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ELŐSZÓ 

A TÁJJ'tJ(OZTATÓ A GYÓGYSZERKÉSZJTMÉI\'YEK 
REJVDELE:SE:RE II. kiadása új formábrin kerül az Orvos 
Karlársuk kezeihez. Ennek az új fol'mflnak áttekinthetőst'ge 
jobb, mint az előző kiadásé, amelleti a kiadvány terjedelmét 
is csökkentettük, azonban nem a tartalom rovására. - E!Yl 
szempontból is sok újat tartaln1az ez n kh:tdás, a csoportok 
beosztását igyekeztünk célszerűbben megoldani, _új fejezete
ket is iktattunk be, amelyeket az orvos bizonJ-'ára haszno
sítani tud. 

A kiadvány első fejezete a 145/1955. számú Eü. l\liniszteri 
utasítás, amely a társada\owbiztosítás terhére történő gyógy
szerrendelési és gyógyszerkiszo\gá\tatást szabályozza. 

Következő fejezetünk a törzskönyvezett készítmények 
jegyzéke. A törzskönyvi adatok az 1955, december 10-i álla
potnak felelnek mf'g. Az összetétel non1enklatűrájában az V. 
l\íagyar Gyógyszerköny"', cln('ve,zéseit és rövidítéseit haszn~l
tuk. A könnyebb hasznalhatósag kedvéért az SZTK terhen?: