege!őzii oltásra;

LÉPFENE LÓSZÉRUM
Lépfene bacillusok tenyészetével immunizált
lovak o,5% phenollal konzervált vérsavója
20

ml

ampu~la I2'8o

NORMÁLIS BIRKA-, LÓ·, ÉS
SZARVASMARHA
VÉRSAVÓ
Egészséges birkák; lovak, illetve szarvasmarhák
0,5% phenollal konzervált steril vérsavója
2o ml arnpuliában 8·7o Ft
A norm. lóvérsavó:
20 ml és 10 X 1 ml amp.

sertésből

20

ml

II. Gyógyító oltás~a:
Enyhe esetben: 20-30 ml izomba
részben bőr ·alá, súlyos esetben:
ismételjük az oltást, esetleg kétszer
-háromszor is 24 óránkint 50 ml
érhe és másnap ismét 20-30 ml.
A szérumot alkalmazni kell pustula
maligna, anthrax intestinalis és
anthraxos pneumonia_ eseteiben

termelt}

TETANUS stÉRUM
Tetanus bacillusok toxinjával immunizált lovak,
illetve szarvasmarhák vérsavója. Konzerválás
céljából o,5% phenolt, a koncentrált szérumok
pedig I: ro ooo-s merthiolátot tarta,lma:>.nak
soo IE amp.
legfeljebb 5 ml, lóból termelt 7'50
7 soo !E amp.
legfeliebb 25 ml, lóból termelt 27'00
1 soo IE konc. amp.
1 ml, lóból termelt g•so
20 OOO IE konc. amp.
kb. to ml, lóból termelt 78•6o
I soo IE aiDp.
kb. IS ml, szarvasmarhából termelt rs·6o

Ft
Ft
Ft

Ft
Ft

VÖRHENY LÓSZÉRUM
Vörheny-betegektól · szánnazó haemolyti~

· streptococcusok tenyés.,etével és toxinjával
immunizált lovak 0,5% phenollal konzervált
vérsavója
sooo SAE.amp. ro ml r6·ro Ft
5ooo SAE amp. tó rill g7·oo Ft

"

•év

+
Gyógyítás céljára aZ
SZTK terhére szaba~
don rendelhető

Lejárati
3 év

ro--2o ml
Emellett ajánlatos peniciHint
parenterálisan adni

Lejárati
' év

idő:

+
SZTK terhére szabadon rendelhető

idő:

+
SZTK terhére szabadon rendelhető
'

Megjegyzés

Javallata és adagolása

A készítmény neo.re, összetétele és csomagolása

~

idő:

Lejárati

jóhatású vérzékenység és erős vér·
zések esetén. Bélvérzések, bél·
fekély, tifusz és dysentériás bél·
vér.:ések, fekélyes folyamatok eseté·
ben élettani konyhasós oldattal
felhigítva bélbeöntéseket j? eredménnyel· végezhetünk
Adagja: 10-20 ml, gyermekeknek
a fele

sertésorbáné bacillusok tenyéSzetével im.mu~
nizált lovak, illetve sertések vérsavója 0,5%
phenollal konzerválva

1

Megjegyzéli

14'50 Ft

SERTÉSORBÁNC SZÉRUM
(l6ból vagy

JavaBata és adagolása

I, Megelőző oltásra:
1,500 IE bőr alá vagy izomba.
Ajánlatos a szérum adásával egy•
idejolíleg csap. tetan. anat.-t is
alkalmazni

Lejárati
3 év

idő;

·

+

SZTK terhére szabadon rendelhető

II. Gyógyitó oltásra:
Ajánlatos intézetben-végezni. Kifejezett tetanus esetén napi IOO ooo
IE i. m. Ezt az adagot 3-4 napon
át kell adni, majd az adagot foko~
zatosan csökkenteni. Igen súlyos
esetben: a IOO OOO IE-ből s,o-50 ooo lE i, v,
Recidiva esetén az adag felét
adjuk- i. m.

·l, Kórisme céljából:
o,2--o,5 -ml intrakután
Megelőző oltásra:
3-sooo SAE izomba

li.

m.

Gyógyit6 oltásra:
Enyhe esetben 10-20 ooo SAE
· izomba
Súlyosabb esetben 20-50 ooo SAE
.
· izomba
Igen súlyos esetben amikor
aluszékonyság, cianozis észlelhető:
rooooo SAE

Lejárati
3 év

+

idő:

Kórisme roegállapl·
tása és gyógyítás cél- .
jára az SZTK terhére
ozabadon rendelhető

~

Q1

m

A; készítmény ~eve, Ö5s~etétele és csomagolása

l

Javallata és adagolása

Megjegyzés

II. VÉDÖOLTÓANYAGOK

a) Toxitwk, anatoxinak

DIFTÉRIA ANATOXIN
Diftéria bacillus levestenyészetének csíramentes
szürlete, formalin és hő együttes behatácival
méregtelenítve, majd nagymértékben tis?.títva

Dobozban o,s-, 1 és r ,5 ml am p.
5 ml üveg
4'30. Ft
ro ml üveg
6·6o Ft
2o ml üveg ro·go Ft

'

Folyékony diftéria anatoxin triklórecetsavas
eljárással tisztítva, utána alum. phosph.-gelhez
kötve és r: ro ooo-es merthioláttal kom:erválva

rxr mlamp.

r ml amp.

5'70 F1
8·8o Ft

sxr ml amp. H'50 Ft
5 ml üveg 6·go_Ft
ro ml üveg u·so Ft
20 ml üveg
ml üveg

Lejárati
3 év

idő:

+
SZTK terhére ·nem
rendelhető

6·6o

DIFTÉRIA ANATOXIN csapadék

2x

3 oltásra szolgál. Először 0,5 ml,
három. .hét múlva 1 m.l és kéthárom hét mulva 1,5 ml- s. c.
A vidifeltás hazánkban. kötelez/i! •

Egyszeri oltásra szaigál
6~13 hónapoS csecse~ölj: immunizálásakor az oltást ugyanazon
adaggal 4 hét mulva kell meg•
ismételni, A második és hetedik
életévben csak egy oltást adunk.
(Emlékeztet/i adag.) Az injekciót'
ellentétben a Rarnon anatoxinnal
mélyen _iiibcutan és sohasem i. m.
adjuk. A védőoltás ha;:;dnkban kötde;:;(;

Lejárati
1 év

idő:

+
SZTK terhére nem
rendelhető

I7'2o Ft

Megjegy:;;és

JavaBata és adagolása

A készítmény neve, összetétele és csomagolása

.:;

~
~

•••
O•

~

i

i~

f

l..
~-

SCARLAPHYLAX
Alum. hydr.-gelhez adsorbealt tisztítottvörheny
to;<::in. Hatásfok:
r. sz.
1500 bőradag ml-kint
2. sz. 6 ooo bőradag ml-kint
g. sz. 16 ooo bóradag ml-kint
Phenoltartalom 0,5%
14·oo Ft
I személyes 3 x 1 ml
5 személyes 3 X 5 mi 22'!0 Ft
ro személyes 3 X 10 ml ss·oo Ft

TETANUS ANATOXIN
csapadék

amp.
amp .
üveg
20 ml üveg

időközben

3 ·oltást kell

s-6o Ft

g·go Ft
14·8o Ft
34·2o Ft

Lejárati
% év

idő:

+
SZTK terhére nem
rendelhet<!

Hat-nyolc heti időközzel két ízben
t - I ml. Tartós lesz a védettség,
1 év mulva még I ml-t adunk,
A tetanus ellen biztosan immunizáltnál tetanus fertőzés gyanúja
esetén azonnal 1 ml-t kell adni,
esetleg szérununal kombinálva.
Ha a tetanuszos-fertőzésnek kitett
egyén előzőleg nem részesült
immunizáló oltásban, akkor az
1500 IE szérum mellett I ml
anatoxin csapadékot is adjunk

ha

Tetanus anatoxin triklórecetsavas eljárással
tisztítva, utána alum. phosph.-gelhez kötve
és 1: xo ooo-es merthioláttal konzerválva.
IXI !Úl
2 XI ml
10 ml

Kétheti
adni

Lejárati
•év

idő:

+

Sérültszemély részére
SZTK terhére szabadon ·rendelhető

b) Vakcinák
A himlőoltási kötelezettség értelmé-

HIMLŐOLTÓANYAG

"

~

A szarvasmarha szerveZetében szelidült himlő
virus
g·6o Ft
I-3 személyes
ro személres 24'10 Ft
20 szeril.élyes 32'10 Ft
50 személyes 48'2o Ft
100 személye~ g6·4o Ft
-

ben a gyermekek l éves korukon
belül beoitaadók és IO éves koruk
előtt üjra oltandók. Az első oltást
a 7-18 hónapos csecsemőn kb.
g-6 hónappal a diftéria oltás után
végezzük. A . revakcináci6t ha?:ai
Ilirvényeink 6-1 iv után írjdk elő

+

Himlő elleni védoltás
céljára az SZTK terhére nem rendelhető

KOLERA VAKCINA
Kolera- vibriónak élettani konyhasóv<i.llemosott
és elölt agar tenyészete_,
I ml 5 milliárd csírát tartalmaz

Plj:RTUSSIS VAKCINA forte

l.

A 3 ml•es anyagat 7 napos idO'közben ·három oltásban adjuk, éspedig o,s, I és 1,5 ml

Kétféle csomagolásban kerül forgalomba:

.

+
SZTK terhére nem
rendelhető,

rs·7oFt

I. fázisú H.- pertussis törzsből készUl-és o,s%
phenollal van konzerváh-a

6x

Lejárati id6:
r% év

14 éven aluli gyermekek a_ felét
kapják

Phenoltartalom: o,s%
sxrmlamp.

A kellő védettséghez 3 oltás szükséges, 5-8 napi időközben:
I. oltás: %. ml
II. oltás: 1 ml
III.- oltás: 1 ml

nil am p. emelkedő (5-40
milliárd) csíraszámmal, 2"4'10 Ft
3 ml üvegben ml-kint 30 inilliárd
csíraszámmal r6·ro
I

PERTUSSIS V Al{CINA csap.
1.: Vaitozasok

l.

.

l

Védőoltásra:

Egy éven aluli csecsemőt Yz vagy
% adaggal immunizálunk

Lejárati id6:
17'2 év

+

Gy6gyít_ás céljára az
SZTK terhére ·szaba-·
don rendelhető

ll. Gyógyító oltásra:
Az ampullás csomagolásból a kezelést a legkisebb csíraszámmal kezdjük és három naponként folytatjuk.
A 3 ml-esb61 hasonló időközben
adagolva 5-IO milliárd csiraszámmal kezdjük a kezelést

Egy éven aluli csecsemők _a felét, ·
3 hónapon aluJi csecsemők' %-ét ·
kapják

.

A készítmény neve, összetétele és csomagolása

Megjegyzés

Javallata és adagolása

~

TETRA V AKCINA
Kiméletesen elölt kevert vakcina, amelyből
l ml: 500 millió tifusz, 250-250 millió paratyphus A és -B és 1000 miliió kolera csirát
tartalmaz, o,s% pl:enollal konzerválva
3XI
5
ro
so
100

ml
ml
ml
ml
ml

amp.
üveg
üveg
üveg
üveg

+

SZTK terbére nem ·
req.delbető

I4'IO

Ft

so·go Ft
57'80 Ft

Formalinnal elölt tifusz bacillusok suspensiója
ismételt mosással tisztítva, 0,5% phenollal
konzerválva
Ml-kint soo millió csírát tartalmaz

.i

Lejárati id6:
t% év

r6·ro Ft
g·6o Ft

TIFUSZ VAKCINA
tisztitott

3 X I ml amp.
5 ml üveg
JO ml üveg
so ml üveg
roo ml üveg
200 ml üveg

A kellő védettséghez három oltás
kell, anielyet hétnaponként - 0,5,
I és I ml a bór alá adunk.
14 éven aluliak a felét kapják

t5'70
9'30
r4·3o
30· 4o
55·3o
104"50

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

A védettség elérésére 7 napos idő
közben adott 3 oltás szükséges:
I. oltás o,s ml
II. oltás t
ml
III. oltás t
ml
Bőr alá

Lejárati id6:
1% év

+

Gyógyftás céljára az
SZTK .terhére szabadoD rendhető ,,

g,

A készítmény neve, összetétele és csomagolása

TIFUSZ VAKCINA BeSl·edka
Besredka-féle agglutináló savóval sensibilizált
tifusz vakcina, ml-kint 500 milló csíratartalommal, o,s% phenollal konzerválva
10

ml üveg

A

( csapadlkos tifus;z vakc(na)
Erősen virulens, Vi antigent tartalmazó élő
tifusz bacillus suspemióból kivont, tisztitott
antigen alum. hYdroxyd-gelhez kötve és
o,gs% phenollái' konzerválva

ml-ben

védettség

elérésére

oltás

Felnőtteknek: I

+
Gyógyítás céljára az
az SZTK terhére szabadon rendelhető

Lejárati
r év

idő:

+

ml

6--14 évig:
0,5 ml
6 évuél fiatalabbnak: 0,3 ml

SZTK terhére nem
rendelhető

s·oo Ft
Ft
2o·oo Ft
t2'oo

ss•oo Ft
7o·oo Ft

A készítmény neve, összetétele és csomagolása

Kombinált

Megjeg)·zés

Javallata és adagotisa

védőol(óanyagok

Dll'HTOPERTUSANTIN
A diftéria anatoxin csapadéknak és virulens
első

fázisú pertussis csírábó! készitett vakc;na
egyesítésével készűlt, 0,5% phenollal konzer~
válva
·
sxr mlamp.
3X5 ro! amp.

24' to Ft
s8·6o Ft

SCARLAPERTUSA~TIN
'Kombinált csapadékos vörheny és pertussis
védőoltóanyag, amely Scarlaphylax és az első
fázisú virulens háemophilus pertussis bacillusból
készített pertussis vakcinának egyesítésével
készül. 0,5% phenollal konzerválva
3 X 1 ml amp. 27'00 Ft
3 X 5 ml arnp. 43'40 Ft

Két-kétheti időközben a mélyebb
subcután rétegbe hásom oltást
kell adni:

I. oltás: tart. 1 ml dift. an.
csap. + 15 milliárd
pertussis csíra
II. oltás: 25 milliárd pertussis
csíra
III. oltás: I ml dift. an. csap +
40 milliárd pertussis
csíra

Két-kétheti időközben három
oltást kell adni:
I. oltás: I
ml-je 1500 bőr
egység vörheny toxint
15 milliárd pertussis
csíra
II. oltás: r mHe 6ooo b. e.
toxint
25 milliárd
pert. csíra
III. oltás: l mHe 16 ooo b. e.
toxint
40 milliárd
pertussis cs. tartalmaz
alum. hydrox.-gelhez
adsorbeálva

+

Lejárati
%év

idő:

+
SZTK terhére nem
rendelhető

Lejárati
72 év

idő:

•

+

SZTK terhére nem
rendelhető

+
+

~

I

elegendő

Lejárati idő:
r% év

2500 millió tifusz bacillusnak
megfelelő antigen van

I mlamp.
5 ml üveg
ro ml üveg·
20 ml üveg
so ml tiveg

.c)

Paralysis, tabes és sclerosis multiplex kezelésére a vakcinát a vénába
adjuk. Az első oltáskor 25 millió
csírát kell adni

Ft

20'IO

TYPHYLAX

I

MegjegyzéS

Javallata és adagolása

'

il

il
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A készítmény ·neve, ősszetétele és csomagolása

l

. Megjegyzés

III. GYÖGYÍTÁSRA
HASZNÁLATOS
V AKCINÁK
ÉS LYSATUMOK
KRONEXIN
Staphylococcus és b. prodigicsus autolysatum
és polyvalens gonococcus vakcina suspensio
keveréke, 0,5% phenollal konzerválva
6XI mlamp.
ml amp,

Hl XI

IOO X 1 ml kórház.i

Idült gyulladásos folyamatok kezelésében hatásos. Hatásossága külö~
nösen az adnexumok, parametrium
idült megbetegedéseiben nyilvánul
mog
A befecskendezéseket % ml.el
kezdjük és utána t-r ml·t ad\ll.l.k
másodnaponként izomba
Intravénásan nem alkalmazható.

g·7o Ft
r6·6o Ft
Ft

13~·go

..

Lejárati id6:

,

+

SZTK terhére szaba•
don rendelhető

A tapas?j;alatok szerint a szubjektív
tünetek nagy része már 3-4 be•
fecskendezés után megszűnhet.
mégis ajánlatos teljes kúrát .::... 12
injekció - végezni
Recidiva

esetén · 2-3

injectio

~Iegendő

A készítmény neve, összetétele és csomagolása

NEUROLYSIN
Staphylococcus és b. prodigicsus 0,5% phenollal
konzervált--fl.utolysatumából készül
I. Sorozat 6 x I ml amp-.
II. so;rozat· 6 XI ml amp.
IlL-sorozat IOX 1 ml amp.

25'30 Ft
25'30 Ft

31'7o Ft

OPSODERMIN FORTE

o

!J:
~---

Polyvalens- staphylococeus vakcina
Különböző fertőzésekből eredő staphylococcus
pyogenes törzsek kiméldesen elölt tenyészetéből
készült, 0,5% phenollal konzerválva
10 X 1 ml á IOo, 2óo, 500,, 8oo 1
IOOO, r2oo, 1400, 16oo, 1Boo,
2000 millió coíra
36·ro Ft
10 ml r ml-ben:.-soo, rooo, 2000
so·go
Ft
millió csíra
A. 6 X l ml á 50, IOO, 250, 500, 21'50 ] t
24·5o Ft
B. IOX l ml á 500 millió csíra
27·oo Ft
C. IO x 1 ml á rooo millió csíra

Megjegyzés

Javallata és adagolása
Neurolysin I.
t. sz. erősség: t{ 10-es hígítás
2. sz. erősség: lfs·ÖS hígítás
Neurolys~n- II.
3· sz .. erősség: %-es higítás
4· sz. erősség: 1/ 8-os higítás
Neurolysin III.
.
5. sz. erősség: Y:!-es higítás
6. sz. erősség: concentrált
A higítások oly keverékből készülnek, mely ml-kint 1 milliárd
staphylococcus és soa millió b.
prodigiosust tartalmaz
Ha az I. sorozat után már teljes
eredményt érünk el, adjuk még aU. sorozatot. Ha csak a II. sofozat
volt eredményes úgy a UI.-at is
adni kell
A staphylococcus különböző he-

veny és idült helyi és általinos
megbetegedések kezelésére, általá:..
ban staphylococcus fertőzések
esetében
Bőr alá vagy izombá, naponta
vagy másodnaponként emelkedő
csíraszám szerint «A»-val' kezdve
adjuk
Kívánatos, hogy a vakcináció
tartama a fertőzések lezajlását túlhaladja, miáltal a szervezet immunitás<!- tartós lesz

Lejárati
' év

idő:

+

SZTK terhére szaba·
don rendelhető '

Lejárati ldiS:
r Y:! év

+

SZTK terhére szaba•
don rendelhető

OPSOGON FORTE
Polyvalens

g~nococcus

vakcina

Szimos acut gonorrheás fertőzésből kitenyésztett
gonococcus tö:rzsből készül, 0,5% phenollal
konzerválva
Tartalmaz ml-ként rooo millió csírát·
IO ml üveg _25'30 Ft

Zárt gonorrheás megbetegedésekben, továbbá gonorrhoea abortiv -·
kezelésére és diagnosztikus célból
használható
Izomba Vagy vénába adjuk emelkedő csíraszámmal 25 millióval
kezdjük és woo millióig emeljük.
Makacs és idült esetben 2000
rnlllióig kell emelni

Lejárati
' év

Csakis intracután adható
Strandmikó:ds,erosio,interdigitalis,
parasitaer dishydrozis és eccema
mycoticum eseteiben használatos
A kezdő adag megállapítására
allergiás reakciót kell végezni a
használati utasítás szerint

Lejárati idő:
l Yz év

idő:

+

SZTK terhére szabadon rendelhető

PERTUSSIS V AKCINA
fart8

(bsd a IL fejezet b) résznél)

POLYM:ICIN
Különböz6 gombatörzsekbül készült vakcina.
A törzsek legnagyobb része sarjadzó gomba,
vannak köztük fonalas és tömlős gombákhoz
tartozó penészek is. 0,5% phenollal konzerválva
5 ml üveg 64·3o Ft

+

SZTK terhére csak
indokolással rendel~
hető
'

~~"·~----~~.

A készítmény neve, összetétele és csomagolása

POLYSAN
APathogen sarúnák lysatuma

Megjegyzés

J avaliata és adagolása
A szervezet védőképességének fokozására 2 ml-t intragluteálisan,
esetleg b6r alá adjUk

Meghatározott apathagen baktériumoknak
specifilms ferrnenttel elbontott fehérje és lipoid
anyagai t könnyen felszívó dó alakban tartalmazza

Lejárati idő:
dv
Közgyógyszerellátás

~erhére rendelhető

+

SZTK terhére csak in~
dokelással rendelhető

I x~ ml
4"30 Ft
3 X 2 ml
l2"IO Ft-~
IOX.2 ml
36"IO Ft
50 X 2 ml K
-IOOX2 mlK

l PYRAGO lázkeltő készítm.énY

l

1\

1.: Változás~

idő:

TRICHOSAN

I. Gyógyftás céljá:ra:

Lejárll-ti

Trichophyton-törzsek 4%-os maltosés-levestenyészetének I/1 0-ére bepárolt szűrlete~,o,3%
phenollal konzerválva
:'

A befecskendezéseket 3-5 napi
időközben adjuk i. c., mindig meg~
várva az~ injekció okozta reakció
lezajlását. A koncentráltat higítani
kell

SZTK terhére csak
indokolással rendel-

Sorozat 5 X 1 ml 27·oo Ft
Koncentrált 1 ml T10 Ft
Koncentrált 5 ml 34"20 Ft

I%

{::v

+

hető

U. Diagnosztikus céb·a:

l. a haszn. ut.

"

~

"

:"_-~-~-~.~"~---~~~~~"
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' A készítmény ne_ve, összetétele és

csomagolása--~ ~

JavaBata és adagolása

Megjegy2és

rIV. DIAGNOSZTIKUMOK
AGGLUTINÁLÓ SAVÓK
Dysenteria Flexner
Dysenteria Kruse_-__Sonne
Dysenteria Schmitz
Dysenteria Shiga-Kruse
Enteritidis Gartner

1!
Lejárati id6:·

'

"'

A kolera savóé

Yl:

év

Kolera

+

Paratifusz A
Paratifusz B

SZTK terhére nem
rendelhetiSk

Tifusz
Tifusz

H típW
Q··típUl!

A fenti bacillusok, illetve bacillus törzsek
elölt leves, illetve agattenyészetével ke2:elt
nyulak vérsavója. o,OI% nierthioláttal konzer~
válva

Hatásfok: -aggluÜnációs !iter legalább
1 ml üveg >6·go

l;

IOOO

A készítmény neve, összetétele és csomagolása

ANTI-D (anti-RH,)
MellékMagglutininektől

kimerítéssél megszahaM
dított Rh*agglutin;n tartalmú emberi vérsavó
Hatásfok: aggl!-ltinációs titer legalább: 1: 32.
Tárgylemez módszer céljára:
1 x 1 kapilláris
1 X 5 kapilláris

7'30 Ft
28·40 Ft

Nedves kamra vagy üvegcsöves módszer céljára:
I X 5 ml üveg 68•8o Ft
I X 5 ml üveg· 294'7o Ft

ANTIGENEK
a) Citochol antigen

a Citochol reakció kivitelezéséhez alkoholos
marhasziv kivonat cholesterin tartalommal
20 ml üveg 29'00 Ft
50 ml úveg 63.40 Ft
b) K:ahn antigen

"

~
~

a Kahn~féle lues reakció beállításához
acetonnal és aetherrel tisztított marhasziv
alkoholos' kivonata maxirnáll~ chalesterio
tartalommal
'
20 ml 35'70 Ft
so ml St·oo Ft

Megjegyzés

JavaBata és adagolása
Az Rh faktor okozta védtömleszM
tési és szülészeti. szövődmények
megelőzése céljából feltétlenül
szükséges minden vérátömlesztés
előtt (küliinlisen ha a vértkapó: nő)
valamint minden terJi'81;nél a vér
Rh tipusának meghatárózására .
Orvosi gyakorlatban a gyors,
tárgylemezmódszer céljára szolgáló
csomagolást,laboratóriumban nedM
ves kamra, vagy üvegcsöves módM
szer céljára csomagOlásu anyagat
használjuk
A kivitelezés előírását 1. a készítM
ményhez· csatolt tájékoztatóban
A szifilisz diagnozisa vérsavó és
liquor vizsgálatával
·
A komplement kötés(i reakció
mellett ajánlatos még két csapa~
dékos módszer használata

Lejárati
%év

idő:

+

SZTK terhére csak
indokolással rendel~
be tő

Lejárati
3 év

idő:

+
SZTK terhére
rendelhetők

nem

A készítmény neve, összetétele és csomagolása
~c)

Javallata és adagolása

Megjegyzés

Mandula antigen
a lues szűrővizsgálatokhoz acetonnal és
actherrel tisztított marhaszÍVpor alkoll"olos
kivonata, legfeljebb o,6% cholesterin
tartalommal
I X xo ml üveg IS·oo Ft
5 X lO ml üveg 87"6o Ft

d) M!!inicke antigen

M. K. R. II., a Meinicke-féle feltisztulási
- reakció kivite;lezéséhez
-..
Acetonnal kezelt borjúszívpor alkoholos
kivonata tolubalzsam tartalommal
50 ml üveg 6r·9o Ft
toc ml üveg'u8·6o Ft

e) \Vassermalul antigen

a Vlassermann-félekomplementkötésireakció
elvégzéséhez
Cholesterinezett alkoholos.marhaszív
kivonat
10

kcm iivegben

zo kcm üvegb;;on

rS·oo Ft
35"70 Ft

A készítmény neve, összetétele és csomagolása

Lejárati
' év

~lt._~~~ll~~~PENSIÓK

+

Izotóniás · borát-pufferral
diftéria toxin

erősen

felliigltott

A diftéria iránti fogékonyság meghatározására
(lásd a ha$Z.O. utasítást)

bőradag

= o,r

+
ml

HAEMOLYSIN
Birka vörösvérsejteket oldó házin)'Úisavó,
o,or% merthioláttal kanzetválva
·

"m

~

I ml 14'90 Ft
5 ml 67"50 Ft

Lejárati idő:
azonnal
felhasználandó!
SZTK terhére csak
indokolással rendel~
he tő

rXt ml ampulla 5"70 Ft
I

nem

rendelhetők

r6•to és 52.20 Ft

SCHICK TOXIN

Hatásfok:

idő:

SZTK terhére

Bang-féle abortus diagnosztikum
Kiütéses tifusz diagnosztikum
Paratifusz A diagnosztikum
Paratifusz B diagnosztikum
TifuSz diagnosztikum H antigen
Tifusz diagnosztikum O antigen
A bacillus törzsek, aga r, illetve levestenyészetéből készült baktérium suspensi(ik, 0,5% phenollal konzerválva
ro és 50 ml üveg

'"'

Megjegyzés

,javallata. és adagolása

Minden vizsgálat előtt az
szerint újra kell titrálni
Jigs::,~krln;yben tartmui6

előírás

Lejárati
2 év

idő:

+
SZTK terhére

nem

rendelhető

:i

~-"··c~·.

Javallata és adagolása

JENSEN-PUFFER
tuberkulin higítás!IO!f;

A Mantoux. próbához szükséges
tuberlrulin higftások elkészítésére

ml
ml
ml
ml

üveg
üveg
üveg
üveg

3'40
4'00
4'40
s·Bo

idő:

SZTK terhére cSak
· indokolással :rendel·
het&

Ft
Ft
Ft
Ft

SEROTYP
véruoportmeghatáro;:.ó

Lejárati
3 év

+

o,85% natr. phosph. Sörensen,' 0,2%-kal.
blphosph. Sörensen, ·o-48% natr. chlorid és
konzerválás céljából 0,02% chinosolt tartalmaz.
pH 7,38
4,5
g
1_8
45

Megjegyzés

sa~·ó

A meghatározás kivitelezésének
részletes előírását l. a készítmény~
hez csatolt tájékoztatóban

A ci;oportbell (anti BJ~ B'-csoportbeH (ami AJ
és 0-csoportbeli (anti A + anti B) emberi
vérsavát tartalmaznak

Lejárati
Yz év

idő:

+
SZTK terhére uak
indokolással rendel~
het ó

Sorozatonkint
5, ro és 25 ml csövecske
r8·8o, so·oo, 62' 40 Ft
l XI ml
2o·go Ft
5 X I ml 85'70 -Ft
lXS'ml '45'6o F.t
5 xs ml_üveg_ 205·oo Ft

Lejáratlg- jégszekrényben tartandó'

' "'

·---

liüi\\\)j;{;:>
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A készítmény neve; összetétele és csomagolása

TUBERKUUN
albuminmentes Tub~rkulin

Humán tuberkulózis bacillusok szlntétil'lls táptalajon nyert tenyészetének '/1 0-re bepárolt
baktériummentes szűrlete: 0,02'}'0 chinozollal
konzerválva
Hatásfok a nemzetközi standard Alt- Tubtrkulimutl meg'egyezö
·
6·8o Ft
I ml üveg
3 ml üveg rS·ro· Ft
5 ml üveg 2g.8o Ft

DICK TOXIN
próbaoltáshoz

A streplococcus haemolyticus sterilre szűrt levestenyészecéből készül és elsősorban a streptococcustól termelt erythrogen toxin t tartalmazza.
A reakciót-a készítményben levő toxin váltja ki
Konzer:váló szert nem tartalmaz
A felbontott üVeg nem tehető el

'!

z ml

5·4o Ft

5 ml

16'20 Ft

'!!'-'"~~~"--' ~-·--~·-""·---·-"""-~----··

Javallata és adagoláSa

Diagnosztikus alkalmazásra:
I. Pirquet-próba (cutan reactió)
Mantoux- (intraCutan) próba
3· Subcu~an-próba
2.

Therapiás ~lkal:m.v;ásra:
Induráclóra hajló tüd6tuberku~
lóús e~etei,
mirii'Y~k specifikus megbetegedései,
·
tuberkulotikus :fisztulák,
szem tuberkulotikus megbetegedéseiben
·
FeJtünő javulás észlelhető i követ- kezökben: a csontok, a peritoneum
és a: genitalis rendszer megbetegedéseiben
·

A toxin úgy van higftva, hogy a
vörhenyre fogékony egyénen· legalább IO mm átmérőjű reakciót
adjon, a vörhenyen átesetteken
pedig reakció ne jelentkezzék
Higított állapotban kerül forgalomba
·
A kontrollr<'l szolgáló készítmény' ben a:z ery-thogen toxin előzőleg
hővel van elpusztittva

"• --•

Lejárati
3~

idő:

+
SZTK terhére csak
indokolással rendelhető

Gyógyszertárban
raktáron nem tart~
ható és ezért közvetlenül a Phylaxiától kell megrendelni
Lejárati id6:
;4 év

+
SZTK terhére csak
indokolással rendelhető

·· ~ ...,...-----':-···
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Alkészítp1e11y Osszetetele és csomagolása

'< hvallatok

TÖRZSKÖNYVEZÉS- ALATT ÁLLÓ, DE· MÉG NEM-RENDELHETŐ
.
KÉSziTMÉNYEK.
E;:.ek {ofgalombaho?;atalál a szaklapokban fogjuk hif'aetni,

ANTAETHYL

Ch

·j!fi)i·lfi

~

Részletes adagolási utasítás a csomagolásokhoz mellékelve

Aikaholisták elvonó kúrája.

tabi.
tahl.
o,s g Tctraaethylthiuram
disulfidot tartalmaz
250 tabi.
soo tabi,
l

CHOLlN CHLORID

-Ampull~ tartalma: c'sak csepp-infusióban

K. Gy;

:w%-os steril omp. és sol,

Hepatocellnlaris icterus, májcoma,
hypertrophiás májcirrhosis

~I·So

DETONIN

Ft

too g üveg
57'70 Ft

Ch

lVIint myoticum a s7,_,m ben!
nyomásának csökkentésérc

Áth~os a.dagia nap.onta
szembe csepegtelni

I~s-ször I

K. Gy;

drogü
drag/e
o,r.mg izolált digitoxiri Cryst.-t_
tartalmaz

so dragée
500 dragée K

,,,

rendelhető.

cseppet

Corhominsavas cho!inch!orid o,75%·o.!
o[data
IO és IOO ml üvegben

1

máx-

sol~

sol.

DlGITOXIN

~~:ett,

=

1 amp. (Io ml)
2 g Cholin' chlorid cyrst.-t,
1 iiveg ( wn g)
20 g Cholin chlorid cryst.-t
tartalmaz
-

5 x ro ml amp.
50 amp. K

alkalntazandó
·
Nem injidálható!
Solutio: Naponta 3-B kávéskanál (~ k.
kanál
r g)

Ad~tzárás

Cardialis insuffitientia, arrhytha
mia absolula, paroxysmalis tachycardia

A'ánlatos a theraplát nagyobb adaggal
(~ax. o,s mg) kezdt;ni, a~e.lye~ fokoz~ tosafcsökkentünk a telJeS <.lJgJta!Js hatas e
éréséig
·
(h' nyinger extraDigitalis intox~c~tlo , /
· k' b d ~
systolia, bigcmtnta, latas7~ava.ro
'!t
cardia) eset én a-.-s~er tovab?t a:::~ as:z
sziinetchetjük nehany naptg,.
J
előző kisebb adagukkal folyta,tjuk

+

J ri-

IS

T~jékoztató a gyógyszerkészftmények rendelésére

után

töl'zskönyve~

forgalomban van,

DOLANTIN «comb,» M. Ph.

A szüléd fájdalom kiiktatása, a
szülés idlítartamának · lényeges
megrövidítése. (Esetleg 2-3 V. E.
hátsólebeny hormonnal együtt),
Mütéti előkészítés és mütét utáni
fájdalomcsillapítás
..

i nj.

r amp. (:z ml)
o,o54 g l-Mcthyr~4-phenyl
piperidln-4-carbonsavasaethylester hydrochloric,

,,

NaPonta

I-~z.szer

egy.két 11"!1 bór alá

vagy izomba

O++
Törzskönyvezett\
már forgalomban

4,4'-diphenyl-6dimetbylaminoheptanonhydrochloric-ot
tartalmaz
5 X 2 ml amp. I2'20 Ft
IOOX2 ml amp, K

DOLOFORT K. Gy.
in.j. ls tal>.
r amp, (1 mf)
mg 4·4·Dlphenyl-6-dlmethylamino-heptan-s-on
hydrochloridot,
40 mg papaverin hydrochlor.-ot,
·l mg atropin methylnitrlc.-ot,
1 lahl, ( 0,15 J!)
.
.
6 mg 4,4-diphenyl-6-dimethylamino-heptan-3-0n
hydrochloridot,
40 mg papaver_in hydrochlor.-ot,
I mg atropin, . methylnitric.-ot
tanalma:t
10

5XImlamp,

so x

l

ml amp, K

INTRANARCON

20 tabi.
100 tabi. K

Ch

inj,
1

amp,

Naponta 1-2 injekcló subcutan vagy
intramusculárisan
Naponta 1-2 tabi.

'
Rövid és tartó.~ intravénás narcosÍi!,
valamint acther narcosis beveze.
tésérc

Részlete~ adagolási utasítás mÍllden
csomagolásboi mellékelve

i

2-Thio-s:allyl-s•cydohexeny l
barbitursavas nati'.
5 X I g po,rarrip. + 5 oldószer amp.
so X I g porarn p. -!- 50 oldószer am p.
l

GyomOr, bélhuzall)., uropoetikus
és genitalis szervek (epehólyag
és vezeték, vesemedence és urether,
húgyhólyag, uterll.'l stb.) sima_izomzatban fellépő görcsök, lnoperabilis tumorok, műtéti elökészítéu
és mütét utáni fájdalmak
Fájdalommentesség 6.......:7 óráig"
tart.

•

•

Kábltót;ze.r

Valil;

,

ISOLANID

K. Gy.

· ÖardialiS lnstifficientlií.. Pitvarfibrillatio, Paroxysmalis tachycardia, myocarditis acuta, myoopathia cordis chronica.

inj. és sol.

ain"p. (2 ml)

v

Adagolás~;·

:Kö:repértékben: NaPonta 1.....;.2
intravénásan
Solutio: 3-szor r-to csepp
Állandó orvosi ellenőrzés szükséges

""
amp.

TörzSkönyvezett: ·
:már forgalo:mban van

o,ooo4 g Digitalis lanata <(C))
glycosida cryst.·ot,
tartalmaz
ml sol.
o,oor g Digitalis lanata «C"
glycosida cryst.-ot
tartalmaz
5 X 2 ml amp, rg·go Ft 10 ml sol,"29'- Ft
wo X 2 ml amp. K
IDO ml sol. K

MYCOSID
SQ{,

K, Gy.

Mycoticus, fe.Tiiletl bOrfertözések
(epidermophytia inguinalis et axlllaris, hítertrigó mYcotica, pityria.
sis versicolor. Trychophytia superficialis)'
.
.

és pulv.

r Ül'il~
I

sol. (w ml)
s;;:óródoboz ( 100 g)

Therapiás adagolá5: Fertőzött terÖ;letek
ecsetelése naponta l-2·SZilr vagy beh1ntés.
Prophylactlcusan hlltenként l-2·s:;;er. a
testhajlatok l)eecsetelése vagy behtntése

Külsőleg

4% p-chlorbem:ocsavas
natriumot tartalmaz
Solutio:
puJvis:

100
100

g-os üveg
g-os szóródoboz

MIKROFOLLIN

Ch

A folliculu's honnan· minden indicati6s területe. Amenorrhoea, hypomenorrhoea, elimax stb.

tabi.

Naponta t tabletta· "

r tabi.

0,05 mg Ethinylocstradlol-t
tartalmaz
r a·x 0,05 mg tart._ fialában

NEOPERHEPAR

K. Gy.

Anaemia perniciosa, más mil.krocyte-r_anaemiáknál,- herpes ZDOster,
májcyrrhosis, Röntgen -ka tcr agranu!Dcytosis és mint tonicmn

inj,
I amp. (5 mt)

mikroblologlailag
ellenőrzött
gyártási mó<ls2:errel előállitott
B12
vitamin
tartalmú májkészítmény.
Csomagolás:
3 x 1 amp. 5 rnl so·6o Ft
5DXI amp.
K

,,.

•

Naponta I amp. lntramusculárisan vagy
depot kezelésnél 6-I O ml intragluteálisa,n
2-4 heti időközökben. (A ther~p!_as
eredményt a reticulocytacris.J és a varosvérsejt szám emelkedés szabJa meg)

Tör:~:skönyvezett:

:már forgalomban van

NOVERGAM

K. Gy.

inj, ls .ro[,

Szülés· p!acentarls -szaka, Ato~la
Menorrhagia-,

z ,nnp. (I ml)
o,25 mg Ergotoxin aethan. sulfonatot,
0,125 mg ergometrin malelni- cumot,

lfs-I nil sub eu tán vagy lntramusculárisan,
esetleg % amp. lassan intravénásan
Solutio: naponta 3-szor I0-15 cserp

Solutio (ro ml)
2,5 mg

Er!iotoxln aethansulfonatot,
.
1,25 mg ergometrin malcinicurnot tartalma:.::
3 X l ml amp,
ro ml üveg
6XI mlamp,
SOXI amp. K

PLASIN · K. Gy.

Malária

tabi.
1

tabi.
o,o25 g és o,wo g Nt-p-chlorphenyl-N6-Isopropylbiguanid hydrochl.-t
tartalmaZ

Febris · to!'rt!ananál: 10 napon át ~-szer
o,go g, Recidiva -megelőzésére néhánY
hónapon át 4 naponként o,IO, g,. t.o év~n
·aluliaknál a dosist a kor és testsuly mmyítJa.
Gyermekpraxisban 0,025 g legyen a legkisebb dosis
Prophylaxis: Napi o, to _g-os ada~ teljes
védettséget, heti e"gyszeri 9,30 g kielégitő
hatást bi-";tosít

50X0,025 g

25o x o,o25 g K
20 x o,roo g
lOOXO,IOO g K

SOLVASTHMIN

K. Gy.

ta bl,
1

tob!.
o,to g
o,os g
o,o1 g
o,oooi

Status asthmatlctu és a közelgó
roham megelőzésére

4 óránként % tabletta vagy reggel és este
1 tabletta étkezés után

++

Thcophyllin Ph. Hg. IV.
.;offein, pur,.

ephedr. hydrochlor.
g bellaflt. wo%
. o,oOOOl g scopolamin hydro-

chlor,
IX !O

tabi,

roo tabi.

,,,

K

J. 79

,...,
l
Akészitmén~ összetétele és

SÚPERSEPTYL

esom~golasa

Ch

tabi.
tabi.

l

0,5 g 2~(p~Am,inobenzolsulfa~
mido/4~methylpyrimldin•t

tartalmaz
'24 tabi,

SYNTESTRIN pro im.plantatione. K. Gy,
tabi.
1 tabi.
20 mg Stilboestrol és
20 mg cholesterin·t tartalmaz
I

amp. 20 mg~os tabi.
amp. 20 mg.os tabi.
50 amp. 20 mg.os tabi. K

X I

I X3

T. E. A. B.

E. Gy. T.

lauliatok

~

J

Pneuma-, meniogo~, Staphylo~ és
gonococcus
fertl5zések cl:iemo
therapeutkm;na. Graupos és bronc:
chopneumoma, meningitis cere
brospin. epidemica, pneumococcus•
meningitis és ·peritonitis
stb
G~n~rrhoea mlnden stádiuma
sz~vodménye, ophthalmia gonor. h01ca, '!llcus- molle, lymphogra~
nuloma Jnguinale. Sepsis, tályogok
stb, Anthrax. Trachoma. Fertő
zött sérülések. Pemphigus acutus
Actinamycosis
'

é;

Gen.italis infantilismus és hypo~
plas1a, Petefészek csökkent mlíkö~
d~se, Castratio, Babitualis abortus,
Diabetessel szövódött terhesség
Prostata carcinoma. J:\fövekedési
hormon gátlására (akromcgalia)
Elltnjavallal:
Carcinom~ra
utaló anamnesis.
Hyperpla~Ja giandulads cystica,
endomctriUm polypus, genitaliák
és ~mlö tumorjai, mastopathia
cyst1ca!

Lásd: TEAB ·

Adagolás

Megje:!)yzé,sek;: ~-

_,

Pneumonlánál, menlngitisnél első adag 4
tabi.~ ezután naponta 3-4~szer 2 tabi.
3-4 napig, szükség esetén .a leláztalanodáslg csökkentett adagok. -Gonorrhoeánál
4-5 napig g-szar 2 tabi., szükség esetén t
hét szünettel ismételve. Kisgyermekeknek
%, nagyobbaknak, % adagok. Intramusc,
v. intraven felnőtt 5-10· ml, 8-I 2 :éVig
3-4 ml, 2--8 évig 2 ml, 2_ évH korig_
o,5-Io5 ml

+

Individualis. Rendszerint t ·tabi. bcültetésé
elegendő. Nagy adagok csak prostata
carcinama _és akromegaliánál .szükségesek
Különös óvatosság indokolt, ha menopau·
sában kerül alkalmazásra

Naponta

I-2

kúp

"Pkúp
l

I

g

Tetraaethylammopium~
br01;níd~ot tartalmaz

10 kúp

TERAMINAL neutrale

Ch

tabi.
1 tahl,
o,s g p-Aminosalicylsav /
0,28 g Qatr. hydrocarb.~t tartalmaz
so tabi. 28·7o Ft
250 tabl. 143'50 F.t
o 8o

A gümőkór' összes formáinál
Fibrosus és caseosus folyamatok
Urogenitalis, bőr, csont tbc.

Na:pi átlagos adagja felnőtteknek
azaz 24-28 tabl.

!2.:_ I 4 g

Törzskönyvezett:
roár forgalomban van

•

TOTAMIN M.
Polyaminosav compkxum intr®énás inj. ls
intravénás eseppinfusirJJ alk<dmm::ásra,
Oss.cetltel:
50 ml(pro infantibur) Szára:~~ anyag
tartalma
Ebbéli Triptofán
ösues nitrogen tarta1ma

1,25 g
0,0135 g
o,o9 g

eoo ml (pro adultis J Szárnz anyag
tartalma
6,8 g
Ebből Nátrium chlorid
1,8 g
Trlptofán o,o54 g
összes nitrogen tartalm,a
o,a6o -~

Adagolás: a részlete~ használati utas[tá:J

Javallatok:
r, postoperativ állapotok, miat a
l!Zájüre~, -nyelőcső, gyomor és
bélmCtétek, valamint hasi és
tüdömütétek utáni állapotok,

szerint

2. B/lsipolyfn'/_ át való tápláld$• .

3· Hypoproteinaemiák, éhezési
oedema,
4, Nagy vérvesz.teség esetén, mint
vérpétló, plasma helyett
5· Májcirrhosis,
6, Nagyfelületü megégés,
7• Nephrosisok.
Spuidlis gy~rmekgyógyáu,ati iovaltat;
1, Csecsemőkori t~paUyag· allergia
2. Csecsemőkori toxicoslsok, atro·
phiás állapot, máj és vesedegene·
rációk,,
3· KoraszúJött táplálása,
4· Leiner-kór.
r
5. Pylorus _spasmus
6, Csecsemőkori anaernJák minden
formája,

Ellenjavalt bármilyen eredetii a'ciáo;:;is
esetln,
' ,
t

VITAMIN A+D, mite E. Gy. T.
W],

Lásd: Vitamin A+ D 2

"l

Lásd: Vitamin A

+ D2

I amp. (! ml)
!!5 OOO IE A-vitamin-t,
goo ooo (7,5 mg) D 2 vitamin-t
tartalmaz
t amp. (1 ml)
10 amp. (r ml)

VITAMIN B 12
inj,

K. Gy.

l amp. (2 ml)

r ml-ben
10 Y Bta vitamin cryst.-t
tartalmaz

2 XI amp.
25 X I amp.

,.,

Anaemia perniciosa és kísérő ideg.
rendszed tünetek

Indlvic:Íualisan alkalma~andó. A reti•
culocytacrlsls és a vérsejtszámemelkedés a
mértékadó a therapia erydményessé~ére.
Hetenként t-2~szer 20 gamma az optm~;a:
líe adag a remissio beálitáig. Neu~olog1a1
tünetekkel párosuló esetekben heU 1-2szer 30 gamma. Huzamos kezelésre (megtartó adagok) havonta 1-2-szer 20-30
~amma subcutan vagy lntramusculárlsan

- Megtegyz esek

· ~.·.r·f· ·,· ·.·

·Ar
.·•·.• ·.• . •. ·. •· •·

lQ_YóGYTÁPSZEREK

l.

A gyógytápszerek Sli:TK rendelésére vonatkozó Eü, min. l"endelet a 336, old,

ADAPTA

E. Gy. T.

Csecsemőknek hozzátáplálásra-

tabi.
Mű_lrójellegCi

Tejpor

zsírszegény tejporkészítmény
64,33%

Dextrin~maltose

anyatejhiány kiegészítésére. Idtilt
t~pl~lkozásl
zavarok, atrophia,
hsztartalom, exsudativ diathesiB
esetén,
·

1

j

Adagolá~a és elkészítése a csomagolás részletes használati utaBitása szerint
Allandó táplátásra nem alkalmas

Lejárati:

idő

1

év:

so%

nádcukrot
s%
Betain hydrocbloric,
0,15%
Ascorbímav
o,oor6%
Bt vitamin
o,os mg%
B 2 vitamin
o,u-mg%
tartalmaz
15 db (250 g)
ts·So Ft
120 db (:woo g) K

CAPROSEIN . E. Gy. T.
Caldum és phosphordús tejfehérje
készítmény
.

l
Alimentáris. erf"detíl, nem lázas,
crjedéses dySpepsiák,

Adagolása és elkészítése a csomagolás rész~
letes hasznAlati utasítása szerint.

Léjárati:

idő _1

év:

Édes (oltós) easein 62,0%
Saveasein
32,0%
Natr.-hydrocarbonat 2 6%
Trinatriumphosphat 3,'4%
roa g
6'40 Ft
IOOO g K

CYDONIN. E. Gy. T.
p"
Bt'rskúra
Összetétel:
Birsalma 25%
Alma 75%
so g 9'38 Ft
tooo g K

'"6

Csecsemők, gyerniekek és fel~őttek
hasmenésének diaetás kezelésére,

Gyermekeknekés felnöttekneknaponta 3-5
Lejárati: id ö~ év:
ször 1-I csapott kávéskanli.lnyit adunk,
csecsemőknek ennek felét. -A tünetek javu•
hisával az adagot csökkentjük és a gyó ..
gyu\ás után is adjuk még kicsiny adagok..
ban néhány napig.
Minden egyes alkalommal frissen készítjük el oly módon, hogy- egy csésze mdeg
(nem forró) tcába, vízbe, árpanyákba,
később csáleg tejbe vagy megfelelő tejhigításba belekevcrjük, I?ár percig duz:
zadni hagyjuk és saccharmnal (felforrallll
vagy cukrot hozzáadni nem szabad) "
édesitjük.
A hasmenés elleni étrendet-egyidejűleg be
kell' tartani.

~A l<és:ifíTiény ósstetéfele' ensoma!WiáSa

DEXMALTAN

E. Gy. T.

{Hordenzy.m)
Dextrin-mahose tápcukor Soxhlet elvei
s:;o;erint

Egészséges, de kalönösen dySpepsiára hajlamos csecsemők standard
tejhígításainak és gyógytáplálékoknak szénhydrát-forrása gyanánt

Testsúly kg-ként feles. vagy kétharmados
tejhez l kávéskanálnyi Dexmaltant adunk
(Egy erősen telitett kávéskanál IO g~nak
felel meg.)
Részletes használati utas! tás a csomagolásorr

Lejárati idó:

Enyhén savanyított, teljes tejpor
készítmény.
Anyatej hiánya csetén az egészsége~
csecsemők kevert táplálására, dyspepsiák megelőzésére és gvógyke:zclésére.
'

Adagolása, és elkés7.ftése a csomagolás ré.'I'Z~
Ietes hasinálati utasitása sze_rint

Lejárati

Adagolása és elkészitése a csomagolás részhasználati utasítása szcrint

Lejárati

I

év

Dextrin, 67,9%
Maltose, 31%
Natr, chlorid. 1%
Calc, carbonat-ot ö, l %-ban tartalmaz
soo g
g

2000

14·6o Ft
K

LACTO <<B>> E. Gy. T.
Összetétele:
Tejpor 56,34%
Dextrin-maltose so%
~ Nádcukor 5%
B1 vitamin o,ós mg%
B2 vitamin o,r2 mg%
Vajzsír 4,5%
. Betain hydrochlorid 0 115%
Ascorbinsav: o,ot6%

idő:

l év

25o g 15·86 Ft
2ooogK'

LAOTORIZAN E. Gy. T.
tabi, 6 por

Összetétel:
Tejpör so%•
Dextrin-mahose s6%
Szárított rizsnyák r4%
15 tabi, (sao g)
3500 g por K

'"•

Rizsnyákkal porított, teljes zsírtartalmú- tehéntejet és deXtrinmaitaset tartalmazó készítmény,
Anyatej hiánya esctén Í1jszülött
kortól kezdve a megfe!elö tejhlgí·tások elkészítésére,

idő: l

év

lete~

19:8oFt._

tg -Tájékoztató a gyógyszerkészitménYek rendelésére

,,,

..

":.A ~észi.tmény osszetetele es 1lsomagatjsa

. MALTIRON E. Gy. T.
tabl.
Összetétel:
Tejpor 40%
Dextrln-maltose" 35%
&!:árltott rizsnyák 25%

Szénbydrátdú:S; zsírszegény tejpor
(műiró)" rizsnyákkal és csecsem6tápcukorral dúsítva.
Dyspepsia,. dysenteria, enteritisek
és exsudativ diathe~is bélmanifestátiói esetében mint hasmenést
csökkentő gyógytáplálék,

Adagolása és elkészítése a csomagolás rész- .
letes használati utasítása szerint
Állandó táplálásra nem alkalmas

Lejárati idö:

Tejártalom középsúlyos és súlyGli
formáiban, vastagbélhurut, lls:~;t.
ártalom folyamán fellépő s-zék~
rekedés, csecsemő dysenteria kezelésére.
Csecsemő pyelitlsben is alkalmazható alkalizáló hatása révén.

Ád~gOiása és elkészítése a c.~onlagolás rész·
letes használati utasítása szerint

Lejárati

Egészséges cSecsemők tejhfgftó·
rizsnyák-tlldatának gyors elkészi. téséhez. Hasmenéssei járó enterális
és parentcrális táplálkozási zava•
rok esetén.

Ada@lása és elkészítése a CSOIQigO!ás résZ·
Jetes használati utasitása szerint
·

Lejárati

idő:

Ad~golása és ·eJkészitése a cso~agolás rész·
letes használati utasitása szerint

Lejárati

idő: I- év

I

év

idő: I

év

12 tabl. (250 g) I5'20 Ft
J68 tabi. (3500 g) K

MALTOSIT K. Gy. T.
(Hordomalt)
malátatáplis;:,t,

d

Keller-file maidtaleveJ tlkl-

s~Uésihc~

Összetétel:
Extr. malti. sicc. 55%
Finom búzaliszt (karamelizált)
B1 vitamin o,o4 mg%
B 2 vitamin o,o6 mg%
Kalium bicarbonat o,6%
25o g 1'40- Ft
2000 g K

ORIZA E. Gy. T.
.tzdr{tutt

ri~myák

Rizsnyák so%
Tengeri keménylt6 so%
220 g .6·5o Ft
4500 g K

ZABPEHELY

E. Gy. T.

szárítu!t zabnyák
Fehérje ro,s%
Zsír g,o%
Szénhydrát n,o%
Ásványi só 2,o;:;,
250 g 7'5o Ft
4500 g K

44%

A· mesterségesen táplált csecsemii
tejhígítására zabnyák-oldat alakjában. Diabetikusoknak zabpehelyből pép, leves, felfújt, stb. alakban
való készítésre.

!

/

' év

f<:.keszítmény ös;sziHételé Ih csomagolása
_:___~_

, 'Ajiagolás

-~~~~~--

TÁ PS Z E R EK
CALCORIZAN

E. Gy. T.

Adagolása és elkészítése a, e.'lomagolás rész.letes használati utasítása szerint.

Lejámti idó: I év
SZ~ terhére nem rendelhető

Erllsítő tápszer csecsemők, vér!'
szegények, soványak részére.

Reggeli italban feloldjuk.
Száraz, hiivös helyen tartsuk az üveget és
használat után zárjuk le.

SZTK terhére nem

Gyermekek ég felnúttek reszere
concentrált természetes erősítő
tápszer

Egy csésze meleg tejbe (kávéba, teába)
2-3 kávéskanál Malto «B»-t keverünk.
Tetszés szerint édesitjük:
Könnyen éS teljesen oldódik, főzni nem
szükségesl
Nedvszívó, ezért a dobozt használat után
azonnal zárjuk le!

Lejárati idő: .1 év
SZTK terhére nem rendellletö

Adagolása és elkészítése a csomagolás részletes használati utasítása szerinl

Lejárati idő; r év
SZTK terhére nem rendelhető

Caldumtej kénítéséhez

pM.
Összetéf~I:
Nádcukor 25%
Porított rizsnyák 25%
Dextrin ma:Itose 40%
Szőlőcukor

6%

l

Caldum lactat 4%
300 g I9'7o Ft
3500 g K

MALÁTAKIVONAT
E. Gy. T.
soo g

-9·~2

rendelhető

Ft

MALTO <dl» E. Gy. T.
Malátakivonat, tej, tojás, rizskávékaramel és term. B-vitamin complcxum,
250 g 12'oo Ft

E. Gy. T.
Rízmyli,kos csccsemó tápcuhor

Szénhydrát tápszer csccs~mők réL /
szére,
könnyen emészthető és
nehezen erjedő formában,

. Összetétel:
66,6% Dextrin ma!tosc
ss.. s% szárított "rizsnyák
goo g 16.1o Ft
3500 g K
'93
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ZAMAKO komplett E. Gy. T.

.",~,}avall.atok:

"

Általános tápszer ;gészséges gyermekek és felnőttek részére.

Adagolása és elkészítése a csomi.gOlás rész~
letell használati utasítása szerint

Lejárati id6: t év
SZTK terhére nem

Ada~lása és elké!z'ítése a csomagolás rész·
ietes haSználati utasítása szerint

Lejárati idő : 2 év ·
SZTK terhére nem rendelhető

Adagolása és elkészftése a csomagolás rész·
!etei használati-utasítása &zerlnt

Lejárati idó : 2 év

Adagolása és elkészítése a csomagolás rész~
letes ha.~~ználati utasítása szerlnt

Lejárati idő : 2
SZTK terhére nem rendelhető

Adagolása és elkészítése a csomagolás résZ·
letes használati utasitása szerint

SZTK terhére nem rendelheló

rendelhető

ÖsSzetét~l:
tejpor (teljes) 42,5%
nádcukor so%
gabonaliszt 15%
dzskávékaramcl 9,5%
Furoryzin (B vit. komplex) s.%
300 g 15'00 ',Ft
3500 g :K

ZAl'iAKO kék E. Gy.. T.
aecitm6l: rhére

s.!Ío g u·oo Ft
3500 g K

. ZAMAKO piros K Gy. T.
gyermekek- h felnőttek rlsdrt
330 g r roa· Ft
35ÚO g K

.ZAMAKO sárga E. Gy. T.
Phosphoros tápszer
1,25% Natr. phoSphoric.
tartalommal

Bélhurut, vagy rosszul tápláltaág
folytán legyengült csecsemők
helyrehqzatalára.
,
Cs~csemők mesterséges táplálásilra.
Igen tápláló és körmyen emészthető tápszer, lábadozó és.étVágytalanságbán szenvedő gyermekek
és felnőttek táplálására.
Gyenge csontrendSzerú, tovibbá i
rosszul táplált, fejlődésben vissza~
maradt; neurotikus gyermekek
résiérc.
Felnötteknek reconv1llescentiábaá ·

ev

330 g Il'OO Ft
3500 ~ K

· CASAMIN E. GY. T.
catein. hyárolysatum
o~Szetétel:

Lebontott aminooav so%
polypeptidek so%
6o g tg·8o Ft
6oo g K

..

,

Koraszülött, atrophiás csecsemők
mütét előtt és után fehérjehián;
esetén. Hypoprote~naemia
· ·

Elllnjaval!t:
a vér magas nitrog'éntartalma·.
esetén

Gyógyvizek

Magyar természetes keserfl- ésgyógyvizek

«MIRA» GLAUBEllSóS GróGflljz
Főalkotói"észe glaubersó,
JAVALLATAI:

Magyar keserúvizek:

APENTA
FERENC JÖZSEF
HUNYADIJÁNOS
IGMÁNDI
MIRA
MIRA BABY
SZTK terhére szabadon

rendelhetők

Hepatitis, sárgaság, cholecystiti~, ' cholclithiasis, cholangitis. Hyperaci~
ditas, gyomor~ és vékonybélfekély kiújulásának megelőzése, heveny és
idült gyomorhurut, bélhurutok, basüri pangások, diabetes.

ADAGOLÁS:
Heveny hurutak keZelésére néhány napon át, hosszabb betegségek kezelésére 4--6 biten át naponta kétszer 1!00-300 g étkezés előtt felmelegített
állapotban. A kúra szünetekkel többször megismételhető.
SZTE; terhére szabadon rendelhető.

«JODAQUA» :;ónos Grócrvtz
9.5 engG/ 0 iod tartalommal.
JAVALLATOK:
Normo~

és hypofunkeMs golyva, valamint

il

golyvamegeló;~;és.

JAVALLATAIK:
Egyszeri erélyes hashajtás, habituálls székrel>edés, bélhun.Itok, a végbél
és alhasi szervek olyan megbetegédései, melyeknél a székelés fájdahnas,
továbbá, amikor a hasprés müködtetése tilos)

MELLÉKJAVALLA TOK:
Hasüri pangások, cardiovascularis tünetcsoport, ólom, barium, bismüth,
anilin, phenol, stb, mérgezések.

ADAGOLÁS:
Egyszeri erélyes hashajt<iul 200-300 g hidegen: könn~íi széklet biztosítására hosszabb időn át egyénileg megállapított kisebb adagok (napi·
2--3 evökonál, eselkg % borospohár) hidegen vagy langyosan, Bélhurutak
kezelését IOo--zoo g mennyiségü felmelegített vizzel végezzük, A keserfivíz miudig éhgyomorra fogyasztandó,

l.

ADAGOLÁS:
Normofunkciós golyva kezelésére felnőtteknek és gyermekeknek naponta
2 ká:Véskanál, hypofunkciós golyva kezelésére, valamint megelőzés céljára
naponta gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt egy kávéskanál, A víz
5o---JoO g kii;zönséges vizzel hígltandó. A kUra hosszú időn át folytatandó.

MELLÉKJAVALLATOK:
Hypertonia, arteriosclerosis, scrophulosisi a Iues késői manifestatioi,
gyógyulási hajlamot nem mutató idült gyulladások, mensesa zavarok,
c\imaxos panilswk, ólommérgezés.
'
Napi adag: amennyiben a pajzsmirigy állapota megengedi, 1-3 evőkanál.
IvókUra közben rendszeres o-rvosi elienőrzésre van szükség,
SZTK terhére szabadon rendelhető.

{<SALVUS>) ALKALIKUS cróGrvtz
IOOO g-ban tB g NaHC03-Gt és 9 g

NaCl~t

tartaln;az.

FÖJAVALLATOK:
Heveny é~ idült gyomorhurut, hyperaciditas, continnalis hypersecretio,
a légutak heveny és idült hurutjai.

'"

ADAGOLÁS:
. Gyomorhurut kezelésére naponta t - 2 ízben étkezés elótt 100 g felmele-gítve és ugyan.anllyi vizzel hígftva. Idült esetekben a kúra id6tartama
~hét, Hyperaclditas kezelésébenétkezésután a gyomoremésztés egész
ideje alatt so--6o percenként I~ korty, esetleg 50 g felmelegítve, conti·
nualis hypersecretio esetében a panaszok nagysága szerint egész napon
át, 1-2 óránként ugyanannyi. A légutak hurutjának kezelésére napjában
3--6 ízben 100 g viz rendelendő felmelegített állapotban, ugyanannyi
vízzel, de még inkább tejjel blgitva. Idült esetekben.a kúra tartama 4--6
hét. Használható porlasztó készülékben inhalatio alakjában is.
SZTK terhéreszabadon rendelhető.
MELLÉKJAVALLATOK:
·A húgyutak hurutjai, a vesemedence húgyllavas sedlmentum-képződésé
nek megelőzése.
ADAGOLÁS:
Napouta több ízben so~IOO g éhgyomorra, felmelegített áUaP.otban.

ÁÍIAK:

Ke$cdl11i;;ek:
AP BNT A 1ft , '
4 '45 Ft
FERENC JÖZSEF ~!to 3'7o Ft
HUNYADI JÁNOS 1f10 3'70 Ft
IGMÁNDI 1f1n
4'1o Ft
MIRA, keserű 1ft
4'45 Ft
MIRA «BABY>> 1ft
4'45 Ft
Gyógyvi;;ek:
JODAQUA 1ft
4'90 I:'t
MIRA, Olaubersós lfr
4'45 Ft
SALVUS (alkalikus) 1ft 5'20 Ft

FORGAiCMBAN LÉV.Ö KöTSZ'E:REK- ÉS RAGTAPASZOK

KÖTSZEREK:
. SZTK igénYjogosultak keZeléséhez az orvvsi rende;l5ben felhaB~i:tá
lásra kerülő kötszereket, ragtapaszokat a_ «Pro ambulant1a>> szerekr~ meghatározott módon kell beszerezni. Egyéb esetben- az IDEAL POLYA
kivételével- szabadon rend~lhttók. Az IDEAL PÓLYA gyógyászati se"gédoozkömek számit ~ Qlyan helységekben lakók tészére, ahol rendelőintézet
van, c~ak sr.akrendelések, egyebütt lakók részére a körzeti kezelőorvosok
is' rendelhetik- vényürlapon indokoiással. Kiswlgá~tatásáhozjogo~ítás nem
szükséges.
1'4o Ft
,o g
Vatta, sebészet!, steril .
,, »
2'10 ))
3'- »

so »

4'90
JQ'80

100 )}
250 ))

Vatta, sebészeti, nem steril

Vatta I., nem steril , . .

Vatta, biztartási . .

Pap~rvatta

.

so })
100 ))
250

~

~OOO

»

50 lt100 }}
250 }}
JOOO »
100 }}
250 })
1000))

so))

100 })
250 ))'

1000 ))
EnyveZett vatta
Szülészcti vatta
Vasehlorid vatta
Steril gaze . . , -.

250 )}

250 ))

BisJDUth. tribromphenyl. gaze

))

))

»

r·9o ''

3'20 »
6'50
))
24'-))

1·8o »
g·- ))

s·go
21'40
1'60

>l
))
))

~~;·8o

»

5'70 ))
-::!;0'90 ))
.5'9o »
15'50

))

25 ))

2·4o »
2'-))

%

>)

6x6 cm
·to

3'40
7'10
!0!.6'30

%w
'»

St~ril giiie vágott, roo db~os

))
))

.2:-»

x 10. ''
%m

% ))

'»

s·-

l>

4'60
8·20

))
))

3'1!;0
5'40

l>

s·- »

·~

9'10. ))
'99

-~

1\<m
%»
'»
6 cm

J odoform gaze , , ,
Mullpólya steril 5 m

JO,

}>

IS

}}

6 »

Mullpólya nem steril 5 m

w »
15

)}

6 »

Mullpólya nem steril, 5 m, csomagolatlan

10

})

15

}}'

'

»

10

})

I5

}}

Mullpólya !m;gett, 5 m

3 »
6 »
Gip~pólya,

6 »

5m • . . •

10

Gyors~ötöző

"

pólya, 5 m

}}

»
>>
8 »

5

10

})

Bxscm{m
8 cm

Ideal (rugalmas) pólya
Kalikó pólya, 5 m . . .

10

))

15

)}

Keményített organti,ill pólya, 5 m . . . '. . . . .

6 }}
IO

}}

>s »

'JAm

Billroth-batiszt

% }}

I»"

Vatta hálában, sebészeti
Vatta· bálában I.
, . ,
Vatta hálában, háztartási ,
Mull végben, Bo cm széles
Billroth-batiszt végben

RAGTAPASZOK:
cm
mX2 cm
mxs cm
mX4 cm

t mX I

~Xs

300'

cm

1·8o Ft
2'6o ~
3'50

)}

3'80

}>

5'-})

5illXI,25Cill,

6'go »

5 mX2 cm ••

a·4o })

s·go Ft
6·8o >>
H!"-»

2"40
3"40
4"70
. 1'70
2'70

}}
}}
})
)}
)}

3·go »
1'40
2'30
3'50
1"30
1"93
1'90
3"50

}}
})
})
})
))
))
})

5 mX2,5 cm

II'"40 Ft

5 mxs cm .
smXIOCill

rg·go >>

tB cm X 4 cm.

r·->>

45'30

Hansapiast ro cmX4 cm.

1'50 )}

ro cmx6 cm •

2'10 ))

Hansa tyúkszemtapasz • •
Tyúkszemtapasz 9 cm X 6 cm

s·6o »
3'6o
4'70
6'20
2'30
3'10

»

»
}>

)}

3"70

»
»

13"30

))

»
»
7'50 »
2"70 »
4"30 »
6"30 »
g·so »
I7'!iO »
32'60 »
4"10

4·6o

))

/

2'34 ))

-2'35 >>

TÖRZSKÖNYVEZETT. REAGENTIÁK

l

Reagensek SZTK terhére neln rendelhetők. A NYLANDER reageas
cukorbeteg vizeletének a: beteg lakásán történö vizsgálatához kivltikwl
a beteg nevére, SZTK vényürla'pon rendelhető.

CARBOLFUCHSIN OLDAT
6Jjztlltel:
Telített alcoholos (g6 tf%) fuchsiri.oldat
Acid. carbolic. (s%) go g
üvegenként.

10

g

Csom(lgolás:
so g 6..]0
JOO
!25Q
500
1000

g
g
g
g

l

!'8o

27'20
53'00
105'00

CARilOLOS GENTIANAIBOLYA OLDAT
Om:etétel:
Telltett alcoholos (g6 tf%)
gendanaibolya-oldat
Acid carboHc, 5%
üvegenként

10 g
go g

Csamagolás:

so

g

4'40

roo g

•rgo

250 g

1ygo

g

go·go

500

METHYLENAZUR-EOSIN OLDAT
Ossze/lJel:

Azur II. eosin
A7.ur II.·
glyccrin
Mcthylalcohol

o,S g
o, r 6_ g
5Q
50

g.
g

Csomagolás:

so

g
g
250 g
JOO

'

20'00

3B·fio
94'20

soo g

rB7'00

IOOO g

373'0e_

303

CHRYSOIDIN OLDAT

METHYLENKÉKOLDAT

O1Si!elétel:

0Mzelét~l:

Chrysoidin
aqua de,still,,

Telített alcoholos (g6 tf%)
methylenkék-oldat
kal. hydroxydat, (t%)

Csomaiolás:
JOO g
250 g

g·oo

soo !'\"
g

I6'50

31'70

1000

KRISTÁLYÍBOLYA OLDAT
6ss;:.etltel:

Kristályibolya

aqua destill.

10'1!0

rg'oo

g

g6·7o

JOOO

methylalcohol

100

g

IDO g
13'30
250-g
31'!0
,')DO g
6o·go
1000 g 121'00

ECETSAVAS METHYLENKÉK OLDAT
Oss:;;etitcl:
lVIethylen. cocrul.
spirit. cctiss.

o,r

g-

acid." achic. conc.

'

s

g

Csomagolás:

wo

g

~50

g

5.00
!OOO

g
g

4'10

a·oo+
14"80

28'30

41'30

tooo g

8r'go

g
g
g

g·so

2'i0 g

7'30

g
g

13'10
24"60

ad

6,gg g
kcm

100

FEHLING OLDAT II•.
o,25 g

Csomagolás:
so g 7'50

aqtia destill.

21'40

500 g

500
10{10

ME'l'HYLENKÉK-EOSIN OLDAT
Osszelétel:
Methylcnkék-eosiQ

'roa g
250 g

Osu.elltel:
Cuprum sulfuric. cryst.
Aqua destUL
Csomo.t{olás:
IOn lJ
g·go

CsomagtJlás:
100 g
4'90
250 g

o,8

FEHLING OLDAT I.

spir. cctiss.

soo g

00

Bo

aqua destill.
Csomago/ás:
so g
5'40

4'50

lOD

g
g

Om:;etltel:

Kal. natr, tartaric. cryst,
natr, hydroxydat.
aqua dcstill.
Csomagolds:
100 g

II '30

250 g
500 g
1000 .g

26'i0

34,6
10"

ad

ton

g
g

kcm

50"70
IOO"OO

HAYEM OLDAT
OsS?;etlt?./:

Natr. sulfuric. cryst.
natr. chlot'at.
_
hydrarg, hichlorat. corros.
aqua destill.
Csomago/ás:
100 g
9'50
6'gú
~50 g
Il"Oo
500 g
1000 g
20"50

2,5 g
0,5 g
o,25 g
100

gyógyszerkészitméD yelr rendelésére

g

305

n/1 SÓSAV MÉRÖOLDAT

LUGOL OLDAT

Osszetitel:

Om:.etétef:
0,33 g

Jodum
Kal. jodat.
Aqua destill.
Csomagolás:
100 g
g·Bo
250 g
500 g

I2'8o

g

24'20

1000

o,66

g

g

100

250 kcm
500 kcm
IOOO kcm

Oss-telitel:

ad

20

g

Ioo

g

Csomagolás:
100 g
fi"OO
250 g
12'80
500 g
24"20
1000 g
47"10

Osszelltel:

Ac. hydrochlorlc,
üvegenként

n/10

1000 kcm

CsomagGfás:

';!50 kcm
500 kcm
kcm

IOOO

TÖPFER OI.DAT

nfl NÁTRONtúG MÉRÖOLDAT

Os szetétel:
spir. cctiss.

5'40
9'40
1"{70

n/10 SÓSAV MÉRÖOLDAT

SULFOSALYCYLSAV OLDAT 20%

Dimethylaminoazobenwl
Phenolphtaleln

1ooo kcm

Csomagolás:

'7'20

Ac. sulfosalicylic.
Aqua destill.
üvegenként

Ac. hydrochloric. n/1
üvegenként

o,s

g

Oss;;~létel:

'

g
g

Sol. natr. hydroxydat. n/I
üvegenként

100.

IÖOO

kcm

Csomagolá.r:
Csomagolás:

50 g

14'10

100 g
2,'j0 g

.26'80

64·6o

500

500

g

128'0()

1000

g

IOOO

254'00

250

O.m;etltel:

Csomagolás:
lOD g
3'10
s·fio
250 g
g•go_
500 g
18·6o
1000 g

go6

•rso,
13'10
25 '00

n/10 NÁTRONLÚG MÉRÖOLDAT

TÜRK OLDAT
Gendana ibolya
Ac. acc:tic. cane,
Aqua destill.

kcm
kcm
kcm

Oss;;etétel:
o,or g
'

100

g
g

Sol. natr, hydroxydat. n/ro
üvegenként

IOOO

kcm

Csomagolás:
5'60

'"'

A gyógyszerk&zitmé'uyek indicadok s_zerinti csoportositása

UROBILJNOGEN REAGENS
Osszelltel:
Dlmethyl-p-aminobenzaldehyd
acid. hydrochloric. (2o%l

, g
JQO

g

250

g

51'10

500

g

IOI'OO

IOOO

g

201'00

NYLANDER REAGENS
Ossz~Utel:

Kal, natr. tartaric. cryst.
nair. hydroxydat.
bismuth. subnitric.
aqua destill.

CsomagoláJ:
too g
g
50.0 g

26'80

1000 g

52"40

250

6·so
14"00

Dienoestrol, Glandubolin, Hl'..xoe~trol, Hogiva
Syntestrin
Depofollan, Dienoestrol, Glanduantin Ch.,
Abortus:
Glandubolin, Hexoestrol, Hogival, Lutocreshabitualis:
cin, Vitamin E,
Domopon, Glanducorpin, Nco-Troparln, Per·
imminens:
parin, Traparin comb.
Chinin, Glanduitrin
incipiens:
Ergam, Ergometrin
completus:
Merfen, Neomagnol, Penicillin, Polytricin,
septica:
Ultraseptyl
Merfell a qu, cane., P, M. S, sebhintópor,
Abscessus l
Penicillin, Ultraseptyl
Tebaminal Isonicici hlomicid,
_Abscessus frigidus l
Abscessus pulmOnum: Penicillin, ':(ebaminal, Transpulmin, Ultra"
septyl, honieid
Acidol~pepsin, Acidum nicotin!Cum, Diprm·
Achylia gastrica :
krin, Lukullin, Neo·Pcviton, Optacid, Peviton,
Vitamin C.
Akrofollin, Dienoestrol, Fcrroconstans c, arAcue 1
se·no, Glandubolin, Hexoestroi,- Hogival, Snl·
folein, Tabi, ferri protoxolati c. ars., Thiosepl,
Vitamin B1
Cortigcn, Natrium chioratum lO% inj,,
Vitamin -C.
Akrofollin, Androfort,. Glanduantin, GlanduAdipositas :
bolin, Hoglval, Nuvurit, Thyreoidea tabi.
Caldum iuj., Calcimusc, Penicillin, UltraAdneJ<itis :
septyl
acuta:
Aktoprotin, Calcimusc (vén:és esetén), Cal·
chronica:
ciuminj., Kronexin, Penicillin, Polysan, Pyrago,
Sulfolein
Fohav, Penicillin, Vitamin B2 , B~ és C. Neo·
Agranulodtosis :
pcrhepar,
Belloid, Vitamin BG
Acrodynia:
Penicillin, Ronin, Ultraseptyl
Al<dnomycosis :
Acidum nicotinicum, Ahistan, Anara, CalAllergia;
cimUsc, Calcium chloratum, Calc. lacticum,
Exhcpar, Naso-Merfen,Neo-Peviton,
Pcviton, So!ganal, Tonadrin, Vitamin B,
Abiactado :

CsGmagolás:
100 g
21'40

, g

5 g

,,.
I

g"
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Amenorrhoea :
Anaemia:
hypochrom:
hyperchrom:
Anaphylaxia :
Augina folllcularis :
Angina Ludovici :

AkrofolHn, DePofollan, Dienoestrol, HexoM
estrol, Glanducorpin, Lutocrescin, Menotheosan, Syntestrin• Vitamin E.
Arsotonin, Arsotonin c, ferro, Fenoconsta.Illl,
Fetroplex, Ferclipar, 'Ferrocuprln, Ferr. protoxolat tabl., Perkodyl c, ferro, Strychnotonin,
Tinct. Fcrri AthemU,dtl
Folsav, Exhepar, Neaperbepar
Calcimusc, Caldphedrin, Caldum chloratum,
Epherit, Tonagen
lásd Tonsillitis
Hypcrol, P~nicillin, Polytriciu, Ultraseptyl

Angina pcctods :

Acidum diaethylbarbituricum, Acidum nicotinicum, Androfort, Amylnitrit párna, Atriphos, Deriphyllin; Diaphyllln, Etoval, Etovaletta, Glucophyllin, Jodtheosan, '(Theobrominum jodatum), Jod-papaverinthcosan,
(Theobrominum jad. c. papaverifl.), Natr.
nitros., Neo-Pcviton, Niton, Nitromint, Papaverin, Perparin, Peviton comp. sol., Rutophyllin, Sepaten, Sevcnal, Sevenalctta, Strophantill G és K, Traparin
Angina Piaut-Vincenti: Neo·Salvarsan, Polytricin, Revival
Angiospasmus:
Ag~theosan, Etopurin, Niton, Papaverin, Perparlll, Sepatcn, Vasobroman.
Lépfene lóserum
Yohlstrin
Dextrose 4o%, Endojodin, Invertose ,4o%,
Novurit
Carditalin, Chinidin, Digistrochin, WenekeA.-rhythmia:
bach tabi., Isolanid
Acid. diaethylbarbituricum, Agatheosan, Atri·
Arted01;;clerosis :
phos, Endojodin, Etoval, Etovalctta, Jadtheosan (Theobr()minum jodatum), Jodpapaverinthcosan ('lhcobrominum jodat1,1m c.
papaverino), Niton, Sevenal, Sevenaletta,
Vasobroman
At·thPitia rheumatica: Adtophosan, Amydosan, Aspirin, Eggosalil,
Gerosan, Istopyrin, Kalmopyrin, Natriunt
salicylicum entcrosolvens, Novalgin, Opodeldoc, Perem!n, SolganaJ B oleosa, Su1folein,
Tofamid, Tophosan, Tophosanyl, Ultraseptyl,
Vitamin B1
Asphyl<ia ueonatorum : Cardiazol, Corediol, Epherit, Pedrolon, Pulsoton, Sympathomim, Tetracor, TetracorEpherit

Antrax;
Aphrodisiaca t
Apoplexia cerebri :

As thenia

Asthma bronchiale :

Androfort, Arsotonino Arsotonin c. fen·o,
:Ferroconstans, c. arseno, Ferroplex, Ferrum
protoxolatuw. c·. arseno, Perkodyl e. ferw,
Polybé, Strychnotonin, Vitamin C.
Ahistan, Atropin, Asthmamid, Asthma cigaretta, Asthmolysin, Calcimusc, Calciphcdrin,
Epherit, Expectin, Propylon, Sepaten, Solvasthmin, Taumasthman, Tctracor-Neoood,
T onogen

CardiazolMDicodid, Depridol, Dolantln, Strophantin G és K, Morphinum, N~o-Adigan
Ergam, Ergoritetrin, Glanduitrln
· Atonia uteri :
lásd: Hyperthyreosis
Basedow:
Ophtalmo·Merfen 1 Penicillin, Polytricin,
BlenorJ:"hoea ;
Ultraseptyl
Ung. aphtaimicum alb. et flav. «Ebaga>>,
Blephadtis :
Ung. ophtalmic,noviform (<Ebaga,>) Ophtalmo
Merfen, Peniclllin, Polytricin
Aluminium hydroxydatum colloidale plv.,
Botulismu$ :
Bcnecarbon, Carbo mcdicinalis, Vitamin B 1
Ammonium chioratum enterosolv., Coderit,
Bronchitis 1
Expectin, Fagifor, Polysan, Radipon, TetracorNeocod, Transpulmin
Cardiazol, Cardiazol-Dicodid, Corediol, Pcd'8ronchop1.1eumonia :
rolon, Penicillin, I'olysan, Sympathomhn,
Tetracor-Neocod, Tetracor-Pulsoton, Trai•S·
pulmin, Ultraseptyl, Vitamin C.
Carcinama man:unae : Androfort, (6o éves kóron tül: Akrofollin,
Glandubolin, Hogival)
Uienoestrol, Hexoestrol, Syntestrin
prartatae:
fájdalmas szakban: Depridol, Dilhescop, Doveniriculi:
lantin, comb. Domatrin, Domopon, Morphium
Asthma cardiale :

Caries:ChlorosiS:
Cholecystitis :

Cholelythiasis :
Chol'ea:
Ch-rhosis hepatis :

Caldum chloratum, Caldum lact!cum, Ca Ici
musc, Vitamin G-D,
lásd: Anaemia hypochrom
Atropin, Bilocid, Bilagit, Ditonal, Novatropin,
Papaverin, Penicillin, Perparin, Suprachol,
Troparin, Tr:oparin comb.
Epeutak fertőtlenitéséro: Hcxmaethylen tet·
ramin, Penicillin, Streptomycin, Ultraseptyl
Depridol, Dolantin, Domopon, Domatrin,
JYiorphium, Novalgin, Papaverin, Pe\·parin,
Steralgin, Troparin, Traparin comb.
Arsoto'nin, Sevenal, Sevcnaletta
Cholin chlorid, Exhepar, Novudt, Ncopcrhepar,Polybé, Vitaplex K.

Colitis:

Collapsus:
CoDla:
Diabetica:
CoDlbustio

t

Conjunctivitis 1

Dipankrin, · Lukullin, Papaverin, Penicillin
Perparin, Sulfaguanidln, Streptomycin, Tabninum alb. Troparin, Tropario comb.,
Vitamin C.
Cardiazol, Corediol, Coffein, Pedrolo:Q-, Pulsoton, Sympathomim, Tetracor, Tetracor~
Ephcrit, Tonogen
Aktedron, Coffein, Corediol, Sympathomim,
Tetracor
Dextrose, Glycotin, Invertcse, Insulin, Strophantill G és K, Sympathomim
Azulenol, Carotamin kenőcs, Neogranormon
kenőcs, l'eidcillin kenöcs
Ahistan '(allúgica), Ung. Ophtalm. alba et
flava «Ebaga», Ophtalmo-Me<'fen, Penicillin
szemkenőcs

Cystitis:

Dakryocystitis -:
DecoDlpensatio :

Decubitus:

Delirium tremeDI'I:
Dermatitis :

Diabetes insipidus :
Diabetes meBitus :
Dierrhoea:
DiatbeGÍS ex;mclativa :

hacmorrlw_r:íca:
Dipbtheda:

Dy:;;ente"-b:

Acitetramin, Coerulamin, Hexamethylentetramin, Mcrfen sol. (öblltésre), Penicillin,
Polytricin (öblítésre), Ultrascptyl,'Urocarmin,
Tebaminal (Tb1:.), Vestin, Isonicld
Carotamin, Ophtalmo~I\1erfen
Adigan, Carditalin, Digit. titr. drg., DigiL
purp. pulv., Enterosolvens dlgit. fol. tltr.,
Digistrochin, Isolanid Neo-Adigan,
Strophaniin G és K
Azulenol, Carotamin, Dermascpt,,_Neogranormon, Vaselinum c. acid. boric., Zenon, Ung.
zinci oxydati, Zinkkenőcs fehér, Zinkvaselin
sárga
Add. nicotlnicum, Agrypnosan, Etoval, NeoPeviton, Pcviton, Sevenal
Azulenol, Carotamin, Dermasept, Neogranormon, Zcnon
Glandultrin, Hypophysis p. post. camp.
Insulin, Vitamin B, Zink-Protinsulin
Benecarb·on, Caps. gelat .. ol. ricini, Carbo
mcdicinalis, Sulfaguanic\in, Tannocarbon,
Calcimusc, Caldum bromatllln, Caldum
chloratum, Caldum lacticum, Elovaletta,
Rutascorbin, Sevcualetta, Vitamin P.
lásd: Scorbut
Cafdlozol, Coffein, Corcdiol, Diphtheria
serum, Diphtheria auatoxin csapadék, lVIerfcn
sol., Pedrulon, Penicillin, Pulsoton, Sympathomim, Tetracor, Vitawin C.
Carbo medicinalis, Domatrin, Domopon,
Dysenteria polyvalens serum, Neo-TI-opariu,
Perparin, Sulfaguanidin, Surparil, Tanninum,_
alb. Tannocarbon, Vitamin C, Vitaplex K.

Afungll, Merfen aqu. conc.
Akrafol !in, Androfort, Depofollan, Dienoestrol,
Glandubolin, Glanducorpin, Hcxoestrol, Menotheosan, Mcrjstin, Perparin, Steralgin, Surpari!, Syntestrin
Acldol-pcpsin, Benecafbon, Betadd, Carbo
Dyspepsia 1
medicinal!s, Dipankrin, Vitamin C.
Dystrophia adiposogenitalis :, Glanduantin, Lutocresdil
Dystrophia, izom :
Cortigen, Vitamin B 6
Eclampsia:
Agrypnosan, Etoval, Hovaletten, Novurit,
Sevenal, Sevenalil
Cadogel, Carotamin, Calcimusc, Dermasept,
Eccenta:
Epherit, Nohaesa; Thiosept, Vitamin A és B 2
Embolia;
Antitrombosin, Acid. nicotinicum, Natr, nitrosum, Neo-Peviton, l'apavedn, . Pelcntan,
Perparin, Peviton
Corediol, Endojodin, Epherit, Intrajod,
Emphysema 1
Transpulmin
Descptyl, Merfcn sol. (öhlítésre}, Penicillin,
Tebaminal, Ultraseptyl, Thlomicidpulv, camp.
Acitctramin, Agrypnosan, Aktedron, Bella-fit•
Encephalitis 1
Etoval, Scopolaminum- hydrobromlcum,
Sevenal, Vitamin B 6
Acidum n,icotinicum, Androfort, Atriphos,
Endarteriitis obi.:
Dcriphyllin, Glandubolin, Hogival, NeoPeviton, Peviton, Peviton conip. sol.,
Vitaniin B1
Penicillin', Ultraseptyl
Endocarditis :
Dyshiclrosis ;
Dysmenorrhoea :

l
il

i

Endocarditis rh.eumatila: ,Eggosalil, Natdum salicyllcum enterosolv., Vitamin B1 és C.
-Endoinetritis:
Dienocstrol, Glanducorpin, Hexocstrol, Menothoosan, lVIcrfen sol. (öblítéHe), Ncomagnoi,
Penicillin, Ronin, Ultriscptyl
Acidum nicotinlcum, Uenecarbon, Bilocid,
Carbo medicinalis, Dipankrin, Lukullin, NeoPeviton, Peviton, Sulfaguanidin Tanuinum
alb., Tannocarbon,
Aktedron, Caldum chloratum, Strychnin,
Enuresjs nocturna :
Thyrcoidea
Neurolysin, Penicillin, Polysan, Ultraseptyl
Epididymitis :
Acid. diaethylba;·biturlcum, Dextros·e 4o%,
Epilep,;;ia :
Diphedan (Antisacer), Etoval, InverlO$C 40%,
.Ptirnul, Sacerno, Sevenal, Trimedal
Penicillin, Polytricin, Sertésorbánc-serum,
E~·ysipeJas :
Ultraseptyl

Fcrcupl\r, Ferroplex, Insulin 1 Tinct. ferri
Athenstildt, Vitamin B1
Acitophosan, Aspirin, Eggosalil, Entefosolvens
Faciátis bénulás:
na tr. salicyl., Istopyrin, Tofamid, Vitamin B[
Azulenol, kenik~ Dienoestrpl, Ultraseptyl-ufea
Fagyás:
Neo-Salvarsan, Revival, Soivarsin, Spiroeid
Febris recurrens :
Merfen öblítés, Penicillin, Polytricin, UltraFebrls puerperaUs :
scptyl
Azulenol, Ncogranormon, Nohacsa, PosteriFissul:'a ani ;
san
Devegan, Glandubolin, Hogival, Mcrfen sol
Fluor albus :
F rigiditas 1
Yohistrin
Empl, Diachylon, Empl. Diachylon comp.
Furunculosis :
Empl. Hydrargyrum, Penicillin, Ultraseptyl
Vitamin B1 és Bz
Androfort, Atriphos, Bilocid, Glandubolin
Gang1•aena :
Hogival, Neo-Peviton, Peviton,
Penicillin"
P, M, S. hintőpor, Polytricin, Ultrascptyl
Vitamin A, B és C
Acidol-pepsin, Alumini=hydroxydatum C:olGastdtis;
loidalc, Artin, Benecarbon, Caps, gelatin ol.
•ricini, Carbo medk:inalis
Gázoedema-lóserum, Penicillin, P. M, S. )linGázoedema:
tűpor, Uitrascptyl
·
Gingiton, Polytricin, Vitamin C
Gingivitis :
Pcviton, Polytricin, Vitamin B2 és N
Glossitis:
Opsogon ·forte, Penicillin, Ultraseptyl
Gonol'rhoea :
Graviditas zavaraiban: Vitamin D, E és K
Calcimusc, Calcium chioratum inj., Exhepar,
Haematemesis :
Neopcrhepar, Trombofort,, Vitamin C
Calcimusc, Calcimn chioratum inj.
Haematuria ;
Domatrin, Neo-Troparin, Nautisan, NovaHányáscsillapitás :
lropin, Sevenal, Vitamin B6
lásd: Furunculosis
Hydradenitis :
Ophtalmo-Merfen, Ung. Bor:~;ink «Ebagal}
Hol:'deolum. :
Ung. Noviform-zink «Ebaga))
Aluminhun
hydroxydatum colloidale plv,
Hypel:'aciditas :
Atropin, Beliaflt, Novatropin, Magnown
Hyperemesis gravidarum 1 Bitagi t, Cortigen, Exhepar, Glanducorpin,
Insulin,Nautisan, Neotroparin, Neopm·hepar
Scvenal, Surparil, Troparin, Vitamin B6
Hyperthyreosis 1
Arsotonin, Basethyrin, Belloid, Dithyrin,
Etoval, Etovaletta, Scvcnal, Sevenalctta,
'Slrychnotonin, Thiothyrin, Vitamin A és B
Etvágytalanság ;

.,.

Hypertonia :

Acid. diaethylbarbiturlcum, Agatheosan, Androfort, Atriphos, Endojodln, Etoval, Etovaletta, Jadtheosan (Theobrominum jodatum),
Jadpapaverin theosan (Theobrominum jadatum c. papaverino), Niton, Rutascorbin,
Sevcnal, Sevenaletta, TEAB, Vasobroman
Hypoplasia genitalium 1 Akrofollin, Depofollan, Dienocstrol, GlanduA
bolin, Hexoestrol, Hogival, Lutocrescin, Syr1·
testrin, Vitamin E
'
Hypothyreosis :
Thyrcoidea
Hypotonia:
Epherit, Pedrolon, Pulsoton, Sympathomim,
Tetracor, Tctracor-Epherit, Tetracor Pulsoton
Icterus ;
Bilagit, Bilocid, Cholin chlorld, Dextrose, Exhepar, Hexamaethylentetramln, Invertose,
Insulin, Nikotinsavamid inj., Neoperhepat·,
Polybé, Vitamin B1 és C, Vitaplex K
lmpetig.;:
Dermasept, Neogranormon, Penicillin, Polytricin, Sulfolein, Thiosept, Zenon
Androfort
Impote~tia:
Adtophosan, Anara, Cardiazol~Dicodid, ChiInfluenza:
nin, Coderit, Dcmalgon, Enterosnlv. natr.
~alicyl., Germicid, Hydrocodin, Istopyrin,
Kalmopyrin, Naso-Merfen, Pedro!un, Phen~
acetin tabi., Polysan, ,Sympathomím, 'l'etracor-Neocod, Ultrascptyl, Vitamin A, B és C
Insuf{, col'd.is :
lásd: Decompensatio
lschias :
Acitophosan, Amydosan, Aspirin, Dcmalgon,
,Dolor, Entcrosolv. natr, salicyl., Istopyrin,
Kari!, N atr. salicyl inj., Ncurolysin, Novalgin,
Percmin, Polybé, Steralgin, Tofamid, Tophosan, Tophosanyl, Vitamin B 1
Andofort, Atriphos, Belloid, Dienoestrol, Eto~
Klimakteriutn. :
valctta, Glandubolin, Hexoestrol, Hogival,
Menotheosan, 1-fcristin, Niton, Sevenaletta,
Syntcstrin
lásd: Fluor albus
Kolpitis:
jf{1·etinistn.us :

Thyreoidca

La1'l'ngitis :

Codein tabi. Coderit, Epherit-Inl)alasol,
Hydrocpdin
Arsotonin, Mustárnitrogen
Bismocillin, Bismosalvan, Bisol, Mcdobis, NcoSalvarsan, Revival, Solvarsin, Spiroeid
Akrofollin, Glandubolin, Hogival, Tebanúnal,
Thiomicid, Vitamin D és N
Descptyl, Ultraseptyl

Leukaemia:
Lues:
Lupus:

Ly:mpbogran~loma :

,,,

---------,
Májádalmalu

Bilocid, Cholinchlorid, Glyéotln,
Invertose, Nicotinsava.mid, Polybé

Insulin

Malat'ia:

Atcbrin, Chinin, Plasmochin

Malleus r

Merfen, Neomagnol, Neosalvarsan, Penicillin,
Ultraseptyl
·

Ma.sdtis:

Penicillin, Polytricin, Ultrasept;yl

Ma.stoidids :
Meniére-tiinet :

Deseptyl, Penicillin, Ultraseptyl
Medivaler, Neo~Troparin, Traparin

Penici!lin, Tebaminal, Ultraseptyl
Akrofollin, Glanducorpin, Hogival, Vitamlll C
Vitaplcx K
Metropathla baernorrhagica : Ergam, Ergomctrin, Glanducorpin,
.VltaJnin a
Atropin, Benecarbon, Carbo medidnali~,
Meteorismus :
Lukullin, Neo-Troparin, Papaverin, Perparln,
Tropa ri n
Migraine:
Amydazophen, Aspirin, Atriphos, Azophen,
Azophcnum coff, citr,, Barbarnid, Coffein,
Demalgon, Diaphyliin, Dicnocstrol, Dolor,
Glandubolin, Hexoestrol, Hogival,, Istopyrln,
Kahnopyrin, Karil, Neurolysin, Nitromlnt,
Novalgin, Scpaten
Amydosan, Aspirin, Dema\gon, Demalgf'nyl,
Myalgia:
Eggosalil, Hungaronal, Natr. salicyl, enterowlv., Novalgin, Steralgin
Myoc;u•di:tis :
Adigan,
Atriphos, Digistmchin, Digitalis,
Dithyrin, Nco-Adigan, Neo-Basethyrln, Ped~
rolon, Penicillin, Pulsoton, Strkhnln, Theo·brom. nau·. sal. entcrosolv., Vitamin B1 és C,
Wenekebach tbl., Isolanid
Myxoedemn:
Polybé, Thyrcoidca, Vitamin B 1
Nepbdtis:
Amidazophen, Diaphyllin, Digitalis, Deriphyllin, Pulsoton, Strophantin, Tetracor,
Vüamin C és P
Nephrolithiasis :
Demalgonil, Depridol, Domatrin, Dolantin,
Hypanodiu, Neo-Tropárin, Novalgin, l'dor~
phin, Papaverin, l'erparin, Stcralgin, Tropario
NephnH;is:
Deriphyllin, Diaplwllin, Thyreoidca, Urufort
Neph~:osclet·osis :
lásd: Hypertonia
Neuralgia:
Acitophosan, Aspirin-, Dcmalgon, Dolor,
Eggosalil, lstopyrin, Kalmopyrin, Karil,
Nat>', salicyl. enterosolv., Ncurolysin, Novaigin, Stcralgin, Tofamid, Tophosanyl, Vitr~~
min B 1
Meningitis :
Menol'rhagia :

Neul'asth~nla;

Arsotonin, Beiloid, Etovaletta, Exhepar, Ferroconstans, Ferroplex, Hovaletten, Legatin,
Medivaler, Neupon, Neoperhepar, Perkodyl,
c. ferro, Sev!!naletta, Tinct. Ferri Athenstádt, Vitamin B 1 és a
Androfort, NeuroJin synip, Yohystrin
Neuritis :
Bit.rbamld, Depridol, Demalgon, Dolantin,
Bolatin comb. Dolor, Kari!, NeUrolysin,
Novalgin, Polybé, Pyramidon, Steralgin,
Vitamin B 1
Neurosis:
Acid. diaethylbarbltur., Acid. nicotinic,,
Alb•·oman, Calc. bromat., Calcimusc, EtoValetta, Neorulln syrup, Peviton, Polybrom,
Polybrom efferv., Sedatio, Scvenalctta
Nodus haetnorrhoidalls: Azulenol, Supp. Haemorrhoidallu, Nohaesa,
l'osterisan
Obesitas ;
Glanduantin, Thyreoidea
Obstipatio :
Artin, Benecarbon, Caps, gelat, ol. ricini, Frangu\ax Koprol, Phenolphtalein, Pi!, laxantes,
Purgo; Rapid, Supp. glycerini, Taxin
Spasm.us esetén : PaPAverin, P~rparin, Troparin, Traparin comb.
Oedema cardialis :
lásd: Decompensatio
-glottidis 1
Caldum chlorat., Calcimusc, Tanogen
-pulniontun :
Dextrose, Glucophyllin, Glycotín, Invertose,
Morphium, Strophantin
-Q11i:D.cke:
Calciphedrln, Calc, chlorat,, Dlenoestrol,
EPherit, Glandubolin, Hexoestrol, Hogival,
Sympathomim, Syntestrin
Osteornalacia :
Calcilnusc, aalc. chlorat., Calc. 'tac-t., Caldea,
Vitamin A+D, Vitamin D
Otitis media :
Deseptyl, Penicillin, Polytricin (paracentcsis
után), Ultraseptyl
Oxynriasis 1
Ascaricid, Axuris, Gentidd, Neosalvarsan
(per os), Revival (per os)
Pankreatitis :
Atropin, Domatrin, MorphiUJn, Pedrolon,
Pulsoton, Strophai:ttin G és K, Sympathomim
Paralysis agitaus:
lásd: EnCephalitis
•pl'ogressiva :
Bismocillin, Bizo!, Medobls, Neo_salvarsan,
Pyrago, Revival, Soh•arsin, Spiroeid
Param.etritis :
Bismoci\lin, Calcimusc, Calc. chlorat., Krouexin, Neo-Tropal'Ín, Penicillin
Parkinsonlsmus :
lásd: Encephalitis
Pellag..a 1
Acid. nicotinicum, Peviton, Vitamin B és C
Pemphigus 1
Dienoe~trol, Exhepar, Ifogival, Glandubolin,
Hexoestrol, Neoperhepar, Polytricin, Syntestrin, Vitamin C és D

,,,

Pericarditis l
Peritooitis :
Pernio:
Pertussis :
Pharyngitis :

Phlegmone :
Pleuritis sicca :
~e:RsPdativa
~pnrnlenta

Pneumonia

;

:

l

Polyneuritis :

Carditalin, Digitalis, Eggosalil, Hydrocodin 0
Natr. sal1cyl, enterosolv,, Vitamin C
Gl~ndultrin, Pedrolon, Penicillin, Pulsoton;
Streptomycin, Sympathomim, Ultraseptyl
·
lásd: Fagyás
Etoval, Etovaletta, Expectin, Hydiocodin,
Pertussis vaccína, Sevenal, Sevenalctta,
Threomycin
Acitophosan, Aspirin, Coderit, Fagifor, Germicid, Kalmopyrin, Natr, salicYl. enterosolv.
Penicillin, P. M. S. sebhint6por, Polytricln;
Burofiz Ultraseptyl
Aspirin, Eggosalil, lstopyrin, Natr. salicyl.
enterosplv.
Caldmusc, Calc. .::hlorat., Novurit, Urofort,
Bismocillin, Penicillin, Ultraseptyl
Blsmocillin, Cardiazol, Cardizol-Dicodid,
Charta sinapisata, Pedrolon, Penicillin, Pulsoton, Strophantin G és K, Sympathomim,
Ultra'Septyl, Vitami~ C
lásd: Neuritis

Prostata carcinoDla :
hypertrophia :

Dicnoestrol, Hexoestrol, Syntestrin
Andrafort

Prostatitis ;
Prurigo:

Penicillin, Ultraseptyl
Ahistan, Arsotonin, Calc, bromat.,
Strychnotonin
Calcimusc, Calc. bromat., Calc. chlorat.,
Dienoestrol, Etovaletta, Glandubolin, Hcxoestrol, Hogival, Hovalctta, Legatin, Morphin,
Polybrom, Polybrom efferv., Syntestrin
Coerulamin, Hexam. tetramin, Penicillin~
Ultrascptyl, Vestin
Calcium, Caldca, Vitamin A+D, Vitamin D
Acid. nicotinicnm, Akrofollin, Atl.'iphos,
Dieuocstrol, Glandubolin, Hexoestrol, Hogival, Papaverin, Perparin, Syntestrin, Theo~
b rom. jodatum, Theobrom. jodatum c. papav.,
Theobrom. natr, salicyl. entcrosolv.
Aktedron, Arsotonin, Exhepar, Fercupar,
Fcrrocuprin, Ferroplcx, Ferrum protoxolatum,
Pcrhepar, Strychnotonin, Vitamin B1 és C
Ahistan, Auara, Calclmusc, Caldum chlorat,
Gakium lact., Ephcddn~Inhalasol, Tonadrin,
T onogen

Pruritus:

Pyelitis:

Rachitis :
Raynaud-kór :

Reconvalcscentia :

Rhinitis:

s·t8

Scarladna ~
Schh.:ophrenia :
Sclerosis IDoltiplex :

Add. nicotinic., Exhcpar, Neoperhepar, Vitamin B6 , Vitamin C
Penicillin, Vörheny-lóserum
Insulin, Tetracor (shock-therapiához)
Atriphos, Chinin, Exhepar, Natr. thi011ulfat,
Neurolysln, Neosalvarsan, Nicotlnsavamid 0
·Neoperhepar, Revival, Solganal, Vitamin E

Vitamin C és P
D~scptyl, Penicillin
UltraseptYJ
Camphor, Coffein, Corediol, Pedrolon, Pulsoton, Sympathomim, Tetracor, Tanogen
Sehorit
Seborrhoea :
Spasmophylia :
Calcimusc, Caldum chlorat., Caldum !act.,
Vitamin D
Sprue;
E:>r;hepar, Folsav, Nicqtillsavamid, Neoperhepar,
Vitamin B1 és E
Sterilitas :
Dienoestrol, Glandubolin, G\anducorpin
(·!-Thyreoidea), Hcxoestrol, Hogival, Lutocresdn, Synkstrin Vitamin E
Acidum nicotinicum, Gingiton, Hypcrol,
Sto01ad.tis :
P_olytricin, Vitamin C
lásd:. Lucs
Syphilis:
Szülésfájdalom. csillapitó: A tágulás elősegítésére: Depridol, Dr>lantln,
Dal at in comb. Papaverin, Steralgin, Tropario
comb.
Fájás-erősílés: Chinin, Glanduitdn
Vér;r.bcsill11Pítis: E.rgam, Erg::>m~trin
Tabes dorsaJis t
llismodllin, Bizol, Insulin, ~1edobis, Ncosa\varsan, Novocain, Pyrago, Rcvival, Solvarsin, Spirocid, Strychnin
Scorbut:
Sepsis:
Shock:

Tachycardia paroxismatis : Adigan, Albroman, Atriphos, Carditalin,
Chinidin, Chinin, Digitalis drg., Iso l ani d NcoAdig·an, Strophantin, Sympathomim
Tenesmus:
Dolantin, Dolantin comb. Domopon, Neotroparln, Papaverin, Slcralgin, Tropadn comb.
Calcimusc, Calc. chlorat., Relaxil, 'Vitamin D
Tetania:
Acid. diatthylbarb., Calcimusc, Calc. br01nat,
Tetanus:
Ualc. chlorat., Etoval, Magtlcs. sulfat., Rclaxyl,
Scvcnal
Tro01bopenia :
Vitamin C és K
Acid, nicotinicmn, Antithrombosin, NeoThrom.bosis :
Peviton, -Pelcntan, Peviton, Vitamin N
Add. diaethylbar.b., Atriphos, Atropin, Etoval,
-coronaria :
Jodpapaverintheosan, Jodtheosan, Morphium,
Novalgin, Sevenal, Strophantin

,,.

Vizelet-fertőtlenítés

Throm.bosis-cerebri:
Tonsilitis:

Trlchom.onas fluor :
Tuberculosis·:
Chemotherapiára:
Haemoptoc:

lntestini:
!;:;;:.adás ellen t
Kohogés-edllapító:
Lázerillapítdsra:
Roborálásra:

Albroman, Endojodin, Intrajod, J od papa·
vcdntheosan, Jodtheosan, Kal. jodat,
Aspirin, Bismocillin, Chinin, Demalgon, Eggosalil, Hyperol, Istopyrin, Kalmopyrin, NasOMerfeq, Penicillin, Ultraseptyl

Tcbaminal, Thiomicid, Isonidd
Calcimmc, Calc. chlorat., Domatrin, Domopon, Tctracor-Ncocod, Vitamin C, Vitaplex K
Neo-Troparin, Papaverin, Perparin, Ttoparin, Tropario c·omb.
Atropin, Novatropin
.
Aethylmorphin, Codein, Codedt, Hydrocodin
Amidazophen, Aspirin
Arsotonin, Exhepar, Fercupar, Ferroconstans,
Ferroplex, Ferrum protoxolat., Neoperhepar,
Perkodylc. ferro, Pi!. roborantes, Strychnotog
nin, Tinct, Ferd Athenstiidt, Vitamin A, B
és C
Amidazophcn, Germicid, Threomycin, Vitamin C

Ulcus corneae 1

Dionin ung. «Ebaga>>, N oviform ung. «Ebaga)),
Noviform-Zinc ung. <(Ebaga>)
Androfort, Azulcnol, Ulccrosan-pólya
Neosalvarsan, Polytricin, P.• M. S. sebhint/Spor,
Revival

-ventdcuii :

Vitiurn cordis l
Xerosis conjunctivae:

Hexaffi.ethylénteti·amin, Urocarmin, Ve~tin
c'alcimusc, CalciUm chiora t., Vitamin C,
Javillin
lásd: Decompensatio.
Vitamin ft, Vitamin A+D

De'vegan

Typhus abdom.inalis :

•cruris :
-211olle:

:

Vérzéscsillapítás:

Alllm, hydroxyd. colloidale plv., Retlafit,
Belletoval, Dienoestrol, Glandubolin, Hexoestrol, Hogival, Neo-Troparin, Novatropin,
Papaverin, Perparin, Sevenal, Syntestrin, Tro·
parin, Troparin comb.

Calc. chlorat., Camphor, Coffein, Natr.
chlorat., l:'ulsoton, Ringer-oldat, Tetracor!
Strophantin
Ahistan, Calcimusc, Calciphedrin, Gak.
Urticafia:
chlorat., Calc. lact., Tonagen
Trombogen, Ulcerosan~pólya
Vadcositas :
Ureter-cathetere>:és kapcsán fellépő spasinusok 1 Neo-Tropadn,
Novatropin, Papaverin, Perparin, Troparin,
Traparin comb.
-fertőzés 1
Penicillin, Ultraser)tyl
Coerulamin, Hexamethylentetramin, Vestin,
Urethritis simple":
Ultraseptyl
Penicillin, Ultraseptyl
~gonorrhoica :

Uraen1ia:

ci I Tújék(J7.tató a gyógysz,.rkészltményck rendeléllére

,~,

III. Áitalános érzéstelenítők. Nárcotica.
Á..'CJ.aesthetica

KÉSZiTMÉNYEK HATÁSTANI CSOPORTOSÍTÁSA

"Aether ad narcosim

IV. Altat6szerek. H"Pnot.i~a

I. Fájdaln:in.cslllapftóli:. Anodyna. Analgeti<.~a
1. Nlorphin-ojJium-tsojJort
Dithescop
Domau·in
Domopon
:Morphhun hydrochloricurn
11.1orphinum hydrodüoricumAtropinum sulfuricum
Morphinum hydrocbloricumScopol>J.minum hydrobromicum
2.

Codein-csoport

Aethylmorphinum hydrochloricum

II.

3· Dolantin~csojJort
Depridol
.
Dolanlin és Dolantin comb.
'4, Scopolamin-csoporl
Ditl1escop
l\1orpbinm hydroch\ol-.Scopola•nin bydrobrom.
Scopola'm:tlum ~ydrobromicum.

r. Savureidek-urethanok

3· Antiepilep.eicumok

Albroman
Somben
Urethanum

Diphcdan (Antisaccr)
Ptimal
Saccrno
Trimedal

.l/,

Barbitursav-származékok

Ar:idum diaethylbarbituricum
Allylbarbamidum
Etoval
Etovaletta
Phanudortn

Phanodorm-calcium
Sevcnal
Sevenaletta
Sevenalil

Hőcsökkentő

szen:-ek. Antipyretica.
Antirheu:m.atica

I/a Anilin- és phcnitidin-

2/b ·Malária-chemotherapi(J

szárma;:;ékok
Phcnao;:etinum

Atebrin
:t'!asmochin.

1/b Pyra;:;olon-s;:;árma;:;ékok

3·

Amidazophenum
Azophcnum coffeinum citricuru
Barhamidum
·
Dema!gon
Demalgonil
Dltonal
Germicid
Hungaronal
Hypanodin
Kar·i!
Novaigin

Aspirin
Eggosalil
Enterosolvens natrium
sa!icylicum
Gerosan
Istopyrin
KaLnopyrin
Natdum salicylicum

2/a Chinin-c"s~port

...

Codeinurn hydrochloricum
Codein-Acisal
Cod<· rit
Do lor
Hydrocodin

Chinin<tm hydrochloricum
Chininunl hydrochlorlcumUrethanum
Transpulmin

Saliaylsav-csaport'

4•. Atopftan~csoport
Adtophosan
Tofamid
Torhosan
Tophosanyl

Chl(,raethyl
Chloraethyl alcoholisatum

4· EvijJan-csoPo'rt
Evipan
Evipan-natrium
5· I)arbitutsav-származl-

kok com/Jinatiokban
Agrypnosan
Bellctoval
Bellold

V. Csillapítószerek. Sedativa
x. Va!eriana
Hov<i.letten
Legatin
Medivaler

Brómsók
Neupon
Polybrom
Sedatin

2.

3· i\1ag71esiums6k
Ma!;:'nesium sulfuricumGiucose
Magnophyllin

4· Calciums6k
Caldum bromatum

VI. Hyperthyreosis ellenes szet·ek
Basethyrin

Neo-Basethyrin

VU. A I{ö:zponti idegrendszert izgató szeliek
Excitan.tia
Ak tedron

Strychninum hydrochloric.
Strychninum nitricum

.!

:l

il

VIII. Helyi érzéstele,nítők. Localanaesthetica
Cocainum hydrochloricumNatrium chlor<!:tum
Neo.Tonocain
.
·
Nea-Tonocain sine Tohagen

Novo<""ain·Corbasil
Pantocain
Pi tocain

IX. A parasympathicus,
kolinerg végkészülékeket i~gatók

X~y. D.igitalis~hatású

anyagok. Cardiotonica

Adigan
Cardital in
ChinlJlnum sulfúricum
Digistrochin
Digitalis purpureae Hungarieae
folium grosse puJveratum
Digitalis titr.

Enterosolvens DigiÚdis 'fol. ti tr.
Isolanid
Lanadarin
Nea-Adigan
Strophantinum-G
Strophantinum-K
Wenekebach pil.

TanochaJin

X. A parasyrnpathi~tis,
kolinerg végkészüléb;eket bénítók
Atropimun sulfuricum
Bellafit
Medivaler

XV. A sympathicus, adrenerg végkészülékeket
izgatók. Sym.pathico:mi:m.etica. Éi·szűkítőlt.
Vasoconst:dctori~Ca
'

Ne~- Traparin
Novatrapiri

XI. Harántésilmlt :izmok görcsét oidó szer
Rclaxil

1. Adrenalin
T onogen

Phenyl-alkylarfl.in-s;;ármo;:Jkok
Ephcdrin inhalasol
2.

XII. A sima izm.ok görcsét oldó szerek.
Spasm.olytica
Meristin
Neo-Pevitan
Papaverinum·_hydrochlaricum
Perparin
revitan
Pevitan camp.
Se Pa ten

Sepaten s. N.
Steralgin
Temidol
Troparin.
Traparin comb.

r. Tetracor-csoport
Cardiazol
Cardiazol-Dicadid
Cardiazal-Ephedrin
Coredi ol
PedroionTetracor
T::.trachlor·Epherit
Tetracor-Neaend
Tetracor-Pulsoton

XVI. Értágítók. Vasodüatatorica
r. Salétromsa1i-esterek
Amylnltrit
Natdum nitrosum
Nitromint

S;;erVkivonat
1
Atriphos

2.

Xffi. A légző- és vasOrnotor-központot izgató
szerek. Analeptica
Camphor
Ol. campharatum

.ll.

3· Cqffdn
Coffeinum natrium benzoicum

Epherit
Pe<:h·olon
Pulsoton
Stryphnon
Sympathomim

s. Theobromiu-theoph;•/!incsoport
DcriphYllin
DiaphyllÍn
Eutcrosolve"ns theohrominum
n atr. salicylicum
Giucophyllin
Rutophyl!Ín

Thcohl·ominum natrlum
salicylicum

4• Megnyugtatók, bróm-, jódis rhodanosók
Agatheosan
Etopurin
Niton

T. E. A. B,
Theobrominum jodatum
Theobrominum jodatum c.
papaverlao
Vasobroman

5· Sympathicus bé11ítók
Redergam.

XVII. Histam.in-Antihistatnin csopor"t
Ahistan

Peremin

XVUI. Légzés:re ható szerek. Expectorantia
Antiasthmatica
r. Expectorantia irritativa
1\.mmonia pánta
2.

Expectorantia salina

Enterosolvcns annnonÍum
chioratum

5· Antiasthmatita
Coropr. Antiasthmatica
c. atropino (Asthmamid}
Asthma cigaretta
Asthmolysin
Solvastbmin
Ta;_,_masthman

Expectin
Radipon

'4, Guajacol-csoport

Ana ra
Ephedrin inhalasol
N aso-l.\1erfen
Tonaddn

3· Kén
Benecarbon
4. Végbélkiiiritis
Glycerin supp.

XXIll. Haemor1·hoidaH.a
Nohacsa

Haemorrhoiúalía supp.
Posterisan

T annocarbon

Ads(!rbeáló s;:,erek
Carbo wedkinalis

XIX. Emésztést elősegitő szerek. StomaChlca
1, Savak, enzym ek

2.

XXV. Összehú.zószereb:. Adstringentia.

Sav-kiiz;/Jmbiisit!Jk

Alumlnium hydroxydaturo
eo!loidale (Al ucol)
:Magnozon

XX. Epehajtók. Cholagoga

Alumínium·, ólom-, zinkvegyiiletek
Burofix
Collcmpl. Diaehylon
E.mpl. Diachylon

:x;:xvi.

Bmpl. IVIinii adusturn
Ernpl. saponaturn
Gingiton
Ung. zinci oxydati
Zlnk ke,lŐCS ft:.hér
Zinkvaselin sárga_

Röntgensliontrasztanyagok

Supraehol_
r: Bariumsók
Novobarium
V cntrobaryt

XXI. Há1,1yáscsillapí'tók
Nautisan

2. Vaslagbelet izgatók
Burafix
Koprol
'Phenolphtalcinmn
Pilulae laxantes

XXIV. 'BeVonószereh:. Adsotbentia

Eri_gon
Faltifor
Guajacodil
Pi!.· Kreosoti

Bilagit
Bilaeid

Purgo
Rapid

'· Olajos ha.<hajtók
Caps. gelat. oL ricini

6, Náthacllencs sierek

3· Saponinok

Acidol-pepsin
Betacid
Dipankrin
Luk u Hin
Optacld ·

XXU. Hashajtók. La:Xantia, -purgativa, drastica

3. Pyelographia
Lithumbral
Ncorenumbral
Per~Abrodil

2, Cholceystrtgrap!da
Bilospekt

,.,

-~-1

XXXIII. Vér- és

XXVII. Húgyhajtók. Diuretica
r. Higanyvcgyülflek
Novurit

Triazinok

2.

3· Vizelelkivdlasztás ellenőr
zésére, vi:;.eldkiürités,
kimhatás
Indigocarmin

Urafort

XXVIII.

Vizeletfertőtl~nÍtök. UrodesinÍicienti~

Aciteramin
. HeXamctbylcntetramin
Cocrulamin

Phenylum salicy!.
Urocarmin
V estlll

XXIX. M~hreható ·szerek. UterotoniCa
l.:se.e<tle cornutum
Ergarn
Ergometrin
GlandU.itdn

2.

Fertlítlenitő,

fiuort cs/Jkken-

tő szerek
pevegan
3. Hypophisis hátsólebeny
Glanduitrin
·

Vas

I.

Arsotonin c. Ferro
· Fercupar
Ferri Athcnstaedti
Tinct. Feni Atheru~taedt
Ferroconstans
Ferrocuprin
Ferroplex
Ferrum pl'Otoxolatum
2.

iV!áj- is í;yomorkis~Í/mé~
.11yek

Exhcpar
Neoperhcpar

2. Véralvadási gritlók
An titrombasin
Natrium citricullt
Peleutan

XXXII. Cuko_rkészftm.ények
Dextrosc
Glycotin

Invcrtóse

Sensival
5· Galcinm~Yegyiiletek

Calcimusc
Calciphcdrin
Caldum chlorat.
Caldum laeticum

XXXIV. Vitaminok
Vitamin A

/faemostatica
Calcium chioratum
Natdum chioratum
Thrombofort

4· Phasplwr

Endojodin
Enterosolvens natdum j odatum
Tntrajod
J odostrmnit
Kal. jod tabi.

Arsotonin
Pilulae roborantes

1/a A-lfitamin

I.

Str)'chnotonin
Tinct. Feni athen~tacdti
c. arseno

6. Jodveg)>iiletek

3· Ar sen

XXX. Ne:rni ö~ztönt fokozó _szerek. A:Phrodisiaca

XXXI. Vérzéscsillapítók. Hae':n:~ostatica, st,Yp.tica
V éi-alvadás t gátlók

csontképző~. · Haemopoeticas-

osteoplastica

1/b D-lfitalilin

Nicotinsavamid
Poly bé
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin BG

Ol. Jccoris Atlanti
Vitamin D

2{b C-vitamin-csoport

1/c

Rutin
Rutuscorbiu
Vitamin C

E-vitamin

Vitainin E
1{d K -vitamin
Vitaplcx K

2/a B-vitamin-csopprt
Acid~m nicotinicum

3· Polyvitamill-kis;;:íttnbl)'"f,;

Caldea
Polybé
Vitamin A+ D

.:1

.1

XXXVffi. FertőtlenÚ:őszereek. Desinficientia,..
antiseptica

XXXV. Organothei-apia
1.

Clandubolin
flexoestral
Hogival
.Nienotheosnn
Syntcstrin

Th-yrrúd t;a

Dityrín
Thinfyrin
Thyrcoidea

.2/a Chorion h serum gon aJolrophormon
Glanduantin Ch
L utoerescin

Oxydá/6 szerek
Hyperal
Magnosteri n
Neamagnal

J,

3/b Corpus lutcum,
teron

progu~

Glanducorpin

2/b Ff_l•pophysis p. post.

.J. Him nemi hormonok

Andof01·t.

G!anduitrin

,5.

3/a Folliculus hormon é.r
.lynl/~etikur oestrogeuhatds1Í
kés;:ílmén.vek

lvfdlikvcsekére'g

2.

J6d~ és bismulh-uegyiiletek

Bór-Zink ung.
Parafonnaldehydum
Vaselinum c, acid. bor:co

3· Nehézfémsók

5· Torok-pau;tillák

Higanykenöcs
Hyd!'atgyrum oxycyanatum
Merfen

XXXIX. A lues gyógyszerei~ Antiluetica
Higany
Colfemplastrum hydrargyri
Emplastrum hydrargyd

Revival
Solvarsin
Spiroeid

B ismu/h
Bismosalvan
Bb; ol
Medobis

4· ArsenÓhenzol~ és flmmérge~
zés, dermalosis
Dicaptol
Natrium thiosulfuricum

1,

XXXVI. B5rgy6gyászati szereb:. Dcrm.atologica ·

i!.

szerek

Afun gil
.2.

KEntnrtahi1ú szcrek

Novascabin
Sebori t
Thiosept

Mentanol

~phtalmo--Mcrfen

Cortigen

Insulín"
Zin,k-l'rotinsi.tlin

J. FcrtőtJenitő

4· Bór sa~. Formaldehyd.

Dermaforinc
Dermasept
_N oviform
Noviform-Z'nk
Sepso tinclura

6. Insulin

Akrofollin
Depo!Ollan
Dienocstrol

SubHmat
Ung. Ophtalmicum album
«Ebaga}}
Ung. Ophtalmicum flavum
«Eb aga»

3· Kátrdnyok, bah.samok,

hámosítrik
Carotam in
Ncogranormon
Uicerasan
Vaselinmn navum
Vascllnum c, acid. bork..
Zen on

;~.

Ar sen

Neosalvarsa~-

XL. Baktériumos fertőzések gyógyszerei
XXXVll.

Bőrvörösítők,

hóljraghúzók,

edzőszerek
Su-lfonamidok
Deseptyl

1,

Azulenol
Camphor globulus

...

Rubcfacientia c~uslica.
Charta sinapisata

Ernpiastrum canthaddarUm
Opodeldok
Peremin

P. M. S.
Sulfoguanidin
Ultraseptyl
U)J:raseptyl~Urea

2. A tuberculosis gyógyítása
honieid
Tebaminal
Thiamieid
Solga~al B
33'

XLI. Antibiotica
Bismocillin
Javilliu
Penicillin

Polytricin
Promptcyllin
Supracilliu
Solucillln oldós7.cr
Threomycin

P. M. S.

XLII. Féreghajtók. Anthel:mintica
Ascarkid
Axuris
Oxyeid F.
Oxyeid S.

Santonilium

XLUI. Nem specifikus inger~, , proteinmtherapia.
Irritantia. Alteranda
1,

A !lati ls nQqén;•i [8hérjlk

Aktopmtin
2,

3· Kén
Su:lfolcin

Bacterium-proteinek

Neurolysin
Polysan
Pyrago

4. Altergenek

Resaetor

XLIV. Sejtosztódást gátlók
Mustárnitrogen

XLV. V érsavók,_ oltóanyago],, kórjelző
Sera, va.ccina, diagnostica

kés~ftményel,,
1,

Serum ok

Difiéria-serum
Dysentheria-serum
Gázoedema lóserum
(Polyvalcns)
Lér)fcne l~se•·um
Normális birka-, ló- é~
szarvasmftrha vérsavó
Sertésorbánc serum (lóhól
vagy sertésből termelt)
Tetanus serum
Vörheny lóserum

2. Vldőoltó-anjagok

Typhus vaccina Besrc~lka
Typhy!ax (csapadekos
typhus vaccina)
c) Combindlt védőollóanyagok
Diphtopcrtu~antin

Se~:rlapertusantin

3· d)ógJ•ítás.ra .hau.;nálatos
vaccindk és lysatumok
Kronexin
N curolysin
Opsode<'min forte
Opsogon forte
Pc•·tussis vaccina forte
Polymicin
.
Pertussis vaccina csapadek
Tetra
l'olysan
"Pyrago
Trichosan.

Typhus O típus
Anti D (anti Rh)

Anti_genek
a) Gítoehol antigen
b) Kahn antigen
r) l'vfandula antigen
d) 1\..fcinicke antigf!n
e) \Vassc1·mann anliget\
Dia,~nnstikus bacterium.mspensiak
Bang-féle abortus diagnosticum
Paratyphus A diagnosticum
.t'aratyphus B diagnosticum
Typhus diagnosticttm
H antig-en
Typhus cliagnosticum0 antigen
Kiütéses typhus
diagnos~icum

4· Diagnasticumok
Agglutináló savók
-Dysentcria «Ficxnen>
Dyscnteria «Kruse-Sonne»
Dysenteria t<Schmitz»
Dyscnleria «Shiga-Ktuse»
Entcriditis ~~Gii.rtnen)
Kolera
Paratyp"i?-us A
Paratyphus B
Typhus H tipus
Schick-toxin
Haemolysin
Jcnsen-pufTer tuberculin
higitáshoz
Serotyp
Tuberculin
DJck-toxin

a) Toxinok, anatoxinak
Diphtheria anatoxin
Diphtheria anatoxin csapadék
Scarlaphylax
Tetanus'- anatoxin csapadék
b) Vaccindk
Himlőoltóanyag

Cholera vaccina
Pertussis vaccina forte
Tetra vaccina
Typhus vaccinU, tisztított
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EGÉSZSÉGŰGYI RENDELETEK KIVONATAI

A fertőző betegségek bejelentéséről
I33/E95l.fXIT.3'I,jEii. 1nin. szá:mú rendelettel
kiadott s_zabályzat

(Megjelent az Eü. Kö:döny 1952.

J.

számában.)

Fertőző betegről megbetegedésekor btjelentést, meggyógyulásakor, kórházbaszállításakor, vagy elhalálozásakor zárójelentést kell tenni. Bejelentési és zárójelentést
az alábbi fertőző betegségek esetében kell tenni:
Antrax,
brucellosis (Bang-kór, máltai Jáz stb.),
c.holcra asiatica,
diphtheria,
dysentcria,
encephalitis epidemica (e. lethargica és szezonencephalitisek), fertőző agyvelőlob,
febris flava, sárgaláz,
febris recurrcns,
hepatitis epidemica,
lepra,
rnalleus,
meningitis cerebrospinalis epidemica,
meningitis· serosa (choriomeningitis lymphocytica
és leptospirás eredetű meningitis) jóindulatú
a;yhártyalob,
paratyphus,
pestis,
poly-_omyelitis anterior acuta,
scarlatina,
tetanus,
trachoma,

1

,l

'i.l

1)1

'l

l

:l·

tularaemia,
tyPhus abdominalis,
typhus exanthematicus,
variola,
veszettség (lyssa) és veszettségre gyanús állatok
által okozott fertőzés.
Csak bejelentist kell tenni az alábbi jértőző betegségek esetében :
Febris puerpe"ralis,
influenza complica ta,
malaria,
morbilli,
p~rtussis.

Jelentéstételre kötelezettek:. a gyógykezelő orvos, egészség_
ügyi intézményben az intézmény vezetője; az az orvos
aki a. fertőző betegről hivatalosan tudomást szerzett ~-

Gyógytápszerek társadalombiztosítás terhére
történő. rendel<ésének újabb szabályozása
3I8o/8g-2/I95L Eü. Min. rendelet
Népegészségügy -Ig,5I. 12. számában
Engedélyezett gyógytápszerek.:
Adapta
Caphasein
Dexmaltan (Hordenzym)
LacZo «B»
Lactorizan
Maltiron
Maltosit (Hcrdomalt)
O riza
Zabpehely (szárított zabnyák)
Cydonin
Ezentúl :i GjógyszerreÍidelisi Útmutatóbim felsorolt valamennyi tápszerkészítmény ·közül kizárólag a felsorolt
gyógytápszer készítrnények rendelhetők a társadalombiztosilás
terhére éspedig csak gyógyítás céljára és ,nem tápláléknak.

Csecsemők és gyermekek részére gyógytápszerek tehát
csakis táplálkozási 'zavaraik megszüntctésérc, valamint
olyan betegség gyógykezelésére rcnddhetők, amelyek_
gyógyításában gyógytápszerre feltétlenül szükség va'n.
(Pl. dysenteria, exsudativ diathesis.) Ilyen esetekben
is csak akkor rendelhető, ha a gyógytápszer renddésének szükségességét rendelőintézeti vagy gondozó~ntézeti
csecsemő-, gyermekgyógyászati szakrcmlelés, körzeti
gyermekgyógyász szako'rvos~ gyógyintézetek, klinikák
gyermekosztályai, vagy a járási egészségvédelmi szalgálat tanácsadó orvosa állapította meg, illetőleg igazolták, hogy a csecsemőnek betegség miatt van gyágytápszerre szüksége.
Körzeti kezelőorvos tehát csak abban az esetben
rendelhet csecsemőknek, gyermekeknek gyógytápszert,
ha ennek szükségességét az előző bekezdésben említett
szakorvosok .állapították m~g és csakis a szakorvosok
által meghatározott gyógytápszerféleséget és csak a
szakorvosok által megállapítolt időtartamra elegendő
mennyiségben írhatja fel.
A körzeti kezelőorvosok csecsemők, gyermekek részére
történő gyógytápszenendclés esctén mindig közölni
tattOznak': a vény hátlapján, hogy melyik szakrendelés
és mikor, meddig javasolta a gyógytápszer fogyasztását.
A vény hátlapján a kórismét is fel kell tüntetni.
Olyan esetben, amikor a gyermekszakorvos által a
csecsemő vagy gyermek vizsgálata alapján rendelt
gyógytápszer folytatólagosan ismételt rendelése szükséges, de az, anya valamély okból csecsemőjét, gyermekét dőreláthatólag a szakrendelésre. újból nem viheti
el, a II2{90I cikkszámú orvosi beutalás - javaslat igazolás-című űrlaporr közölni kell a körz~ti kezelő
orvossal, hogy milyen betegségből kifolyólag, milyen
gyógytápSzernck mennyi ideig fogyasztása szükséges.
1lyen értelmű igazolás nélkül a körzeti kezelőorvos
csecsemőknek, gyermekeknek gyógytápszert nem rendelhet.
Vidéken, amennyiben a betegellátásra jogosult csecsemő,
gyermek olyan helyen lakik, ahol csecsemő-, gyermek,2 ó!

..
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g)rógyászati szakr'enclclés vagy járAsi egészségvédelmi
szolgálat nincs 1 \~agy a szakorvos Kiszállása az eset sürgősségemiatt be nem várható, az illetékes körzeti kezelő
orvos szükség esetén szakorvosi (tanácsadó orvosi)
javallat nélkül is renelelhet gyógytápszert.

Az insulin rendelés~pek és kiszolgálásának
szabályozása

Eü. miniszter grBo-2i:o/I95L (VI_. ;.3)
ren:l:::lctc
-· 'Megjelent NépegészségügY 195·1. 7· sz.
Mind a rcl}des, mind az elhúzódó (protrahált) hatású
imulint csak cukorbetegek részére és csak oly<:~ n mennyi's-égben szab:1d rendelni, arnennyire az a gyógykezelés
szempontjiból feltételenül indokolt.
.
Insulint csak az-állami egészségügyi szolgálat il-letékes
szJ.kxvv3i rcn.:L~löintézetének vezető fő::>rvosa által
nyilvántartásba vett cukorbetegek részére szabad. rendelni. Ezért mindazok_ az insulin~kezdésre szoruló
cukorbetegek, akiket ~ddig ii~sulin-el!átásuk során
nyilvántartásba még nem vettek, - - - - -'- tekintet nélkül
arra, hogy az állami társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogonitak-e vagy scm- kötelesek nyilvántartásba
vételük végett az .állami_ egészségügyi szolgálatn<:~k a.
lakóhelyük szerint illetékes szakorvosi rendelőintézete
vezetd főJrvosánál jelentkezni.
A rendelőintézet vezető f6orvosa a cukorbeteget csak,
abban az esetben veheti nyilvántartásba, ha
beteg
bem,_ttatja az állandó lakására vonatkozó bejelcntést
igazoló szeivényet ér> három évnél nem régebbi keletű
kOrházi (klinikai) bizonyítvánnyal igazolja,
hogy
naponként mil yen mennyiségű insulinra van szüksége,
A kórház {klinilp). az említett igazolást csak a cukorbetegnek- kórházban (klinikán) fekvő betegként való
vizsgálata: alapján állíth_atja ~A rendelőintézet vezető főorvosa köteles a nyilvántartásba vétel _előtt a bemufatott igaZol6 szelvény alapján

a

ellen{írizni, hogy a beteg lakó?el):e szer~nt ő, in::tékes-e
a nyilvántartásba vételre, tovabba megflllaplt8nl, hogy
a be(eg- rem részesül-e kettős insulir,ellátásban.
A nvilvántartá·;ha v·~endő betegről nyi;vántartási lapot
kell' ·fclfl k tetni 2. pétdánytan.
A beteg kitdes nyilvánwnásbc: Vét.ele ~~cá?. ab~:mn a
gyógyszertárban, amelyben az m~ul.m-szt~kseglet~t ?e·
szcrezni kívánja, ezt a szándékát be,]elcntem és a nyil vantartási. l1pját ·bemutatni. A gyógyszertár a bemutatott
nyilvár t \rtási bpöt bélyegzőjével <;llátja és a szübéges
insulin-mennyiséget előjegyzi.
.
,
A beteg az insulin-szükségletét csak. a~ban ~ .gyo8'~
s.,;ertárban szerezheti be, amely a nyJlvantartasJ lapjett
bélyegzőjével ellátta és az insulin kiszolgáltatását e1ő··
jFgyezü;.
·
.
Ha a beteg lakást v.Utoztat, vagy nem ':á!tc:ztatj~ ugy~m
a lakóhf'lyét, de más gyógyszertarba.n klvanJa az msulm~
szükséglctét beszerezni köteles_ ezt a körülményt amem~yiben erre van 'lehetőség - a -naptári hónap
15. napj:iig nyilvántartási !_apjának egyidejű be~
mutatásával az insulint eddig kiszolgáltató gyógyszer~
tárban és ezt kövf'tőleg abban a gyó,gyszertárban be. jelenteni, amelyben a jövőben az i:qsulint rendszeresen
beszcnzni láváJlj<\,
Az orvos a beteg részérc insulint ~sak a beteg nyil-yántartási lapján feltüntetett mennyiségben_ és legfeljebb
egy hónapra engedélyez;tt mennyiséget rendelhet.: " ,
Ha a kezelőorvos vélemenye szcnnt a betegnek szovodményfdlépése .következtében gyógykez.elés érdekében
a nyilvántar:tási lapján feltüntett mennyrségnél nagyobbmcnnyiségű insulinra van siüksége 1 köteles a beteget
a napi insulinszükséglet megállapítása végett kórházba
(kliJ;ikára) utalni._ Ha a }<órház (~linika)- megáll~p,ítása:
szennt a betegnek a mar engedelyezett menny1segnél
nagyobb meimyiségű insulinra van szüksége, a rendelő
intézet vezető főorvosa a kórháznak (klinikának)· erre
vonatko7.Ó igazolása alapján a rendelőintézeiben őrzött,
valamint _a betegnél lévő nyilvántartási lapon ?- beteg
- egy napi insulin-szükségletére vonatkozó bejegyzést

törlí és rávezeti az újonnan megállapított ipsulinszükséglct mennyiségét. A helyesbítést a vezetőfőorvos
köteles mindkét nyilvánt<:~rtási laporr aláírásával és
bélyegzőjével igazolni.
Az orvos legfeljebb 200 E insulint nyilvántartásba nem
vett beteg részére, illetőleg nyilvántartásba vett bctecr
részére a nyilvántanisi lapján feltüntetett mennyisécre~
felül is rendelhet, ha. a7. insulinra életmentés céljából
yan s.zükség: Ilyen esetben az orvos köteles a Vényerr az
msulm halaszthatatlan szükségességét «statim», «cilo».
vaffy <<.perículum in mora» jelzéssel igazolni._Az életmentés
céljából az említett módon rendelt. insulin kiszolgálta,tásához a ..re~deUíintézet v~zető Warvosának enge-,
delye nem szuksegcs, a rendeloorvos kötelf:'s azonban a
rendeléssel egyidejűleg a beteg nevét, életkorát és lakcímét
valamint a rendelt insulin mennyiségét a rendelőintézel
vezetőfőorvosának írásban bejelenteni.
.
Az insulint csak olyan vényürlapoh szabad rendelni,
amelyen a rendelőorvos neve és lakcíme olvashatóan
fel van tüntetve. A rendelőorvosnak a vényerr fel kell
tüntetnie a beteg nevét, életkorát, lakcímét, az insulinnak
a ~eteg nyilvántartási lapja alapján megállapított
napz egységszámát, a" mulelt insulin nemét (rendes vagy
d~úzódó h,atás,ú) és r;g~sz mennyiségét. (üveg- .és egységszam), tovabba naptan hónap Rzcrmt megjelölve azt
:az időtartamot, amelyre az insulint rendelte.
Amennyiben az orvos az insulint az állami társadalombiztosítás, illetőleg a közgyógyszerellátás terhérc rendeli,
a vényt a gyógy~zertár ré.~zére- esetleg másoló papír al·
kalmazásával- két példányban köteles olvashatóan kiállítani. A másolati példányra. rá· kell írni a másolat szÓT.

Az egészségiigyi nn.iniszter :144/1951· Eii. M.
számú utasítása az u.res insulinos üveg_el~
:kötelező vissZaszolgáitatása tárgyáhan
.
(Megjelent:
az Egészségüg;'i Közlöny 1952. 2: ~zámában.)
Az insulin rendelésének és kiszolgálásának szabályozásáról szóló 3!80-210f!951. (VI. 23.) Eü, M. számú

rendelet kiegészítéseképpen a bánya- és energmugyi
miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem:

1. §. ( 1) Az insulinkezelésben ré~zesülő betegek kötelesek a részükre rendel t insulin felhasználása után, az
újabb insulinszükséglctük beszerzésekor az üres insulinns
iive_get (üvegeket) a gyógyszertárnak visszaszolg"áltatni.
(2) A gyógyszertárak kötelesek aZ! insulin kiszolgált~
tásakor a beteget, illetőleg a gyógyszert átvevő személyt
az (I) bekezdésben foglalt rendelkezésre figyelmeztetni
2. §. (l) A gyógySzertárak annak a betegnek, akinek
insulint legalább egy ízben már kiszolg-áltattak, ínsulint
újból csak abban a;,-; esetben adhatnak ki, ha az 1. §
(I) bekezdésélJen foglalt rendelkezésnek megfclelően
az üres insuli1~os üveget (üvegeket) vissz~szolgáltatja.
(2) AZ (1) bekezdésben fogla.l.t renddke:>:és num
vonatkozik arra az esetre, ha az or\'os az insulint
<<statim», «cito» vagy <<ftericulum in mora» jelzéssel
rendelte.
Hogyan kell kábítószert, vagy lJLábítósze:n
tartalmazó gyógyszert :rendelni?
közőtt sokan vannak, akik szabálytal<mul írják· fel a kábítószer rendelkezés hatálya <1lá
tartozó gyógyszerkészítményekeL A törvén_yes rendelkezések
nem ismerése senkit nem wentesíthet a büutető követke::.ményekto'1,.
éppen e:tért a Kartársak figyeimét nyomatékosan felhívjuk a (egészségügyi) minisztél"ium e tárgyban kiadott
3I80-II4/I950. (XI. 3.) N~ Jvl. számú rendeletére, amely~
nek az orvosokra vonatkozó fontos részleteit a következőkben közöljük:

Az orvoskartársak

I. A kábítószerek meghatározása.
I. §.
(r) A jelen rendelet al~almazása szempontjából kóros
méregélvezetrc alkalmas ká.bítószereknek (a további<:~k~
ban: kábítószer) tekintend6k a jelen rendelet 1: számú
34'

mélléklet~ben f'~glalt készitmények~ valamint az alá.bb felS()rolt anyagok:

a trye'rs ópium,
a r,z_ógJ.rópium

(ext~·~ctu~ opii aquos, sicc, pulvis,
tmctura opn, hnct. opii benzoica. tinct.
op11, .cröcata, tine t. papay~ris conferta. Opiu:ffi conc.
pulv1s, Domopon pulv1s, Pautonpon pulvis),
a ,szívásra kikészített ópium
a m,orphi~ ~s ?nnak, sói, tov~bbá minden olyan előállított
es- eloalhthato morphm ester amclvből' a tiszta
m?rphin vis~zany;rhető, val;mint 8_ morphinnak
rumden egyeb szarmazéka
a diaccthylrnor-phin (heroin)' és sói,
a benzoyl morphin és sói, valamint
a morphin többi esterei és ezek ·sói,
a bcnzyl morphin (peronin) és a többi
morphin aethcroxyd, valamint ezek sói'
az aethylmorphin (dionin),
'
a n:cthylmorphin (codein),
.
a. di_hydrooxycodeinon (hydrolaudin),
a di_hydromoq~hinon (dilaudid),
a d1hydrocodemon ··(dicodid, nc'ocod},
az acetylo-dihydrocodeinon vagy az acetyl-dimcthylódi]lydrothebai~_ (acedicon),
·
a dihydromorphiU (paramorphin) és sói továbbá
esterei és ezek sói,
·
'
az .~-ox~morphin (ge;uomorphi_n), az N-<?xymorphinos
osszetetelek, valanum a többi öt vegyértékű nitrogén
morphin szá,rmazékok,
a thebaiu és sói, es terei· és ezek sói,
a kákalevél és gyógyászati készítmény (extractum
cocae fluidum, tinct. cocae),
a nyers cocain,
a ~ocain és ennek sói,
._
az ekgonin és sói, valamennyi estcrú és ezek sói
az indiai kende_r ~s $YÓ~_ászati készitménye.i '(extractum cannab1s". md1ca, tmct. cannabis ind.) az
iridiai kenderhol nyert _gyanta és az olyan készit- ·
op~:·

mények, amelyeknek alapja a gyanta (hasiS, esfar,
dzsamba stb.),
az 1 piperidino-3, 3 diphcnylhexan~n (4) hydrobromic és sói (Hexalgon), az aethyhum J-mcthyl-4-phcnylpiperidin-4-car_bonic. fS sói (DulaTilin),
a 4-4 diphenyl-6-dimethylamino-hcptanon-3-hydrochlorid (Dejnidul),
az 1-Phcnyl-2-aminopropan éssói (algedrin-aktcdron)>
az 1-Phcnyl-2-methylaminöpropan és sói (DofJidTin),
továbbá -a fent felsorolt bármily töménységű kábitó_anyagok va'gy származékok folyékony vagy szilárd
hígításai.
(2) Az aeth)rlmorphin, metylmmphin és dihydrocodein (Hidra ..
cvdin, Pamcodin) g]ógysze~táJZ forgalmáta a AábitóJzerekre
vonatkozó ellenőrzés nem tetjed ki, de gyáTtásuk, Aivilelük, behozataluk és nagykeres!.edői jorgalmuk tekintetében a többi
kábítószerekkel azonos elbírálás alá esnek.
U. Kábítószer} vagy luibiíós,ze:rt tartafmazó
gy(igyszer rendelése és kiszolgált3:t~sa
2.

§.

Az I.· §-ban, valamint ajtlet~ rendelet I._ számú midlékletében
jelsorolt kábítószereket,. vagy bármely olyan g)•Óg)'sze.rt, amely
kábítószert akár ,a legkisebb mértéAben tartalmaz ( zdeértve a
kiJZönleges használatra irt g)'ógyszert is), csak 1l)'Omtatott
- esetleg gumibélyegzővel ellátott -:------ a rendelő orvos nevét,
lakását (telefonszámát) feltüntető jejléces vén)'CJZ szabad
rendelni, illetve csak ilyen vény alapján szahad kiszolgáltatni.

3· §.
( 1) Kábítószer, vagy kábítószert tartalmazó gy_ógy•szer rendelése
eselén az orvos köteles·:
1. a 2. §-ban foglaltaknak megfelelő vén.yt "pontosan és ol?as-;
ható írással kitölteni, továbbá a vénJ•en aJ!m!fo_s_)ta~_zJ!alail
utasítltst, a beteg nevét, lakcímét_ és életkorát feltüntetni;
2. a kábít6sZer mennyiségét ( a-gyóg;•szerben foglalt kábítóJzer
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mef!.~.Yh{g{t_,, ezenkívül az adag számát
római szám
értékét) betúiJel és szánvnal kiimi~· amennyiben a kábítószer
mennyis~tte:az egyszerrvagy Tifl}i maximális adagot meghaladja,
úgy a menrryiséget kiilön kéRJeggyel köteles megerősíteni; ez az
eljárás a törzskönyvezett gyógyszerkészítmények11él is alkalmazandó;
·
3. a használati utasí_tás~__(signatwát) pon_tos,qn, félreér_tl]etetlen
módon megadni~· ·csepp rendelése eselén (ha például a signatura
olyan utasítást tartalmaz, k'Jgy <<jójdalom esetén .. , cseppet>))
feltétlenül meg kell határozni, hog_y a beteg naponta legfeljebb
hány csej;}Jet vehet be,· ha az injekciós készítménynél a signaturtÍn ,
«orvos kezéhez» szerej;el, nem kell külön has.tndlat-i utasítást .
feltüntetni;
4· a vétl_yre a ponfos keltezist minden esetben rávezetni.
(2) Ha az orvos a kábítószeres vényerr javítást eszközöl,
köteles azt a javított résznél külön kézjegyével megerősíteni.

(3) A társadalombiztosítás, valamint a közgyógyszerellátás, illetőleg az államEncstár terhére rendelt kábítószeres vényeket két pé[dá,oryban kell kiállítani. Ez másolópapír használatával is történhet, ilyen esetben a'l.onban
mindkét példánynak jól olvashatónak kell lennie.
A más·ol:Jti példányra minden esetbe:Q rá kell vezetni
a «Másolat« jelzést.
(4) Klinikák, közkórházak és közilleli gyógyintézetek a bejdrá
betegek részére történő kábítószeres vények felírásánál kötelesek
a vényt a gyógykezelést végző osztcí{y bélyegzőjével ellátni.
(5) Olyan esetben, amikor az orvos ·kábítószerek, vag)' kábítószert tartalmazó gyóg)'szernek huzamosabb időn át való használatát tartja szükségesnek, ezt a kiirülmérl)'t a vényre rávezeti és
utasítja a beteget, vagy hozzátartozóját, hogy a vényt az illetékesjárási, városi, városi kerületi tanács végreh<dtóbizottságának
(a továbbiakban: végrehajtóbizottság) mtltassa he. Az ilyen
vényt a végrehajtóbizctlság ellenőrzi, majd. utasításküt ráÍtja
a vé:ryr~, hagy a gyóg_vsz;erész. a vén)J alapján mely időpontig
milyen zdfJközönként és milyen mennyiségű szert szolgáltatha{
ki. Az il_yen vényeket folyamatosan mindig ugyanabban a gyógvszcrtárban kell beváltani oly módon? hogy a g)'ógyszerész; ·a

vényt már az első mennyiség kiszo~gáltatásakor vi_ssza_tart}a ds
arra a vég'rehajtóbizottság által előírt időközökben ;elentkezó
beteg vagy hozzátartozója részére az esetenkint er:gedélyezett
mennyiséget kiadja~ A vén_v hátlapján, vagy hely luán)'ában a
hozzáerősítelt papírtapon az átvevő a gyógyszer átvételét és az
átvétel időpontját aláírásával igazolJa.
(6) A kábítószernek, vagy kábítószert tartalmazó gyógyszer_nek
folyamatos kiszolgáltatását a végrehajtóbizottság legfe{Jebb
"!zárom hónapi időtartomra ehgedélyezheti. Három hónap eltelte
után a végrehajtóbizottságnak a kábítószer folyamatos kiszolgáltatására újab b engedél)1t "kell adnia.
(7) A végrehajtóbizottság kábítószemek, vag)' kábítószert tartalmazó gyógyszernek minden_ általa engedél)'ezett fol;famatos
kiszolgáltatásáról a Kábítószereket Ellenőrző Központz Szervet
(a továbbiakban Központi Szerv), /3p.,D~ákFerenc u. I6-I8.
értesíteni tartozik.

6. §.
(1) Az' orvos, valamint a gyógyszertár, a k?rhá~ és egyéb
gyógyintézet felelős vezet{íje köteles mmden esetb~n
bejelentést tenni a Központi Szervnek, ha alapos gyanÚJa
mer-\,i.l fel arra nézve, hogy a kábítószerrel visszaélés
történt.
(2) Az (1) bekezdés alapján beje~entésre kötcle7;ettek
ugyancsak kötelesek a Központi Szervhez mmden
esetben bejelentést tenni arról, ha a megrendelt kábítószer mennyiségében hiány mutatkozik, vagy akár a
szállítás során, akár kezelés közben bármi okból (törés
stb.) a kábítószer mennyiségébcn vesztes'ég állott elő.
(3) Az elG,ző bekeZdésekben foglaltakra vonatkozó bejelentésben a hiányzó, vagy megsemmisült kábítószer
megnevezését, mennyiségét, a veszteség bekövetkezésének okát és egyéb körülményeit, tavitbbá az észlelés
időpontját, valamint az esetleges szemtanú nevét és.
lakhelyét meg kell jelölni. Gyári ké~zítménynél ezeke~
felül a bejelentésben fel kell tüntetm a forgalombahozo
nevét és a gyártási számot.
(4) Az ( 1) bekezdés alapján bejelentésre kötelezettek
3-t-,
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kötelesek a Központi Szerv _részére megküldött bejelentés egy másolatát két évig megőrizni. .
(5) Kábítószct• elszámolásával ka~solatban elkallódási
százalék gyógyszertáraknál és házi gyóRyszertáraknál
porok· esetén legfeljebb 3 százalék, folyadékok esetén
legfeljebb 8 sz"ázalék, közforgalmú gyógyszertáraknál
porok esetén legfeljebb 5 százalék, folyadékok esetén
legfeljebb 12 százalék lehet.

Büntető és hatálytalanító rendelkezések
g. §..
(I) Amennyiben a cselekmér{y súlyosabb büntető rendelkezés
alá nem esik, kihágást követ el és két hónapig terjedhető
elzárással büntetend6 az orvos_, a gyógyszerésx, továbbá
a gyógyszertár, a Gyógyáruértékesítő Vállalat, vala-'"
mint a gyógyszervegyészeti gyár (üzem) felelős vezetője,
ha a jelén rendelet reá vonatkozó t"endelkezéseit megszegi vagy
kijátssza.
.
(2) A pénzbüntetés tekintetében ai 1928. évi X. törvény és az
-ezt módo_sító és kiegészítő jogszabályok rendelkezését kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a pénzbüntetés legmagasabb
mértéke 5ooo.- (ötezer) forint.
(3) A kihágás miott az eljárás a kiizigazg~tási hatóságnak,
rnint rendőri bünte!őhiró!ágnak a hatáskörébe tartozik;- szakminüzterként 'a egés.eségügyi miniszter jár el.
JQ,

§.

A jelen rendelet hatálybalépésével a gg.227·I943· -B. _l\11.
számú rendelet (Belügyi Közlöny 6g4. oldaD, valamint
a 3.180-1 I I/I950· (V. _31.) N. Ivl. szárpá rendelet.
hatályukat vesztik.
:n:. Szám.ú rn.elléklét
A 3•I80-U4·'950· (XI. 3.) N. M. számij
rendelethez
10.332 Aceelicon tbl.
13.196 Aktedron inj.
13. I 97 Aktedron tabi.

2.662. Algedrin tbl.
I3.448 Cocainuru hydrochloricum~ 1 százalékN atrium chioratum I ·százalék inj ..
13.449 Cocainum. hydrocloricum I szá:zalékNatrimn chioratum 2 százalék inj.
I 3·tt.50 Cocain um hydrochloricum I százalék Natrium chioratum 3 százalék inj.
~3·45I Coeairrum hvdrochloricum I százalék Nauium chiOratum 4 százalék inj.
13.452 Cocaim1m hydrochloricum I százalék --'--Natrium chioratum 5 százalék inj.
2.825 Depridol inj. I százalék
2.?26 Dcpridol tabi. 5 mg.10.390 Dicadid tbl. 5 mg.
10.391 Dicadid tbl. 10 mg. ·
10.397 Dilaudid inj. o,2 százalék
gog Dithescop I. inj. mite
9I0 Dithesc_op II. inj. forte
I2.707 Dolantin inj.
12.706 Dolantin tabi.
·579 Domatrin inj.
792 Domatrin inj. mite
58o Domatdn tbl.
ILI20 Domopon inj.
II.I2I Domopon sol.
Il.I22 Pomopon tbl.
13.090 Dopidrin inj.
12.974 DOpidrin -tbl.
13.420 Hcxalgon inj.
13.24_.I Hexalgon thl.
12.1~)0 Hydrolaudin inj. 2 százalék
12.189 Hydrolaudin tbl.
13.454 l'viorphinum hydrochloricum inj. o~s%
12.716 Morphinum hydrochloricum inj. I%
2%
12.717 Morphinum hydrochloricum inj.
·I I .538 Morphinum hydrochloricum inj. 3%'
4%
I I ·539 1VIorphinum hydrochloricum inj.
1.079 Morphinum pydroChloricum 2% ·
Atrapinum sulfuricum o;os% inj.
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I.ob8o ;.-lviorphinum hydrochloricum 2 o/c0 ~
Atropi~um sulfuricum o, 1 %
2.735 Morphmu_m hydrochloricum- 2%
Scopolammum hydrobromicuin
o,os% inj.
11.147 Opium cane. inj. 2 százalék
I 1.148 Op~um cane. inj. 4 százalék
I I 146 Opmm conc. ta b l. o, ot g
13.438 Op~':lm éonc. tabl.. F. N. o,o2 g
2.730 Opmm cane. c. bornatrapina tbl. FN.
10.3-IS Pautoporr inj. 2 százalék
IO.~rg Pantopon sol. 2 százalék
10.314 Pantopon tbl.
1.216 Spasmalgin inj.
I 21 7 Spasmalgin tbl.
I .88 r Tetrac_or-Neocod cseppek

'

Az egészségilgyi W.iniszter
3·I3ofn4·8/I95'· (HL 17.) Eü. M. számú
rendelete

· a pul":ls opii 'ct ipecacuahnae compositus P. I. (Pulvis
Doyen) elncve;:;ésű gyógys:>;er rendelésének gyógyszertán forgalmának és előállításának szabályozása· tárgyában.
(Közigazgatási -rendszám:-- 3. 18_0.)

(Megjelent:
a Magyar Közlöny 1951. 46-47, szám'ában.)

{l)

J\

l. §.

pulvis ?Pii et ipecacuahnae compositus P. I.
(Pulvts Doven) elnevezésű gyógyszer rendelésére é:;'
gyógyszertári forgalmára a kábítószerek forgalmát és
ellenőrzés~t szabályozó 3.180--114J1950. (XL 3.)
N. M. szamú rendelet hatálya nem teljed l_ci. ·

Az egészJégügyi miniszter 836o-nfi952 .. Eü. M. xzámú uta~:ttísa, a, káros -~né~e?él':c~Etre alkal!flas kábítószerek új

J'---gyzekenek

kozzeteteleről,

valammt a kábítószer:ek

·gyógyszertári forgalmáról. és annak ellenőrzéséről
szóló 3180-------114fl950. (XL 3.) N. M. számú rendelet
kiegészítése tárgyában.
(J'vlcgjelent:
az Egészségügyi Közlöny l 952. 10, számában.)

1. §. (l) A 3180-:--114/1950. (XI. 3.) N. M. számú
Tendelet· 3. §-a (I)'_ bekezdésének 2. pon:tja az ;~]ábbi
rendelkezéssei egészít.tetik ki:
(2) Az orvos kábítószert vagy -kábítószert tartalmazó
gyógyszert akként is rendelltet, hogy az orvOsi rendelvényerr arabs számmal és betűvel kiírva feltünteti az
egy adagban foglalt -kábítószer. mennyiségét, továbbá
római számmal betűvel kiírva megjelöli a kiszolgáltatandó adagok számát.
'
Me:a·fenarendeiet.
Az Eü. 'i\-iinisztériwn 318-1JMJ14. 1952; 111/L sz. rendelete
értelmében nemzetgazdasági érdekből alkohollal való
takarékoskOdás végett kórházak, -rendclőintézetek és
üzemi rendelők kí~árólagrcsak Meifen aq. conc. sbl.-t
has~nálhatnak, műszerek (fccskendők, szikék stb.),
valamint gumieszközök (katheterck, kesztyűk, Krogh~
szájrés~ stb.) sterilerr tartására. A Merfcn aq. conc.
sol. baktericid és sj;ora ölőhatása igen 11iagas, felülmúlja
az alkolwlét. Sem általános, scm lokális mérgczést nem
okoz. Bármilyen mennyiségben rendelkezésre áll.
Javasoljuk a JI.!Ieifen alkalmazását fertőző osztályokon
kézfertőtlenítéshez, valamint gyermekosztályokon pelenkák
fertőtlenítésére. lVIúszerek és gumieszközök sterilerr tartására a Mcrfen aq. conc. s<;ü. tízszeres hígított oldatát
kell használni. A műszerek tárolására készített oldat··
hoz literenként 5 g Na. nitrosumot is kell adni a műszerek
-rozstf_ásodásának megakadályozására. Az oldatot hetenként
.cserélni kell.
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Fertőző osztályokon kézfertőtlenítésrc a Merfen -aq.
conc. sol.-t hússzoros hígításban, gyermekosztályokon pe'lcnka fertötlcnítésére negyven-nyolcvanszoros híg-ításbankcll használni. (PL l liter tízszeres hígítású oldat elkészítése végett 900 g -- 9 dl. vízhez állandó keverés
közben hOzzáadunk roo g ...-- I dl Nler:fen aq. coné. sol.-t.)
Alumínium eszközök és ötvözetek ebben· az oldatban
nem tárolhatók.
A Tvierfen aq. conc. sol. hatásának ismertetésével és
alkalri:tazásának el6nyéivel dr. Alföldi és dr. Szita
foglalkozilc «Beszámoló egy úJ higanytartalmú fertőt
lenítőszer, a Mcrfen desinfekcíós hatásáról» -- című
cikkében, C~'Iegjelent az Orvosi Hetilap 1951. okt. 14-i
41-ik számában.)

járóhetegek PAS kezelésének szahályozás~Eü. Min. g.I8ü/53/I95L s2. rendelet.
(1) A kórházból és egyéb gyógyintézetekből elbocsátott~
de. további PAS kezelésre szoruló betegek, valamint a
tüdőbeteggondozó intézeteknél kezelés alatt álló PAS
kezelésre szoruló betegek ellátását a lakóhelyük vagy
mun~{ahelyük szcrint illetékes tbc. gondozóintézetek
végztk.
·
(2) P AS-kezelés csak az alábbi .kóreseteknél engedélyezhető:
·
r. Acut exs~d~tív folyamatok,
~.- Idült fibrq-caseosus.tbc-k, lökésszerű rosszabbódásil.i
· (disseminatio),
3· Sebészeti műtétre váró betegeknél (erősen secernáló
cavernák),
,
,
4· 1\HHét utáni progressio 'vagy szórás,
5· Pl eu ri tis exsudativa,
6. Urogenitalis csontizületi, nyirokcsomó ·es érzékszervi gümőkór aZon formáinál, amely(;knél a PAS.;.t
kiutaló bizottság ezt a kezeléstfeltétlenül szükségesn~k tartja.
A

...

AmbUláns PAS kezelésben -

különös tekintettel- a

dolgozók munkaképességének hf"lyreállítására.- első
sorban a gyógyintézetekből elbocsátott betegeket kell
részesíteni.
(3) Az Eü. Min-. a P AS-kezelésre szoruló betegek cllátására a tüdőbeteggondozó intézeteknek • havonként
P'AS -vásárlási hitelkeretet biztosít.
A \ gondozóintézetek egy-egy hónapra engedély!"zett
PAS-mennyiséget a távgyhónapot megelőző hónap ~s.
napjáig -!"gy té'tclben rendelik meg (hívják le) a Budapesti -Gyógyáruértékesítő Vállalattól (Budapest, XIII.
Huba-u. ro.)
'
A gondozóintézetek a rende_lkez~sükre álló PA? menynyiség alapulvételével jel,öhk lu a -PAS kezclt;:sre legalkalmasabb betegeket.
(4) A gondozóintéz?tek_nek lega!á1?b k~ttagú PA~:
bizottságet kell létesltem: A PAS-btzottsag febdatat.
A PAS-kezelésben részesíthető betegek kije lötfsf>, továbbá
a betegek gyógykezeléséhez szükséges PAS-frv:m:-yiség
és a kezelés módjának megállapítása, valamtl1t a
P AS-kezelésben-- réSzesülő betegek időnkénti felülVizsgálása.
(5) Az állami társadalom?iztosítás szolgál tatásaira . és
a közgyógyszerellátásra Jogosult betegek, valammt
vagyonÍalansági bizonyítvánny~l re~dclk~ző b;teg;~
részére a PAS-t díjtalanul kell bszolgaltatm. Az a-p':'lasl
díj fizetésére kötelezettek a gyóg~>kezelésük1:e ktu~alt
PAS-t és a kezelési költségeket (röntgenfelvetel, vtzsgálati díj stb.) a I82.8oo/1949 N. M. sz. rendelet alapján kötdesek ml"gtérítcni. Fizet(~ betegeknek PAScsak abban az esetben adható ki, ha a beteg a PAS
árát bianea betizetési lappal az Eü. Min. «működési
bevételek!> elncv-ezésű 106.po sz. bevételi számlára befizette -és azt elismervény-szelvénnyel tgazolja. A betegnek egy-egy ízben egy hóilap} s~ükségleténél nagyobb
mcnnyiségű PAS nem adhato kl.
(6) A PAS kiszolgáltatásakoE a tendelethez mellékel~
tájékoztatót a betegnek át kell adni és figyelmeztetlll
kell á beteget, hogy az abban foglaltakat pontosan
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tartsa be s a gondozóintézetnél felülvizsgálás céljából
pontosan jelenjen meg.
(7) A bizottság a beteg- részére kiadott PAS felhasználását az egészségügyi védőnői vagy· a körzeti orvosi
hálózat. útján ellenőrzi.
(8) A bi:z;ottság köteleS a beteget havonként legalább
egyszer felülvizsgálás céljából a gondozóintézetbe berendelni.· A bizottság köteles PAS ellátásban részesülő
betegekről nyilvántartást vezetni. ,
A nyilvántartásnak a következd adatokat kell tartalmaznia: a beteg szcmélyi adatait (név, lakóhely,
foglalkozás), kórisméjét, az orvosi vizsgálatok időpontját
és a kiadott gyógyszermennyiségct. A vizsgálatok eredményét, ·valamint a kiadott PAS-mennyiségeket a
beteg kórlapján folyafiatosan fel kell tüntetni.
A gyógyszer átvételét a beteg aláírásával igazoltatni
kell.
A bizottság a felülvizsgálat eredményei alapján határoz
a beteg további PAS-ellátása tekintetében.
A beteg által beszolgáltatott üres caps1,!lák megsemmisítéséről a bizottság köteles gondoskodni.

A PERNAEMON FORTE és a VITAMIN R,, injekció rendeléslinek és kiszolgáltatásánalt szabályozása.
Az Eii. :m.in~szter I06ft95_I. 3•I8o lrözigazgatási
rendszámú rendelete
J\1egjelent a Népegészségiígy 1951. g. számában
A Penwernon forte injekciót és Vitamin Bn injekciót csak
anaemia perniciosa, agastriens anaemia és macraciter ferhességi
anaemia gyógykezelésére szabad rendelni.
A gyógyszer használatának szükségességét a betegnek
- tekintet nélkül arra, hogy aZ áHami társadalombiztosítás szolgáltatásair;:t jogosult-e vagy sem, - k?rház, tudományegyetemi klinika vagy állami egészségügyi szolgálat szakorVosi rendelőintézete egy hónapnál
nem régibb. keletű bizonyítványával· kell igazolnia.
A gyógyszert csak olyan vényűrlaporr szabad rendelni,

amelyen a rendelő orvos neve és lakcíme olvashatóan fel
van tüntetve. A rendelőorvosnak a vényen a beteg nev_ét
éle~kor-át és lakcímét is fel kell tüntctnie.
'
Amennyiben az orvos a gyógyszert ·.az állami társadalombiztosítás, illetőleg a közgyógyszerellátás terhére rendelj ·
a. vényt ~ esetleg másolópapír alkalmazásával - két
példányban köteles olvashatóan kiáll:í:tani. A másolati
példányra rá kell írni a «másolat» szót.
A beteg köteles a rendelő orvos által kiállított -vényt,
valamint a fentebb említett bizonyítványt, az állami
egészségügyi szolgálat lakóh,elye szerint illetékes. megyei,
Budapesten a városi ke1·ületi szakorvosi rendelőintézet
vezető főorvosának bemutatni. A vezető főorvos a be~
mutatott bizonyítvány alapján ellenőrzi a gyógyszer
rendelésének helyességét. A vezető főorvos, amennyiben
a rendelést helyesnek_ találja, a vényen a gyógyszer
kiszolgáltatását engedélyezi (á vényt aláírá;;ával és
bél}regzőjével ellátja).
·
.A gyógy~zer Budapesten kizárólag a: Gyógyszertár
Központ által kijelölt (külföldi gyógyszerkülönlegességek árusításával megbíz9tt), vidéken pedig csak amegye székhelyén lévő közforgalmú gyógyszertárban
szerezhctő be. '
A gyógyszertár a gyógyszert csak olyan szabályszerúea
kiállított vényre szolgáltathatja ki, amelyen a rendelő
. intézet vezető főorvo~a a gyógyszer kiszolgáltatás~_t
engedélyezte. ·
.
Az eg'észsligügyi ~iirl.szter 105/1951 (CVII. x8.)
E. Ű. SZ rendel~te
·
a pe~cillin rendelésének és kiszolgáltatásának
szabályozása tárgyában
(Közigazgatási rendszám': g.I8o)

. Megjelent a Népegiszségügy 1951. 9. számában
Penicillin- csak orvos rendelvényérc szolgáltatható ki·
orvosi rendelés esetében is ugyanarta az orvosi vényr~
csak egy .izben. Orvosi vény másolatára penicillint kiszolgáltatni nem szabad.
23 Tájékoztató a gyógyszerkészltm~nyek rendelé~ére

,,.

Penicillint ésak olyan .vény?rlapo?" szabad re;tdelni,
amelyen a rendelőarvos neve es lakczme olvashatoarr fel
van tüntetve. A rendelőorvos kötf'l:s a vényerr a beteg
neoét életkorát és ln/.-címél feltünte~m.
.
,
Ha ~z orvos a penicillin t az állami társadalom.blztOsltás,
illetiHeg a közgy?gys:erel látás te;h,t're, ren dd~, a. vényt
- e<;etleg másolopap1r alkalmazasaval a. gyog;y,z~rta.r
ré-;zére - !.-él JuYdá·~J•ban k?telt-s ,ol':'ashat:)an kiid,iltam.
A másolati példányra ra kf·ll tf~l a ma~?,!at s~ot.
Minden ködor!:{:-llmú gyógyszertar vezetoJe ko~e!es. 3.
gyógyszertárban legalább egymillió egység pen.lc~lltnt
· áll~ndóan ké"zletbcn tartani. Ebből a menn~l~CJ?b61
csak «tt·riwlum ill nwrm>, «slolim>>, <<cito>) vagy «Cll!s~u'!e>>
me~jelölésscl ellátott orvosi vényre szabad pemc1lhnt
kiszolgáltatni.
Streptomycin .felhasználáSának szahá~.yozása
táre;yában kiadott 3.18]/S/66~43·'1951• Eu. rende:let

k)

...

h
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Relatlt1 indikáció tuberwlosis megbf'legedéwknél:
a) Colbpsus kezelés előkészítésére minden olyan
tüdőfolyamat e<:>etében, arnelvben a collapsusthéripia a bt:teg )ázas, toxikus ·állapota, bronchus
tuberculösis vagy szórás miatt nem végezhető el.
b) Olyan infiltratív yagy határozottan ki nem
mutatható, széteséssel járó, kisebb kiterjedésú
"tüdő-tbc-s f:dyam1.tnál, amelynél előzetes PA"ivagy Thiomicid-kezeléssel eredmény nem vol t
elérhető.
·
c) Nyálkahártya tuberculosis (száj, garat, bél,
bronchus eseteiben), amelyeknél e19zetes PASvagy_ Thiamieid kezeléssci eredmény nem volt
dérh('tő.

IV[e~jelent a NéjJegés;:ségűgy 19.')1. 8. szám~ban.

Streptomvcint csak intézf'ti ápolt (h~_:n_f~.!_c~~~ h;teg
részére ~'> csak az alább fehorolt b~:"teffsegeK es~teben
szabad igényt> Ini, kiadui i-s felhaszná lm:
Ab.rzalút indikáció tnbermlr>sis megbetegedé.mél:
a) Miliáris tuberculosis,
bJ Meningitis tubercu!osa. ·, ,
r) Minden tbc-s fe.rtozés fflsvss ~let korig.
d) Minden tb<>,s pnmaer f;;rtozes toxikus, szórásos
szakában (lazas, syéteso).
.
, ,
e) Pubertaskori phtysis, lázas, tox1kus, .:;zorasos
szakában.
; , é
() Minden türlőresertio mtítét eléíké..;7ltes :e. ,
J Mútét utáni .~zórás, vagy lázas ex<~cerb~Y~. ~tat~.
Kr"·toldali diSsemináit: (hacmatogen) tudogumo~
kór infiltratív szakában." .. ,
i) InfilLratív vagy szórásos szakb~n lév~ tudőfolya
mat a terhesség szülés előtti szakaban, vagy
szülés után.

l

j} Gégetuberculosisnál, ha a dispha~ia következtében olyan-életveszélyes állapot lépett fel, högy
a ThiGmieid kezelés eredményének bevárására
nincs idő.

d) Ér,zókszcrvi gümőkórnál, ha előzetes PAS vagy
Thinmicid kezeléssei eredmény nem volt elérhető.
e) Uro!{enitalis tubei'Culosisnál,. amelynél el6zetes
PAS vagy Thiomicid kezel<':ssel eredmény nem
vol t eUrhet ő.
'

Csont- és izületi tbc. gyógykezelésére csak az alant
kijelölt intézetek ilktékesek:
'
. a) A hódmezővásárhelyi közkórház kakas~zéki csont
tbc. oszt~l ya.
b) Deszk, Aliami Csont tbc. Szanatórium.
eX Szentesi Állami Csont tbc. S?.anatórium.
d) .János kórház psont tbc. oSztálya, Budipest.
eJ M:hraháza, Aliami tbc. Szanatóriúm CsontSf"hészeti osztá l va.
j) Debrecen, ÁlÍa'mi tbc. Szanatórium Csont~
sebészeti osztálya.
g J -II. számú . Gyermekkljnika, Budapest.
h) Budapest, Szeged, Debrecen, Pécs-i Sebészeti
Klinikák.

.,.

m

i) Orthopcel 'klinika,_ Budapest.
j) Szabadsághegyi Aliami Gyermek tbc. Szanatórium.

_Indikáció nem tbc-.r megbetegedéseknél:
a) Pfeiffer. bacillus okozta pneumonia és meriingitis.
b) Coli ferfőzés esetén .5 g l::itreptomycin igényelhető ..
Újabb )génylés jogosságát a Streptomycinbizottság ·esetleg kiküldöttei révén ellenőrizni
, tartOzik.
_c) Endocarditis lenta, penicillin resistens eseteknéL
Az igénylés jogusságát a, Streptomycin-bizottság
esetleg kiküldöttci révén' ellenőrizni tartozik.
d} Hasüri heveny, gennyes folyamatoknál, amelyek
Penicillin és Sulfamidra resistcnsek.
e) Nlinden műtét után vagy műtét nélkül fellépő
peritonitis esetében, amennyiben az p.enicillinre,
transfusiókra, sulfa:p1idra rcsistensneJ:c bizonyul.
j) Más különleges megbetegedéseknél pl. gyermekgyógyászatnál pertussis utáni pneumorüa vagy_
sulfamid és penicillin resistens sepsis, enterocolitis, dysenteria; o'titis purulenta és mastoiditis
Sth. esetekben.
'
A Streptomycin kiutalás fellll a;; illetékes bizottság a;;
igil!V felülvizsgálása után esetenkint dönt.
Az indikációk 'elbíráládnál előszÖr az abszolút indikációk igényét kell kielégíteni.
Tájékoztatás az adagolás módJára tbc-nél:
a) A StreptOmycin mennyisége áltilfo.ban· nem lépheti túl a napi 10 mg-ot testsúly kg-ként. .
b) Felnőtteknél napi o,s. g-ot,
c) Meningitis tuberculosanál, rnilliáris tbc-nél az
adagoláS magas~bb.d) Ha a Streptomycin Rezelés első két. hetében
hatást nem látunk (detoxi~:Hás, röntgenkép
javulás stb.) a kezdés legtöbbszöt eredménytelen.
·

ef A -S~b::ptomycin-kezelés :ttlagos- ·időtartama
8-----"'-- 10 hetet nem haladhatja meg.
f) Műtéti előkészítésnél Streptomycin · adigolás
időtartama legfeljebb 3-4 hét lehet.
·g) Ha a Streptomycin PAS-sal (Thiomiciddcl)
kombináltan adjuk, 0, 25 ,g és 6 g PAS adao-olása
lehetség-es naponta, ilyenkor Streptomyci1~ össz:..
menny1ségc 10-r2 g, Kombinált kezelés utál-i a
PAS adagolás szükség esetén folytatható.
h) Jól bevált a kó"v'etkező adagolás:
Másodnáponként 0,5 g, illetőleg harmadnaponként 1 g. Az adagolás ebben az esetben -,nem
halad~latja meg_ a 20 g-ot.
Az egészségügyi ·miniszter 8s6o~:IO/I952· Eü. I\11.
számú. utasitása a járóh_etegel[ _1.hi.<lmiddp
kezelésének . szabályozása tárgyábaa.

· (Megjelent:
az 1!-"'gisz.rég-ügyi Közlöny 1952." 9. számában.)
A 3181jTJ9-7/1950~ N. M. számú rendelet a Thiamicidtabletta nevű gyógyszerkülönlegességet kétkéresztes gyögy:
sze~-ré rninősítette és egyben akként rendelkezett, h~gy
~z, említett gyógyszerkülönlegcsséget csak a gyógy- ·
mtézetekben bentfekvő betegek gyógyke<jelésére szabad
felhasználni.
A fenti rendeletet az alábbiak szerint módosítom':
1. A Thiomicid-gyógyszcrkülönlegesség~kct a kórházakból és egyéb gyógyintéZ~tekb_ől elbocsátott, dc további
Thiamicid-kezelésre szoruló ·betegek~ valamint a tüdő
beteggondozó intézeteknél kezelés alatt álló, Thio-mi~id
kezclésre szoruló. betegek gyógykezelésére is fel lehet
használni. Az említett betegek Thiomicid-kezelését
'a lakóh'elyük, illetőleg munkahelyiik szerint illetékes tbc.
gondozó intéZet végzi.
2. J árábetegek ThiomicW-kez~lés.ét csak a jelen utasítás
mellé-kletében megállapított rendelkezések szerint és
csak olyan tbc.-gondozó intézetben szabad _végezni,
ahol az előírt .rendelkezések ·végrehajtása biztosítható.

3. A tbc.-gondozó int.ézetek a járóbetegek gyógykezelésére szükséges Thiomicid-gyégyszcrt a saját
ellátmányule terhére, a területileg illetékes gyögyszertárvállalat által kijelölt gyégyszertárból szcrzik be. Ha a
tbc.-gondozó intézet a szükség:es gyógyszer beszerzésére
kellő fedezettel nem rendelkezik, az intézet köteles
az egy-egy naptári negyedévre .szóló Thiomicidgyógyszerszükségletét a negyedév utolsó hónapjának
10. napjáig buclapesti városi, ille..tőleg megyci tbc.gon.dozó intézet útján az egészségűgyl minisztériumnak
(Hl/4. szakellátási osztályának) jelt:nteni; A gyógyszer:..
szükségletet első ízben a jelen ·utasítás hatályl:alépése
napjától számított 14 nap alatt kell bejelenteni.
Az egészségügyi minisztcr az igények felülvizsgálása.
után a szükséges Thiomicid-mennyiséget l::Fszerzi és
· azt a területileg illetékes gyógyszertár vállalat. által
kijelölt gyógyszertár útján a tbc.-gondozó intézetek
rendelkezésére bocsátja.
4. A tbc.-gonclozó intézetek ci rend"elkezésre álló
Thiomicid-mennyiség figyelembevételével' jelelik ki a
Thiomicid-kezelésre legalkalmasabb betegeket. A Icijelölést a tbc.-gonC.oZó intézet vezető [(orvosa végzi,'
lchet6leg a budapesti vá_rosi, illnőlc.g me: gye i t be.
gondozó intézet vezetőjével,-vagy annak mcgtízoHjával történt konzultáció. alapján.
5.. Az állami társadalombiztosítás szolgáltatásaira és
közgyógyszerellátásra jcgos.ult l::etc::gek, vah;mint. a
vagyontalansági bizonyítvánnyal renddkező bet(gek
részére a Thiamicid-gyógyszert díjtalanul kell kiszolgáltatni. A fizetésre köt.t:-lc::zettek a gyógyhzclési"lkre
kiadott Thiamicid-gyógyszert ~s a 'kezelési költsé~·eket
(röntgenfelvétel, viz~gálati díj stb.) a 182.EC0fl949.
(lii. 2.) N ..M. ·számú renelelet rendelkezései szC""rint.
kötelesek megtér)teni. Fizetésre\ kötelezett l::etfgdmCk
Thiornicid-gyógyszer csak abl:an. az esctb:n adható
ki, ha a beteg a gyógyszer á'l·át az «Eü. Mirisztérium
műkiidési bevételek» elneve•:ésű I06.410. számú bevHeli
számlára befizette és a befizctést a bcfizetőlap elismervényszelvényével igazolja.

6. A tbc. gondozó' intézet köteles a beteg kórlapján a
kiszolgál tn t ott Thiomicid-mcnnyisé_get fel tüntetni.
7. A közforgalmú gyógyszertárak Thiomicid-készítményeket csak gyógyintézeteknek szolgáltathatnak ki.
Orvosi rendeh-ényre betegek részél"e Thiamicidkészítményeket kiszolgáltatni nem szabad.

8]6o-ioJr952. Eü. A1. számú. utasítás melléklett-.
Rendellú:z-ésdt a thess beteg'ek atnbulá:ns
'rh.ioxnicidmkezelésénél. Általános irány~lvek.

1. A Thiomicirl ölyan tuberkulontatilms hatású
ch<:"motherapiás szcr, amelynél gyakr.an számolhatunk
mellékhatásol:.kal.
·
2. Ezért ambuláns alkalmazásánál legnagyobb óva"tosság és az előírások pontos megtartása szükségcs.
3. A gyógyszert csak olyan betegnél alkalmazha~juk,
akinél a gyakori rendSzeres kontroll nehézségekbe
nem ütközile
4. A betegnek egy heti adagnál többet egyszerre á
kötelezél kontrollvizsgálatok miatt kiadni nem szabad.
5. A beteg részére gyógyszer csak akkor adható ki,
ha a beteget eidzetesen a máj, a vese és a.vérkéjJZŐs:t.ervek
állapotára néz~e a jelen előírás szabályai szerint
át vizsgáltuk.
6. Interkurrens megbetegedések fellépése esetén a
kezelést szüidég szerinti időre abba kell hagyni.
Az am.buláns Thiomiddmkezelés indikációi&
1I. LégzősZervi gümők6r.

a) Idül t esetek detoxikálása céljából, különösen azok""'
nál, akiknek gégetuberkulózis szövCdrnényük van,
továbbá akiknél intézetben megkezdték a Thiomicid~
kezelést és ambulanter folytatják.

.,.

b) Korai besztirődés és koraiszórás eseteiben. (A korai
beszűrődésnél a bevezetett Thiamicid-kezelés dacára

a szükségcs egyéb gyógymód -- kollapszus therapia nem melléízhet6.)
:
c) Pleuritis exudativa.
d) Empyernp. kezelés lokálisan._
II .. Nyálkahártya tbc-k.
a) Száj, orr, garat, gége,_ bronchus tbc.
b) Bél tbc.
III. .Csont, izületi és tryirokcsomó gümőkór:
Per os és lokálisan is.
Bőrtuberkulózis különböző formái.
(Pl. lupus, tbc. colliqu. cutis, tuberculide, scrophulodcrma, erilhéma nodosum tbc.)

JV.

V. Urogenitális tbc.
Nem ·operálható escteknél és a műiét utáni maradványok gyógyításánál lehetőleg ·szakintézet ir~nyítása
mellett.
VI. ÉrzéksZervek günuik6rja.
(Pl. otitis tbc. -episcláitis, pheijetaerta stb.)
AbsolUt ko:ntraai:ndikációk.
Kontraindikált diabetes mellitusban, anaemiás álla:..
pot ban, kachcxiánál, máj, · vese,· vérképzőszcrvek
fennálló vagy nemrég lezajlott betegségeinéL Nerd
adagolhaM ambulánsan 3 éven aluli gyermekekndl! Nem
adagolható egy időben fémsákkal, pyramidonnal, D 2 vitaminnal, arsenobensol származikokkal, su(famidokkal. Etkezdmél
sajt és hal kerülendő. ·
Relatív kontraindikác:iók.
Fokozott óvatosság ajánlatos allergiás bCtegségckre
hajlamos ·egyénekriéL Lehetőleg ne adjunk terhesség
folyamán és igen óvatosan adagolandó a gyermekkorban, melyben .súlyos agyi tünetek fejlődhetnek ki.

•••

Threomycin (chlorom.ycetin)
rendelését és ki$özolgáltatását· a 3t80/2/I95X
és a gJr.3o/2-6]I95I sz. eü. min. rendeletek
szabályozzák.
EZek helyett a l\t1inisztérium újabb rendel'etet ad ki~
amely lényegesen mégváltoztatja a THR.EOMYCIN
rcndelé.;ét és kiszolgáltatá3át.
Ez a rendelet e Tájékoztató szcrkesztési adatzárásakor
még nemjelent meg az EGESZSÉG ÜGY! KÖZLÖNYben.

Az EgésZségügyi Miniszter I4t/I95I• Eü. szám.ú
utasítása egyes gyógyszerkülönlegességek
helyettesítése tá:rg}·ában
I.

Egészségügyi Köziliny 1952. 2.
§. {1) A jelen utasítás mellékletfben felsorolt gyógy-

szerkülönlegcsségck rendelése esetében a gyógyszf"rtár
az orvosi vényen rendelt gyógyszerkülönlegesség ht>lyett,
ha az a gyógyszertár készletében nincs meg) a mcl lékletben meghatározott azonos erősségű és összetételű,
de más néven forgalomba hozott gyógyszcrkülönlegésa
séget szolgáltathat ki.

MeÜéklet a I4I/I95I. Eü. M. számú utasításho~;
Sevenaletta
Acid. phenylaethylbarb.
tabi._ o,ms
Acid. phenylaethylbarb.
Sevenal tabi. o, 10
ta b l. o, 10
Acid. phenylaethylbarb.
Scvenal tabi. 0,3
tabi. 0,3
T onogen inj. o, T%
Adrenalin _inj. o, I%
Tonogch sol. o) 1%
Adrenalin sol. O) I%
Glanducorpin inj. 5 mg
Akrolutin inj. 5 mg
Glanducorpin inj. 19 mg
·Akrolutin inj. 10 mg
*Diphedan tabl.
Antisacer tabi.
Coe. nov. hydrochlor.
A tocain inj. 2%
inj. 2%
Coe. nov. hydrochlor.
A tocain inj. 4%
inj. 4%
Calc. gly'í.onic, inj. to%
Calcimus~ ínj.
Calc. glyconic. inj. ro% Calcimusc- ··inj.
Dilum'in tabi., Kalmo..:
Calc. acctylosal. tabi.
pyrin tabi.
Carbo medicinalis tabl.
Carbowander tahi.
Garbawander tabi.
Carbo medicinalis tabl.
Coe. nov. hydrochlor.
A tocain inj. 2%
inj. 2%
Coe. nov. hydrochlor. Atocain inj.
inj. 4%

*

4-/o

*Cormotyl sol.
*Corediol soL
Dilumin tabJ~
*Diphedan tahi.
Ephf'drin hydrochlor.
, tabl.
Epherit tabi.

*Corediol sol.
*Cormotyl sol.
Calc. acetylosal. tabi.,
Kalmopyrin tabi.
Antisacer tabi.

*

Ephtri t ta b l.
Ephedrin hydrochlor.
tabi.
'
*Polybrom tabi.
*Epibrol tf'l b l.
*Polybrom efferv. tabl.
*Epibrol cffcrv. tabi.
Glanducorpin inj. 5 mg Akrolutifl inj. 5 mg
Glanducorpin inj. i omg Akroltttin inj. 10 mg
Theobr. .jodat. c. papaJ odpapaverinthcosan
·verino tabi.
dragée .
Dilumin tabi., calc.
Kalmopynn tabl.
acetylosal. tabL
*Ovarium dragée 40 X 0,5 *Ovosan dragée 40 X 0,5
*Ovosan dragée 40 X o,5 *Ovarium dragée 40 X 0,50
TCJfamid tabl.Phrnamid tabi.
Salol tabi.
Phenylsalicyl tabi.
*Epibrol tabi.
*Polybrcm tabi.
*Epibrol cffcrv. tabi.
*Polybrom cfferv. tabl.
Pheny lsalicyl tabi.
Salol tabi.
Acid. Phenylacthylbarb.
Scvenaletta
tabl. o,ö15
Acid. phenylaethylbarb.
Sevenal tabi. o, 10 ·,
ta b l. O, TO
Acid. phcnylaethylbarb.
Sevenal tabi. 9,3
tabi. o,3
Theobr. jodat. c. papa- Jodpapa-verin theosan
dragée
verina 'tabl.
Adrenalin inj. o, I%
T onogen inj. O) I%
Adrenalin sol._ o, I%
Tanogen ~ol. O) I%
Phenamid tabl.
Tofamid tabi.

*

Vitamin-készítmények

(kölönböző

gyárak

állal forgalomba

hozott.)

•••

A következő eö, nUniszted rendele1;ek istÍu~rete
- bár főképen a gyógyszerészekre vpnatkozn.al~ az orvoskartásaknak is fontos:
Az egészségügyi miniszter 3.180---166/1951, (l.'"16.) Efi.
lvf. szárml rendtJlete a g)'ógys::erészi működés és eljárás szabá~
(yozásáról szóló 260!,510/19-34. B. \)1,.1. számá körrendelet
"'
módosítása tárg)'ában

(Közigazgatási rendszám: 3.180)
Megjelent. a Népegészségügy 1951. 5. számában
I.

§.

A z6o.siO/I934... B. M. számú körrendelet (Rendeletek.
Tára I 341· oldalJ 7· §-ának (8) bekezdése akkéntrnódosul,
. hogy a jelen n;ndelet mellékletében eg'y kereszttel ( +)
megjelölt gyógyszeralapanyagok a mellékletben megálhipított mennyiségekben kombináltpol:ban feldolgozva
orvosi rendelvény nélkiil is k~szolgáltathatók.

"· §.
A ~ellékletben 2--c--5 .. sorszám-alatt felsorolt gyógyszer
alapanyagokból kombináltporféleségenként csake gyféle
arryagot szabad felh~ználni:

,

3· §

A mellékletben felSorOlt gyógy'sz~r-alapanyagok valamelyikét tartalmazó kombináltporokból ~g_vszerre legfeljeb~. három darabot szabad kiszolgáltatni.
Me/lék let a 3.18br;-166f1951. ( 1.16.) Eü. M. sz. rendelethez
A gyógyszer alaPanyag

E porban előfordulható
· legnagyobb mcnnyi~ég

r. Llcetanilid ... .· ..... ~......... "'
2. Acidum diaetl~;ylbarbilmicum ...•.
3· Acidum phenylaethylbarbituricum .•
4· Carhamidum bromaethyl<J..cctlcum . .
5· Carhamidum hwmisovalerianicum .

,.,

o,IS .sr
o,o6 gr.
o,oz gr
o,ro gr

o,ro gr

I.

§

Az egészségügyi miilisz_ter 3.181 {1951. (i. 18.) -Eü. ivf. számú
rendelete egyes gyóg.vSzerek kiszolgáltatásának orvosi rendelvén)'hez kötése tárgyában

(Közigazgatási rendszám: _3.181)
Megjelent ·a Népegészségiigy 1951. 5. számában
A gyógyszertáfak az alább felsorolt gyógyszeralap- .
anyagokat és azoknak-sóit, valamint a felsorolt anyagokból és sóikból előállított gyógyszereket, gyógyszerkülöncsak· orvosi
legcsségcket - .további rendelkezésig rmdelvényre szolgáltathatják ki:
Phenyl-dirrlethyl-pyra.zolonum
Phenyl-dymethyl-pymzolonum cqffeinum citricurn
Phenyl-d)'methyl-pyraZolonum salicylicum
Phenyl-d.ymethyl-pyrt1;;olonum-amidodimethylicwn
Cofjeinum
Theabramin
z; §

Az 1. §-ban felsorolt - kitkeresztes szert nem tartalmaz&
bármely gyóg)'Szert ugyanazon orvosi rendelvinyre ismétellen
kiszolgáltatni csak akkor szabad, ha az orvos a rendelvényt
újabb kelettel is aláírással látta et.
Az egésZségügyi minimzter '3330/9/1951. (I. 23.)
Eü. M. szám.ú rendelete a tetanuszbeteg'clr.
gyógyltezelésének szabályozása tárgyában.

(Közigazgatási rendszám: 3330.)
(Megjelent: a Népegészs'égÜ!l)' 1951. .5. számában.)
·Útmutató a tetanus~~betegek gyógykezelésére.

(A Budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem I,II.
számú sebészeti klinikáján kidolgozott kezelési eljárás.)
l. ~ tetanuszban szenvedő és a tetanuszra gyanús

beteget sebészcti osztályon, elkülönített, lchetőleu l
. á~yas, lesötétíthető, csendes és mdeg·szobában álla~dó
felügyelet mdlett kell gyógykezelni.
2. A fertőzés kapujit (idegcntcst) sebé:>:ziieg kell
ellátni.
3. Az izom:n~rcvséget s az izom·F.:l.t .fokozott refle;c
ÍnJerléken~ségét :;y;~ ~;:d_l szüntetni, illetve le kdl
csokkentel11. E célöol klfeJ ~zctt tetanmz esetén 60-65
k~ te'its,Jlyú férfi betegd~.~l az alibbi kez~li':st kell
alkal:,n::t&ni (nőknél, gyer~nekeknél _és ler?ríllott egyéneknel az adagokat a gyogyszertam &zabalyok szerint
mó;::loútani k'.:ll):
·
ll) Izom'Ja' 0,5 g Evip·m-nátriumJt kell befecskendezni.
Evipan-ell.:n)avalla t esetében m ·rg'rtesium-su{lát, vagy
3 g-os csoreben chl'Jrall~ydrat alkalmazható. Kombi·
n;llva is lehet a felsorolt gyógyszereket alkalmazni.
b) A sérülés helye, továbbá a. tetanusz jellegc nerint
különbözően 0,25 százalékos, adrenr!li·tmentes tWV'!C'lin
oldattal végzett .blo~ádot kell. alkalmazni. Így helyi
tetanusz vagy hely1 görcsökkel kezdődő lt>tanLtSZ
eseté?en fehővéstagsérülésnél a plexu.-; brachi:1lis
blokadjlt, abóvégtagsérülésnél ágyéki paravertcbralis
érzéstel.~níté;;t va'{y tokérzé~tclenítést kell végezi-ü.
Kezd6:lő általános görc;;ök vagy kifejezett opisthotonus esetében nyaki va>{osympathicus blokádot kell
alkalm:tzni Visnyevszkij szerinl. Cyanosis-rnentes,
opi~thotonu~sal járó, a;>; aLóvégtag sérülésr::iből kiinduló
tetanu3znil ·ya~y visceralis tetanu3Znál perirenalis.
blokádot kell végezni.
c) A beteget al'wholos mámorban kell tartani. Ebből a
célból naponké:~l 300 g 40 százalékm pálinka adható,
am~lyet borral vagy tcával is l.ehet hí~Ílani. Az alkoho!t intra;:énásan is lehet adni 9lyan súlyos betcgeknél,
aink a szaJon keresztül nem tudják fogya1ztani. Ilyenkor 30-40 ccm 30 százalékos alkoholt lehet adni
intra'vénásan igen lassan befecskendezve.
4. Specifikus kezelés céljából naponként ::00 OOO AE
koncentrált tetanus;: immunsav6t kell ·két részben- izomba

befecsken::leznt. Ar. első rénl~t 12.0 OJJ AE, an~lyet a
beteg ellitá:mkor a·.~.:y1 ~ tl, sz:.i'oé; c;'::té 1 B ~>!''::1 'n.
szerint k~ll a;::l:Ii, a 31'u) li'c d;d~t p~·li~ 81 0)) \E.
Súlyos tetaw.t.sz e.>~té::t a m í;:~di~ d.;z;l~tet i.ttr.wí tirzn.
is lehet adai.
5. Naponként. lehetőleg 1,000 OOO egység p~1.l~iltírtl'"
is célszerű adni (társfcrtőzések, pneumonia ~tb.).
.
6. A beteget belgyógyászatilag is állandóan ~lleaőrizni

kell.
A kezelés ~l talában erélyes, folytonos és egyéni leuyen.
A második nap az el:;ő napon alkalmazott k~Z~lé.st
kell megismételni. A betegség klinikai lefolyása s·z;:::rint
a h:1rm:~dik· és a negyedik napon fokozatosan c3ll'Ú~J j lk

az immunsavó mcnnyíségét és a többi b~1.1/l.tl;:1Ü;t
is. A kúrát .általában a hetedik, nyolcadik, eletleg a·
tizedi~ nap()n lehet befejezni.
Az egész kúra abtt a. beteg a következő m~n'1fÍ3és-~k~t
kapja: 1~2 millió AE tetanusz elleni imm:.J.nn.vót,
6--'-7 millió eg;ység penicillint, ·· 10-15 UHJ-::Ún
blokádot, 1-1,5 liter alkoholt, 5~10 g Evipant é~
egyéb gyógyszereket.
Tüdő_;yúl13."dás és csigolyatörés lehetőségérc ü~r~lni
kell. Szükség- csetén a beteg táplálását orrszr:nJín
kercs?.tül k~ll vég;ezni. Gondot kell fordítani a testáp~llisra és a szé det ·rendezésére.
Tet1.nun reciliva esetében fél.adagszérum:A éJ g'Jrc-;oL:ló;;zcreket, · további novaeain bbkádot k~ll al.'ulmJ.zni.
Az egéfzSéJ?Ei!!yi miniszter-~ ..3 1.1-8.'6~4.' 19 )l, (l. 21.) E"i ..\1..
s;:ámú re ·de!ete a gü·nő"córor be'e<;e~ bejele lté>éről h •ryild·t...
tartá~áról ~zóló .1. ·: l6-B!fifl!} S.?.- ( IV.2.) N. M. szdm:l
· redd(flet módHílám és kiegés;:itése tárg}ában
(Közigazgatási rendszám: 3.3I6)
Megjelent a Népegészségügy 1951. 5. s7ámában.
A gümőkór és nemibetegségek elleni védekezésről, valamint a közegészségügyi törvény egyes rendelkezéseinek
módosításáról szóló I94o:VI. tc. 2. §-ának (5) bekczM

:11
l('

dé~ében

foglalt felhatalmazás alaPján
rendelem:
r.

~ köVetkezŐket

L

A ggr6-B/6-1950. (IV. 2.) N. M. számú rendelet•
l. §-ának (r) bekezdése akként módosul, hogy az ott
megjelölt bejclentést Budapest fővárosban ís a beteg

lakóhelye szerint illetékes tüdőbeteggondozó intézethez
kell megtenni.
·
2. §
A. Budapest fővárosban működő tüdőbeteggondozó
intézetek működési helyét és területét a jelen rendelet
melléklete tünteti fel.

A 3 ..J16-Bf6-4f1951. (I. 27.) Eü. M. szamú rendelet
mellékl~t.e

Kimutatás
a· budapesti tüdőbeteggondozó intézet működési helyéről
és területiről
Működlsi

he{y:

J. Paul er-u. 22.
Tölgyfa·u. IO ••••

n.

Működési

terület :

az I. kerület
a 11.. kerület és a XII.
kerület az Istenhegyí-út,
a Normafa-út és fl Jánoshegyí-úttól északra, fekvő
része
a III. kerület

III. Harrer Pál-u. 2 I.
IV. Dózsa György-út
30-34- ....... . a IV. kerület
VII. Rózsák tere 2 ... ·• a vn. kerület
yni. Trefort-u. g....... . a VIII. kerület a R.ákó~zi-·
út~ József-körút;

Üllői-út

és Múzeum-körút között
elterülő- része és az egész
V. kf!rület

A VIII. kerületnek a József-körúttól keletre . fekvő
réSze, ..kivéve a Kőbányai
út és Ullői-út közöttí része
.
a IX. kerület
IX. J\1ester-ti. 45·
a X. kerület ~s a VIII.
X: Kőbányai-út 45·
kerületnek .~ Kőbányai-út,
Orczy-út, Ullői-út közötti
része (Tisztvisclőtelep)
XI. Fehérvári-út 12. a XI. kerület éS a XII.
kerületnek az, Istenhegyiút, Normafa-út és a János. hegyi-úttól délre fekvő
része
XIII. Dévai-u. 15[a ... a. VI. kerület és a XIII.
kerületnek a Dráva-utcától
a
Szent István-körútig
terjedő része .
XIII. Gyön,gyösi-út 29. a XIII. kerületnek a
Dráva-utCától és Dózsa
György-úttól északra ~ső
része
XIV. Varsó-u. I I.
a XIV. kerület
(átmenetileg)
XV. Felszabadulás-_
u. 17 ......... . a x'.V. kerület
XVI. Kossuth Lajösu. 52 •......... a XVI. kerület
XVII. Kossuth· Lajosu. 12 I. . .. ~ . . . • a XVII. kerület
XVIII. Ráday-u. g...... a XVIII. kerület
XIX. Dr. J áhn Ferencu. 54-58 ....... . w XIX kerület
XX. Teleky Pál-u. I I. a XX. kerület
XXI. Kissjános
altábornagy-u: .. a XXI. kerület
XXII: Kossuth Lajos
u.-88 .......... . a XXII. kerül et
Vlii. Kistemplom-u. 6.
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FOLTOK ELTÁVOLÍTÁSA

Lappangási idő fertőző betegségeknél
[yphu~
parat~·phus

vijrheny
kauyaró
ruhenla
diptlwria
perlilSSIS
poliurnyrl;tis
parCltitis (mumps)
meniug-ilis ep.
pneumonia
dyseHtcri;~

orb:ínc
tct;~nu~

antluax

7-21
8
2-ll
10-14
14-21

,_

,_

·'!--

mal5.ria

r.a]J

lys~a

ua p
nap

gonorrhoea
ulcus molle
sój- és körö.nf:ij<b
malleus

nap

7 nap
nap
nap
nap

4-35
4---,.10
IB-21
5
5-48
8- 8
4
o--ón

·~

nap

nnp

óra
u ap
nap
ua p
7 nap

himlő

varicella
hi. n lő-'dtás
tvph'"' e"'';;u_th.
recurn·n~

choler"pestos
,sárg-alá?.

6-21 nop
14-60 nap
7 nap
3 nu p
8-10 nap
3-21 nap
I0-I4ll_ap
12-17 n~p
8- 5 no p
4-l-l- nap
5- 8 nap
8 n;~p
2-10 nap
1-13 naP

,_
,_

ANJLTI\'FF.STÉKEK
ÁSVANYOLAJ

BOR f\•(kös)

CHLOROPHYL

,_

EZÜSTFOLTOK

GYÜMÖIX~S

L. Kánányfestékek.
Acdoer, <:lolornfnrm, benzin, tetrachlormetha~,
benzol. rridd"racthylen eltávolítja; ajánlatOll
a mos4odó full alá szürőpapí.t vagy vászonrongyot hcil"ezni.
A folt natrium'Perborattal vagy hydrog_ellsnpcroxyddal eltávulítlllllÓ
A friss növl'nyzüld kimoshatö akohollal,
aetherrel. chlorQ[ormrnal vagy ezek kewrékéa
vel, hide!{en vagy mclegen ( tlí::_rc.<;:él_r')! R~gi
(olt esetén natriumperbcral vagy ammml'Íás
hydrogcnhypenlx)'d ajáulha16.
Friss folt szappanos vízzel kijOn. Fényhatásnitk
Ritett foltok 10%-os kalitimjodiUdal kinlushatók;
az oHókezelés 10%-os natriumthi'}sulfattal az
e~etlel!e> jadezüstfoltot is eltávolítja. A kéz
czü~tnitrat-fultjai tO~{,-os vi?.es suhli.natoldattal
"és ro%-m amnloniuntchloridUaltávolfthatók el.
Édes, langyos tejjel rr>nssuk ki, vac:y ha ez
ne:n vezet <"t'lho~., a foltot sósavYal gyengén
mc~ZSavauyított natriurnbisulfit oldattal kezdjük.
l\1nsSs hideg . b · mcleg vízben fejezi be az
eljárá~t.

A ~oltot 10%-os Uffi\TlOiliumhydroxyddal vagy
natriudothiosulfattal nedvesítjűk.
'
A foltt)l tömény sóoldattal mossuk és v!z?.el
KAKAQ és KÁVÉ
alaposan kiöL!ítjűk,
' "·
KALIUM PERMANGANAT. 5%:o~ ammoniumsu!fiddal ke7.eljük,_vagy
5-to%-os s(J'avval bcecsetdjiik (főleg a b6riin
lévil friss r.. Jtokat). vagy rorró ro%-os 'ox<il~
savval tnQSsuk, vagy pedig sósavval gvengén
me!!:.mvanyhnt! 20%-os natriurnhydrosulfittal.
Mirde~vik módszer csetén bő3éges utóöbliLé3

J OD'.

s;-;üksé_~cs.

KÁTRÁI\"YÍ:"ESTÉKEK Szappanspiritussral dörz~öljük. Ha ez nem
Se!!Íl, hí!{ sós-avval mossuk, utána vízzel gblidOsao öblitjük. Igen makacs foltot több órán át
áztatunk o, l %-os kalimúpermanganatban,
majd vízzel, ill, ro%-os oxalsavval öblitjük•

•••

KOROM
LENOLAJ
PENÉSZ

ROZSDA

SAVAK
SÖR

TEJ
TINTA'

TRYPAFLAVIN

VAS
VASELlN

YÉR

_20%-os borkősavoldatban dörzsöljük
Dörzsöljük a foltot meleg amylalcohollal, melyhez alcoholos. !iqu. ammon. caust.-t adunk,
A foltokat dőbb s>.:almiákszcss>.:cl ecseteljük,
azután ~w%-os natriumoxalatba mártott vattával dörzsöljük, végpl tiszta vízben kinwssuk.
Fehér szövetbill a penész, ill. vi>.:eletfolt eltávolítható híg só>aVas ecsetelés után hydrogenperoxydos kezdésSel.
l Kaliumbloxalat vagy cjtro~sav igen tömény
o]Uata -többnyire segít: vízzel jól ki kell
öblíteni. '·
ro%-ns ammóni~tkkal vagy szódáv::ll kezeljük,
utána bö vízben kimossuk,
L, Bor,

A folt _zsírját aether-alcohol keverékkel a
caseint híg ámmoniákkal, a tejcukrot pedig
alapos vízöblítéssei távalítjlik .el.
A vasgallussavtintát úgy kezefjiik mint _a
rozsdafoltot, az anilintintát pedig, mint az
anllinfestéket.
:Fehérnemű tis:r.tít>ísára;
A váswn- és. pamutfeltérnemüt a szobísos
módon beáztatJ1-Ik, beszappanozzuk, klöb!ítjlik,
azután 15-20 perci&" főzzük üstbcn. Aszokásos
öblitéssel fejezzük be a mos:íst. Gyapjúruhanemű tisztításátafolt beszáradása előtt kezdjük
el. Többuyire clegcndí) alapos ki;nod.s szappanos meleg vízben, bő öblítéssel. Beszáradt
foltnál a 'következőképpen játunk el: a.ruhadarabot el5s7.Ör mdeg vízben klmossuk, majd
soo-ra melegített vl.<hez literenként 2 g
sósavat adunk (10 literre egy nagy evőkan"állal)
jól öss7.eke\'ediik és az oldathan a ruhát % örá.n
át áztatj uk. Utánajól kiöblítjü!i: és megszárítjuk,
Lásd: rozsdafolt.
Lásd; ~svá~yolaj.

A folt~s helyet 3%-os hy\irogenhyperoxyddal
megnedvesítjiik; néhány perc mulva a hydrogenperoxYJnt vízzel kimossuk. (Friss vérfolt eltávolftható hideg vízzel és szappannal.) A
régi foltot I!O%-os natrlum oxalattal kezeljük
és utána forró vizzel mossuk ki.
Tetrachlormethanban, benzinben Vagy trichloraethylenben dörzsöljük és szükség · esetén
sztirőpapírqn
kivasaljuk,
Kenöcsök mészmaradékát híg ecetsavval távolítjuk el.

Új és ritkábban. előford.ulógyógyszerkészítméniyeh.
állandó .tartására kijelölt budmpesti és vidéki
gyógyszertárak jegy:Zélte
Budapesten:

o/2_?.4·
0/230.
o/z2 r.

o/nB.
o/r rs.

of r g.

o/225,
o/64.

o{7.
o{z4.0.
o/Bg.
o/gg.

of•

o/z.76.
o/Ig r.'

o/lU.
0 24·

ofroo.
ü/225.
o/129.
O/'J3•
ofqz. ..

ofsr.

0/167.
0{148.
ü/I 93•,
o/I 55·
o/I 35·
o{6s.
o/nB.
u{ 221.
o/241,

I.
JI.
Hl.
IV.
V.
V.
V.
V.

ker. Attila-u. 24.
ker. Slétm-tér 1.
ker, Flórián-tér g,
ker. Árpád-út 67.'
ker. Ferendek-tere g.
ker. VVekerle Sándor-u. 25.
ker. Dorottya-u. 13.
ker. Tolbu_chin-krt. 14·
V~. ker. S-;:tálin-út 0!J·
VI. ker. Majakovszki-u. 12.
VII. ker •. Lenin-krt. 56.
VII. ker. Landler Jenő-u. 17.
VIII. ker. Rákóczi-Ut -gg,
VIJI. ker . .Tózsef-krt. ro~
IX. ker. Ferenc-krt. 2;
IX. ker. Ü!lői-út"3o.
X. ker. Kápohla-u. 1,
X. ker. Ü!lői~út I~4·
XI. ker. Möricz Zsigmond-krt. 13.
·X[, ker. :Fehérvári-út 82,
XII. ker. Böszörményi-üt g6.
,
Xll. ker. Eötvös-utca 4• (Szabadság' hegy)
XHI. ker. Váci-út I55·
XIV. ker. Bnsnyál{-u. 1.
XV. ker •. Rákospalota, Dózsa György-út,62.
XVI. ker. Sashalom, Margit~u, 11.
XVII. ker, RákosHget, Szellt Imre herce.g-útja. !7·
XVIII. ker. Pestszentlőrinc, Vörös Hads_ereg ÚtJa rog,
XIX. ker. Üllői-út II5·
XX. lccr. Pcsterzsébet, Kossuth Lajos-út 55·
XXI. ker. Csepel, Rákóczi Ferenc-út 125,
XXII. ker. Szcnt István-tér l.

Vidéken:
1; r.;:. Pcsl, megyt

r{17. számú gyógyszertár
1{53• számú gyógyszertár
r/toT. számú gy:óg'yszcrt<ir

Cegléd
Szi'gctszentmiklós_
Vác-

2•

'i!.{g,

2{14.
z{zg.

j,

· rs~ sz. Cson;;rád megye

.fo!!. Komárom megyc

u;.

!lzámú gyógyszertár
számú gyógyszertár
számú gyógyszertár

13/'3. számú gyógyszertár
!3/23. szá n ú gyógyszertar
13/.~:.!. szl·nÚ gyó<:rszcrtár
13/57. szá.tiÚ gyó~yszertár
13/76. szúmú gyógyszertár

Esztergom, Kossuth Lajoo-u r,
Ko,ná.rom.
_
·
Tatabánya

Fejér megye
3{2.
3/'-!.3·
3/39·

számú gyógyszertár
számú g;•ógvnertár
számú gyógyszertár

S<:éke~fehérvár

(éjjel-pappaloa)

Sztálinváros
Bicske

14. sz. ~ikés me!/yf
14/ l,
14/36.
14f71.
I4/8o.

4· sz, Nó_r;rád mcgye
4/I.
4{26.
5•

6,

~~.

s~.

szácnú gyógyszertár
S?.ámú gyógyszertár

Da!assacy3rmat
Sa!gótarján

'5·

Győr

megye
5{2.
számú
5/l:')• námú
5/24· !!7.ámú
5/42. számú

gyógys:.:ertár

Győr, Lenin-körút 4•
Sopron, L~.nin-kiirút rr4,
Csorna, Szent István-tér -14.
M::.son,nagyaróv,\r, Sé-chenyi-u.:s9.

Vas megye
6f7·
szlm-'t

~yógynertár

s~omb-lthely,

gyógyszertár
gyógyszertár
gyógy~7.ertár

Köztársas:íg-tér g.

1

'7{1.
7{16.
7{9.7,

7{3,~.

7/4o.

számú1gyógyszertár
sú·nú gyó•,;vstcrt::i.r
S7.i·nú gvóg-yHertár
S7.imú gv<'i~ys~'crtár
námú gyógyszertár

8. sz, Zala megye
B/16. Hi nú g-yógystertár
8/25. ~ó.mú gyógys~ertár

Ajka
K,.szthely, Kossuth-ll. 37·
Pápa, Fő-ll. 8.
Tapoka, S>:entháro,nság-tér rr.
Veszprém., To!tmchiu-o,: 2.

~7·
Na~ykani7.~a, Deák-tér 10,
Zalaegersúg, Kaúnczy-u,, ·g.

'9. sz, Somogy megye

9/9..
gf;;o.

sú'•nú gyógyszertár
számú gyógys:.:ertár

ro. tz. Baranya
10/3.

Kaposvár, Kossuth-tér 2.
Siófok

meg)•B

slá:nú gyógys?.ertár

Pécs, Szédienyi-tér

s.

rr. sz, Tolna megye
Il/l. szinú gyógyszertár
1 1/ro. sz-Í nú gyÓ{yuenár
11{30. sú.nú gyógyszertár
12.

· Szeknár~, Széchenyi-u. 4g.
D,, nbov'lr, Es?.ter'lázi-u. 4,
Paks, Ko~suth-u. 1.

s;:. Bács megye
rp./4· sz,\mú gyó!fyszertár
I2/tg. számú gyógyszertár
r2/6o. s:dmú gyógyszei-tár

Kecskemét, Szabadság-tér r.
B~ja, EOtvös-u. 3,
Ktskunhahl~

só.mú
sr.ámú
sz.á,nú
számú

gyógyszertár
gyógyszertár
gyógysicrtár
gyógyszertár

Szob•ok mtp,ye
"· 15/6.
számú

.. "·

,

7• sz. Veszprém me.r;ye

Hód:nezóvásárhcly, Kossuth-Itr
Csongrád, Kossuth Ferenc-u. 4·
i\1akú, Széchenyi-tér 8.
S7.eg-ed, Kbuz5l-tt'r 3·
Szeutcs, Petőfi-u. 1.

gyógy3ze:rtár
J5/'l6. s-d.,nú gyógyszertit
1:;/76. sZ:tmÚ gyógyszertár
I.'jf70. sdumí gyógyszertár
I,5f47• szú:nÜ gy'ógyszertáÍ'
I.')/6;,. szimú gyógyszertár
I."'/73• sr.:í.nú gyógyszertár·
1.5/HI. sú.nú g-yúg~szertár

Békés~saba, Szcnt Jsh·án-tér 6.
Battonya, Sztálin-út 70.
Szarvas, Szabadság-tér '27·
Vésztő, Kossuth-u.

?4·

Szolnok, Baross-u. 23.
Já~zberény

lV;e7.iitúr
Kan ag
Tiszafüred
'l'únikszentmiklós
Kis-újszállás
Túrkeve

Hajdú nun·e
Ifi/d). sz.'imú gyógyszertár
l fi/'.!!). szá,nú gyÓg')'SZet'\/t!'
l(J/,J.O. szi n ú gyógySzeri.Ír
r G/c;;;. szám ú gyógyszertár

Debrect:n, Vöröshadser<'g-u. 31,
Bcrcttyóújf;:du, Ku~s"th Lajos-u. 4•
Haj,!úbÖS?.Ür<lH~ny, Péledi S.-u. 2.
Hajdú~wLH'JSZló, Rákócú-u. 3·

sz, Szabolcs meg_re
I?fq. szimú f.zyógyszcrtár
17/33. sz:ii11Ú gyógyszertúr
17/38. szániú gyógyszertár

Nríregyháza, Vay Áchím-u. 3·
Kisvárda, Szcnt Lás>lú-u. 62,
l\Mttészalka, Bajcsy Zs.-u. 2.

s8. u; . .Jfevq megye

IB/fl. s7.ámú gyó'gyszertár
18/!6. sú1mú gyóg)'S7.ertár
I 8{22. szám ú gyógyszertár
rg. s;:. Borsod

Eger, Széchenyi-u. 14-.
Gyöngyös, Hanisz-tér 9.,
Hatvan, S:.:túHu-tér 4·

11/CJ:JO

Ig/34· sZámú gyógys7.e:rtár
19/38. súmú gyóg)'s7.o:tár
Ig/;1 2. számÍI gyógys7.ertár
I9h'3· szá•nÚ gyó.'{yszertár
rg/77. súmú gyógyszertár

Mezőkövesd, Kaszinó-ll. 1.
!VIiskok, Szabadság-tér 2.
Özd, Vasváq•-u. r.
Sátnt'aljaújhdy, Ady-tér 4•
Szerencs, Rákóczi-u. 67.

Ki.ilf'óldi eredetű gyégyszerké~zítmények
forgalo:mba'hozatalára kijelölt gyógyszertárak
of7.

Budapest

of<

of w.

VI.
VIII.
IX.
XIII.

o/sr.
XI.
ü/225.
II.
o/230.
VI.
o/2·fO.
V.
ü/255·
o/276. V UI.

ker.
ker.
ker.
ker.
ker.
ker.
ker.
ker.
ker.

Sztálin-út 9'),
Rákóczí-ir.t 39·
Üllői-út 39·
Vád-út I55: .
I'Vlóricz Zsigmond köl'tér !J.
Széna-tér r.
MajakoVszki-u. 12,
Dorottya-u. rg.
józsef-krt. ro.

2/2g.
3/2.
4/l.
4/26.
5/2.
5/r 5.
5/42·

Tatabánya, Tóth Bucsoki-u. I,
Székesfehérvár, Március rs. u. 15,
Balassagyarmat, Rákóczi-u. 22.
Salgótarjiin, Rákóczi-u, 88.
Győr, Lenin-út 4.
Sopron, Lenin-krt. I 14.
11osonmagyan\vúr, T.enin-u, gb.

Vas megy8

6/7.

Ves;;prlm megye
Zala megye

7/41.

Szon~bathely, Kö.~társaság-tér g.
Veszprém, Koss1:1th Lajos-u. 21.
Nagykanizsa, ,Deák-tér ro.
Zalaegerszpg, Kazinczy-u. g.
Kaposvár, J(ossuth-tér 2.
Siófok.
Pécs, Széchenyi-tér s.
Moh<ícs, Szabadság-u. 26.
Szekszárd, Széchenyi-u. 49·
Dombóvár.

Kom4rom megye
Fe}l! megje
Nógrád megye
Győr-Sopron

megye

Somogy megye
Baranya 1flegye
Tolna megye

8/16,
8/25·
g/2.
g/so.
10/3·
Jojgo,'

n/r.
u/Io.

Bácr-Kiskun megy8
Cstmgrád megye

Békés megye
S;;olnok megye
Hajdu megye
S;;abolcr megye
Ileves megye

'
Borsod

12/4·
Ig/g.
I3/57·
rg/76.
14,/I.

14/28.
· 15/6.
r 6/ I 8,

I6[2g.
17/IJ.
r 8/8.

rflji6,
in~gye

rg/g8.
19[52·
I9/7i•

Kecskemét, Szabadság-tér 2.
Hódmezővásárhely, Kossuth-tér~·

Szeged, Klauzál-lér 3·
Szentes, Petőfi-U. I .
Békéscsaba, Sz'ent 1stván-tér 6.
Gyula, Kossuth-tér g6.
Szolnok, Baross-u. 23.
Debrecen, Vöröshadsereg-útja gr.
. Berettyóújfalu, Kossuth-u. 4·
Nyíregyháza, Dózsa György-u. g.
Eg'er, Széchenyi-u. r6.
Gyöngyös,· Sztálin-tér 2.
:tyliskolc, Szqbadság 7 téi- -2.
Ozd, Vasvári-u. ·I.
·S,ítoraljaújhely, Ady-tér 4·

A 2 o,ooo IE Tetanus sei-um.ok l~:ötelező t&rtá.sára
.kijélölt gyógyszertárak.

T\:'~C--;--

Dunakeszi
Dö.nsöd
Érd
Fchögöd
Fót
G<!!ga"Uicsa
Go oha
Giidöl!ő
Gyö.nrő

Hévízgyörk
l rsa
_l>a~zeg

• J ,·,s;o;karajenő
Kc,nence
Kiskunlacháza
Kistarcsa
Ko<esér
Kóka
MaqJ,;d
lv1onur
Nagykáta
Nagycnaros
Na~ykovácsi·

Pili>sze••tiván

r/zs

gyógyszertár

1{26
I/27

"<<

1/zH

<<
<<

1/29
1/30
1/31

I/3'1
I/34
r/35
1/36
I/37
I/38
I/39
r(,!O

I/41
1{42

I/43
1{44.
1/45
I/47
!/49
If_) O
!{.'ji

Nagykőrös

I/5'~

Szeg ha !om-gyártelep

1{53
I/ 57
1{53
I/59
r/6o
r/6r
I/6"1,.
r/63
I/61
r/65
r/66
1{67
r/68
rf6g
r/7 r
1{72
r/73
r/75
r/76
1{77
1{78
I /79
rf8o
rj8r
1/82
1{fl3
1{84

Nógddveröce
N_ váregyháza
Or·sa
Örkény
Páty
Pécel
Pilis
Pilisborosjenő

Piliscsaba
Pilissúntó
P il is vörösvár
Po.niZ
Ráckeve
Solymár
Sósk<Ít
S;o;entendrc
Szentrnártonkáta
Szigetso:cntmárton
S.>-igds:r.cntmlk!ós
S:r.oh
So:ődliget

Tutárszentgyörgy
Tahitótfalu
Taksony
Táwok
Tápióbicske

,

"<<
<<
,<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<

"<<

«· 1,/

<<
<<
<<
<<
<<
<<

"<<
<<
<<
<<
<<

«

<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<

«

<<
<<
<<
<<
<<

«
<<
.<<

Tápióg-yörgye
Tápiószecsó
Táp!óso:f."l<"
Tápiós~0llös

Tápiós;o;cntmárton
Sülvsáp
Tinnye
Tiiköl
Törökbálint
Törtel
TI! ra
Üjhartyán
Üflő

Valkó
Vác
Váchartyán
Vámosmikola
Vecsés
Vr resegyháza
Visegrád
Zsimhék
Zsámbok
Ko:m.á:l."<l:rn megye

Ács
Bajna
Bakonyszombathely
Bábo!na
Boiwel
Csohwk
Dunaalmás
Esztergom
Kisbér
Kocs
Komárom
Környe
N<>gy'gmánd
Nyer!!cs,;jtalu
Pili<manlt
Sur
S;o;öny
Tarján.
Tata
Űr'ls7.lánybánya

Tokod
Dorog
Tatabánya

F"jé:l." :megye
Székesfehérvár
Pákozd

!?----'''
!{8.')
I/86

I/87

1/88
I/8g
1/90

gyógyszértár
<<
<<
<<
<<
<<

I/gt
I/92

«
«

1{93

<<
<<

I/94Ij!J.'j

r/g6
I/l)7
r/gS
r/gg
r/103
r/104
I/105

1/107
1{108
rfrog

r'rro

,,,
z/z

zh
•14

,,,

o/6
o/8

of g
z/ 12
z'r3
2/14
z/r.')
z.' r 6
2/17
2/Ifi
zfrg
Z/20
9./2 I
9./22
Z/23
Z./'27

"<<
«

<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<

"

""
«
<<
<<
<<

<i
<<
<<
<<

«

""
«
«

2/29

<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<

,,,

<<

2{2IJ

.,...... - -

s/6
:H!!t

77''0<>'""<'' '

Gár.dony
Kápolnásnyék
Lovasberény
Aba
lszkaszentgj-•öriY"
Polgárdi
Soponya
Seregélyes
Nádasdladány
Sárszentmihály
Adony
Ercsi
Baracs.
Sztálinváros
.Perkáta
Pusztaszabolcs
Mezőfalva.

Alap
Káló z
Sáros d
Sárkeresztúr
Sárszentmiklós
Kisláng
l'v!ezőszila.s

Enying
Szabadhídvég
Bodajk
Csákberény
Mór
Bicske
Csákvár
Etyek
Vál
Cece
lv!artonvásáf
Sárbogárd
Vértesacsa
Lepsény
Dég
Alcsut
Rácalmás
Előszállás '

3/9
3/I ó

"

"

'3
'4
'5

,,,,
>6

'9

'o
22
53
q

,,
'"
,,"

,.
30

"

3'

"34

35
36
37
38
40
4'
3/42
43

,,,

'44

47
48
49
50
_')(

5'
55

Homokterenye
Jobbágyi
Karancsság
Kálló
Kisterenye
Litke
lviohora
Nagybátony
Nagyoroszi
Nézsa
Nógrádmegyer
Palotás
PáSztó
Rétság
Romhány
SaJgótarján
Szécsény
Szirák
Zagyvapálfalva
T"'

gyógyszertár

«
«
>>

«
><<

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
O,

,,«
«
«
«

Győr

Balassagyarmat
Diósjenő

Betcel
Bocsárlapujtő

Drégelypalánk
Ecseg
Érsek\'adkert

41'

«

3

"
"«
"
"
"

4
5

6
7
3

gyógyszertár

9

w

u

"'3
'4

,,,,"
,,
>9
,o

""

,,,,
,,,,

'3

so

«
«
«

«

«

"'«
«
«
«
«
«
«

«
«
«
«
«
«

m,egye
Győrszabadhegy

Bácsa
Nyúl
lleled
Bőnyrétalap

Rtlsárkány
Rllbacsécsény
DunakiHti
Fertőd'

Fertőszcntmiklós
Gönyű

Gyömöre
Györs>:entiván
Györszcr!tmárton
Hegyeshalom
Hédervár
Kói!-Y
Györsövényháza
Lébény
Lövő

1\;fénfőcsanak

N'ógrád. :m.egye

:: :-p:"!;)i;Lf;f@ú?'" '

Mihályi
Moson
Egyed
Mosonszentjános
Mosonszolnok
Nagycenk
Nagylózs
Öttevény

5/4
5
6

""
"5
Q

,,,,

,6

"30
"
"33
5/34
35

37

38
39
40

4'
43
44
45

46
47
48
49

«

"

«
«
«
«
«
«
«
«
«

,,

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

""
""
"
"

,,,

';'J'~

Rajka
Répceszemere
Szan y
Sz il
Tét

50
5<

"

5.'3
54

gyógyszertár
<<
<<

«
«

VaS megye
Bük
lVrbaJtavár
Cs:lkánydoroszló
C.<epregEQ"yh<ízasrádóc
Gvllrvár
Hegyfalu
Ikerv!tr
J:inosháza

Káld
Körmend
Köszeg
Nádasd
Ostfyasszonyfa

t),.;~zentpétt""r

Pnrn.Japáti.
Rum
Salköve~kl1t

Sárvár
Simaság
')z..,ntgotthárd
Uraiújfalu
Va" vár
Vép
Ják
Ves-r.p!l"ém

yc
Ai ka
Badac<onytomaj
llalatonal"TLádi

me~

BalaLonfőkaj,ir

B,datonfürcd
Fthfőgyártelep

Balatonkenese
Berhida
Csabrendek
Csetény
Csőgl e
I·I.ljmáskér
Hé~íz

..

,

Keszthely

6/B
9
<O

<<

«

"<<
«

<7

<<
<<

••
<9

"
,,,
'",,

,,
,,

<<
<<
<<
<<

«
«

'9

<<
<<
<<

33
H
3.'i
g6
37

,,,
'

3

4
6

,,,

B
9
<O

"
"
'4

,,"

«
«

"<<
«
<<

<<
<<

«

«
«
<<

«
<<

«

«
<<
<<
<<

«

'"
'4

,,",,
go

Somlószöllős

g6
37
gB

Ugod
Ukk
Városlőd

VArpalota

,.

Ve~zprémvarsany
Zala~;,ántó

Padrág
Bakonycsernye
Tüskevár

«•

"7

,,go,,

Nagyvi..zsony
Nyárád
Pápakovácsi
Pápateszér
Szentgtíl

«
«
«

""

Nfa~yarg,.ncs

<<

<6

<9

,o

Jf..övesk:il
Lovászpatona

«

,,"<4
"
"

Kövágóőrs

39
44
45

47
48
49

gyógyszertár
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<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<

«
«
<<
<<
<<
<<

«

Za Í a megye
Bánokszentgyörgy
B "1zake"rcttye
13úesú.v.entlás7.ló
Csesztreg
Gal-abone
Gelse
Ki.<komárom
Lenti
Letenye
Lovászi
11.1urakeresztúr
Nagykani;.:sa
Nova
Pacsa
Páka
Siijtdr
Türje
Zalaapáti
Zalabér
Zalaegerszeg
Zalalöv<'S
Zalaszentgrót
Somogy me gye
Ádánd
Babócsa
Balatonboglár
BalatonkiJ iti
Balatonlelle
Balatonmária

B/<

'3
4
5
6
7

<<'
<<
<<
·<<
<<
<<
<<

8

«

9

<<
<<

<O

"<6
<B
'9

"
,,""

,,

'4

,B
'9

9/7

8

9

"

"<3

«
<<

«
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<

«
«
<<
<<
<<
<<
<<

,,,

Balatonszárszó
Balatonszemes
Balatonszentgyörgy
Barcs
Berzellee
Böhönye
Csokonyavisonta
Csurgó
Csököly
Segesd
Fonyód
Igal
Iharosberény
Kadarkút
Kaposfő

Ka rád
KéthelY
Kűröshcgy

Kutas
Lad
Lakóc"a
Lábod
Lengydtótl
Marcali
Nfesztegnyö
Mernyc
Mczőcsokonya

Somogyszab
Nagyatád
Nagybajom
Nagyberki
Nágocs
Nemesdé,"l
NemesVid.
Siófok
Somogyjád
Somogyszil
Sorr-ogyvár
Szulok
Tab'
Toponár
Zamárdi
Zákány
Istvándi
Somogyfajsz

'4
'5
9(16

,,
'9

'o

"
"23

gyógyszertár

«,

"
""

"«
"
"
"

24
25

__ ({

'7

"
"
"

"',,
'9

30
3'

"3334
35

36
37

gB
39
40

4'
4'

43
44
45
46
47

•'

49

50
5'
5'

53
54
55
56
57
50
59

,,

"

<<
<<
<<
<<
<<
<<

io/I6
•7

••

Dunaszekcső

Gyöngyösmellék
Harkány
Hird
Koffiló
M,jgocs
Magyarmecske
Ma js
Mecsekalja
Mohács
Mozsgó
Mohácssziget
Pécsvárad
Mecseknádasd
Sás d
Sellyé
Siklós
Görcsöny
Szaba'dszcntkit:ály

«

Szá.~zvár

"
"

Szederkény

"<<
<<

"
""<<
<<

"<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<

"

<<
<<

"<<

Baranya mcgye

Pécsszabolcs
Bererrend
Bóly

Bükkösd
Ltávafok

<<
<<

«

Szentlőrlnc

Szigccvár
Egerág
Újpetre
Vajszló
· Vémfpd
vmJ:'"~Y

-Tclna megye
Bátas:>:ék
Báta
Bonyhád
Bölcske '
Decs
Dombóvá!-"
Döbrököz
Dunaföldvár
Dunaszentgyörgy
Fadd
Gyönk
Högyész
Iregszemcse
Kölesd
Kurd
Mórá'gy
Nagydorog
Nagyk'<'.'nyi
Nagymányok

'9

gyógyszertár

,.",,

"
""

'o

"
"'3

«
«

",,

"
"
"
"«

ro/so

«
«

34
35
36

"
"<<

"33

37

38
39
40
4'

43 '
4,,
45
46
47
4B
49

50

"
JI/4
5
6
8

9

,o
•3

,,"
,,,,

<<
<<
<<

"
"
"«
<<
<<
<<
<<

"<<
<<

"

<<
<<
<<

"<<
<<

«

•7

<<
<<
<<
<<

20

«

''
""

<<
<<

,.,,,,

«

«
<<
<<

Tájékoztató a gyógyszerkészítméoyek rendélésére

,,,
· 3B5

~"'""·;·~

Nagyszékely
Ozora

Pak~
Pálfa
Regöly
/Simon tornya
Szakcs
Tamá'sl
Tengelic
Tevel
Tol oa
Zomba

BáCs.KJskun megye

,,,,
30
3'
33

34
35

36

.,

37

aB

39

Kúnbaja
'Lajosmizse
Kúnszenfmiklós
Lakitelek
Mo1daras
Mélykút
Kisszállás
Miske
:Nagybaracska
Orgovány
Rém
Salt
Saltvadkert

gyógyszertá{

"
"
'"
"
"
"
""
"
"

"

Sükösd

Szahadszállás
S?akmár

Szalkszentmárton
Sza nk
Tass
Tompa
u.~:md

va~kút

Akasztó
fáimonostar'

65
6B
66
70

,,,,

73

74
75
76
77
78

.,.,
.,
,,

79

84
86

go

9'

"9394

gyógyszertár
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"
"
""
"

"
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"
"
""
""«
"
"
"
"
"

Csongiád :mcgyc
Algyő

· Csa~~d
Bor.·, 1ny
Csanádpalota
Csanytelek
Csongrád
Deszk
Földeák
Kis;wmbor
Klskúndorozsma
Kistelek
Ma kb.
Mindszent
Maroslelle
Nagymágocs
Pitvaros

Pusztamérges
Röszl;e
Sándorfalva
Sövényháza
Szegvár
Mórhalom
Balástya
Üllés·

\
l

,l

Szőreg

".

13{14

"'7

13/16

,,,.,,
"o6

'7

30
,.,,

40

.,
4'

43
44
45
46
47
49
50

.,"

"""

"
"
"
""
""
""
""
"
"
"
"

""
""
"

"
"

Székkutas
Tápé
Tömörkény
Ásotthalom
C sorva
Békés :megye
Békés

M'ezőberény

Kőröstarcsa

Dévaványa·
Endrőd

Gyoma
Doboz
Elek
Kétegyháza
Újkígyós
Battonya
Kevermcs
Kunágota
Magyarbánhegyes
Medgyesbodzás
Mcdgyesegyháza
Mezőkovácsháza

Nagybánhegyes
Nagykamarás
Dombegy[\áza
Orosháza
Békéssámson
Csanádapáca
Csorvás
Gádoros
Nagyszénás
Pusztaföldvát
Tótkomlós
Szeutetornya
Biharugra
Kötegyán
Okány
Sarkad
Békésszentandrás
Kondoro_s
Szarvas
Füzesgyarmat
Kőrösladány
Szcghalon~
Vésztő

,,
Bg
84

as

86
14{12
>6
'9

"

"24
,,
33
34
35
g6
39

40
4'
43

gyógy~~Útár :~
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"
"
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"
"
"
«"
«
«
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«
«
«
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'«

"
"

48
49
54
55

56
57
58
59
6>
62
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64

65
66
68
70
7'
76
77
79
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"
"
"
"
"
"
"
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«
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S:~.:o1nok tUegye

Jászalsószentgyörgy
Jászapáti

15/9 .

'"

"'3
'5

>6

,,

'7

00

J ászfclsőszentgyörgy

45
46

47

Jászdózsa
Jászkisér
Jászladány
Jászszentandrás
Tlszasüly
Jánoshida
Jásúrokszállás

«
«

"

JászfénySzarU
Jászjákóhalma
Alattyán
Jászberény
Abádszalók
Kenderes
Kúnmadaras
Kúnhegyes
Tiszabura·
Tiszamff
Csépa
.
Cibakháza
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26 Tájékoztató a gyógyszerkész!tmények

rend~lé~éra

DOLANTIN COMB. M. Ph.
inj,
amp. (2 ~!l)
o,o54 g Acthylium

!

rMmethyl-4·

A. legerősebb fájdalom megszüntetésc. Mütéti előkészítés, műtét
utáni fájdalomcsHlapítás.
A szülési fájdalom kiiktatása
(A s'áilés idej-ének megrövidítése.)

• phenylpipcr idiH·4·Carbon ic·

chloric,-t,
o,oo6 g 4,4 -diphenyl-6-dllncthylamlno-heptanon.

hydro-

Naponta 1-2~szer 1-2 ml izomba, vagy
alá. (Előreláthatólag . szövődmény~
m6ntes koponyavégli fekvésü szülésnél,
először szülö nőknek 2 ujjnyi méhszáj és
kifejtett nyakcsatorna esetén, töb\:>ször
sz ülö nőknek pedig 'ujjnyi méhszájnál
1
amp. Dolantln comb.~hoz felszlva
2-3 V. E. GlauduitriiH adunk bőr alá
, vagy izomba).
bőr

ü++

SZTK terhéreszabadonrendelhető

..j

chloric.-t tartalmaz.
5 X .2mlamp 12,20 Ft.
!:tnlampK

IOO X

EXC:ORIATIN D.

Decubitus,
erosio.

nedvedző

cccema-,

Külsőleg.

SZTKterhére szabadonrendelhető

Vacsora után bevett 1-2 t(lbl, 8-ro óra
múltán görcsök nélküli kladós széktetet
biztosít.

rendelhető.

S(l[,

r üveg: (30 g) ,
o,oog g Isoaroylhy~rociprein,
hydrochlonc.
o,oog g extr. cutis
o, 75 g acid. tannic.
15,00 g spirit •. conc.
r4,20 g glycerm-t tartalmaz·,

30 g

7,10 Ft.

FRANGULAX M. Ph.

Székrekedés.

ta/d,
I

20

..

,

tabl.
0,40 g standard extr. frangulac
glycosidicumnak megfeleló hatóanyagat tartalmaz.
tabi.

0,50

g

rl.·".

,,.

SZTK terhére csak indokolással

GENTieiD E. Gy. T.
cnterosolvens dragée
dragle

Oxyuds (enterobius) vcrmicular'11
Ellenjavallt:

Felnőtteknek:

+

Súlyos szív-, máj- és vesezavarokban.

8 napon át' 3-4 dragéc naponta
Gyermekeknek:
életkor szerint.

SZTK ~erhéreszahadon rendelhető

Cardlalis· insufficientia,- Pitvarfibrillatio. Paroxysmalis tachycar.dia, rnyocÚditis ácuta, myopathia -cordis chronica.

Kvdp!rUkhen: Naponta l-2 amp: intravénásan.
Solutio: 3-szor l-IO csepp

Állandó orvosi elleno5rzés
szükséges.
SZTK terhére csak indokolással
rendelhető.
·

Pyoktanfn, coerul.
(gentianiwlolett)·t tartalmaz.

0,02 g'

50 dt·agée u,8o Ft.

. ISOLANID K. Gy.
inj. és sol.
r

·amp. (2 ml)
o,ooo4 g Digitails lanata- ~<0»
glycoBida cryst.-ot,
r ml sol.
o,oot g Digitalis lanata «C>)
glycosida cryst.-ot tar•
talmaz.

5 X 2 ml ámp I3'30 Ft 10 ml sol 29'- Ft
womlamp K
roomlsolK

ISONICID K. Gy.
tabl,

A gűrnőkór pulmonal is és extrapulmonalis folyamataiban

5 mg/ll:g pro die felnőtteknek és gyermekeknek. A napl adagot három részre osztva
étkezések után adjuk.
Ajánlaws hetenként a vérképnek legalá:bb
!lgyszed, a vizeletnek (urobiUnogen) többszöd ellenőrzése.

A';ll.ICrnla perniciosa, más makroeytcr anacmiák, herpes zooster,
májcirrhosis, Röntgen kater,
agranulocytosis és mint tonicum.

Naponta l amp. lntramusculárisan vai$'Y
depot kezelésre 6-to ml intragluteálisan
2-4 het! Időközökben. (A therápiás
eredményt a reticulocytacrisis és a- vörösvérsejtszám emelkedés szabja meg.)

r tabi.

50 mg Hydrazid isonlcotinicumot
tartalmaz.

50 tabi.

rooo tabi.

30,20 Ft.

K

NEOPERHEPAR K. Gy.
inj.
r amp. (s ml)

mikroblológiailag ellenőrzött
gyártás! módSzerrel elöállított
B 12 vitamin tartalmú májkészítmény.

3 x

I

++
Forgalmát rendelet szabályozza,

SZTKtethérecsak klinika, kórház
vagy szakremlelés bizonyitványám
val igazolt anaemia punidosa,
perniciosa typusú terhességi vérszeg:énység, agastricus anaemia,
valamint ólommérgezéses eredett!
súlyosabb fokú anaemia esetében ,l'
rendelhető szabadon.
,

l

amp. 5 ml so 16o Ft.

30 x r amp. K

l
l

Akeszrtníeny oss~~tétele és QsOmagolása

t
Külsö hallójárat fájdalmas meg.;.
betegedéseiben tüneti kezelésre

OTIGUR D.
sol.
J

üveg (J() g)

o,s g Azophenum
o,s g p-butylaminobenzoyldimethylaminoaethanol
hydrochloric.
g,o g glyccrln-t tart;dmaz.
IO g

l

Küls&leg: Naponta 3-szar .'J-IO cseppig,

++

SZTK terhéres:~:ilbadon re!ldeihető

l
l

18,- Ft.

OXYCID "F" D.

Galandféreg, bányaféreg, entero.
blus

Felnőtteknek:

Enterobius

Naponta 2-3 kúp._

fluid.
' üveg (w ml)
r g, Ú~ g Aethyletl.

g ol. citri-t

o,g
IOtnl

tetrachlorat.
tartalmaz.

2-5 ml. és 3 óra mulva keserítvíz has-

hajtónak.
Gyermekeknek i
'7 éves korig 1,5 ml, ro évesnek 2 ml,
azon felül 2,5 inl.

+

S ZTK terhére szabadon rendelhető

6,8o Ft.

"S" D.

SZTK terhéres.>:abadonrendelhető

káp
' kúp

5,04 mg Hexylresorcin-t
2,5 g
butyr. cacao surrog.-t

ta,rtalmaz.
IO kúp 6;40 Ft.
JOO kúp

K

TANNINUM ALBUMINATUM I<. Gy.
tabüfla
1

tabi.

o,soo
o,0'75
o,012
o,oto
o,oos
10 tabi.
ioo tabi.
sao, tabi.

g
g
g
g
g

Tannln. albuminat.
sacchar, alb.
gelatina
falcum
stearin-t tartalmaz.
2.-Ft,
.20.- Ft.
K

Enterltls,

enterltl~

ulcerosa

SzTKterhéres?.abaclonrendelhet6

TEBAMJNAL neutrale .Ch.
tub l.

r tabl.

~-

gümőkór

össr.cs

formáibari,

Napiátla;:o,-s :vla•ja
azaz 24-::U t;.~U.

fdnőtteknek

12-14 g,

L: Tebaminal (PAS) rendeletet
oldalon.

l< 1brosu~ é~ caseosus folyamat"ok,
UrogenltalJs, bőr, csont és Iá~:y
tbc.

o,5 g p-Aminosalicylsav _
o,2B g natr, hyd·rocarb.-t
tartalmaz.

50 tabi. 0,5 g
'250 tabi.
K

28,70 Ft;

Lázkeltésre

PYRAGOP.
L~;;kdtfJ készítlr!ény intravlnds alkalma-

zasra.
ml-ként so-sao millió elölt
bact. coli, entcrococcus, hac.
acid!.

lactici,

bac.

bulgaricus

és élesztő J?Owba csfrái: tartalmaz
1/2% phenol tartalmú-sósvízben
suspendid va.
6 X l ml· o,05 jelzés-(í ampulla
ampullánként . 50 millló elölt
csíl'át tartalmaz.
Emelkedő adagolás:
1.
2.

seria 6 X-I ml 50-1:50 millió
elölt csira tartalommal.
~eria 6 x 1 ml \W0-500 millió
elölt Csíra tartalommal
kórbá:d csomagolás 4 x l-'-2
seria 48 X 1 ml

Alkalmazása' a haszn:\lati utasítás
szerint.

SZTK terhérc szabadon rend'clhctő

4@ @jj,jijUUJJjj &!i
PERTUSSIS VACCINA P.
csap.
Tlmsóval kicsapott és a ·csapadék
ismételt mosásával tisztított, majd
élettani sós vízben suspendált
pertussis bacterium testek méreg~
telenített kivonat anyagát tartalmazza.
I
ml 10 milliárd első fázisú
virulens pertussis hacterium kivonat anyagát tartalmazza, 0,5%
phenollal konzerválva.

'

w

00

so

x

I

ml
ml
ml
ml

amp,
üveg
üveg
üveg

Ivfegelőző oltásra szolgál.

A kellő védettség elérésére s-4 heti idő
közzel két ízben kell I - I ml-t adni.
Egy éven aluli csecsemő fél adagot kap.
Használat előtt jól fel bell rázni és a j61

SzTK terhére nem

rendelhető

letisztított felkar feszítő oldalán a· bőr
alatti kötőszövet mélyebb rétegcibe fecskendco:zük ·a sterilitás követelményeinek
szigorú iletartásávaL A felületes oltást
kerülni kell. 3 hónapnál fiatalabb csecsemő védőoltását csak akkal" végezzük,
ha a gyermek közvetlen fertőzésnek van
kitéve. Ilyenkor 2 x 0,2 ml-t adunk_
.2-3 napos id6közben, de ha az idő
megengedi, úgy a II. oltást csak 3 hét
mulv~

adjuk.

4"

KIEGÉSZíTESKÉN l'
közöljük, hogy ebben a TÁJÉKOZTATÓ-ban fel nem sorolt, kül{üldiJII
gyártott gyógyszerck közül a

'"'

"

50

"LOBELIN inj. 0,3% és t%-os Sandoz és Boehí.-inger-Ingelhelm
6 X r ml a>:< &;TK terilére szalmdon rendelhető.
P BISCOL inj. Ciba 10 X r ml és tabl. 40 x 25 mg
thromboangitis obi. és arteriosclerosis okozta claudicatiO
intermittens esetében az Sz TK terhire szabadon rendelhető.
PROSTIGMDV Roche lnj. 6 x r ml és tabl. 20 X 15mgaz Si; TK
terhire indoko/dssal rmdelhető,.
A felsorolt készltményeket főleg a kórhtú,ak ellátására tartják fenn,
ezért ezek rendelése előtt riz orvos feltétlenül érdeklődjék a gyógyszertár•
ban. hogy beszerezhető-e a "készítmény!

'·

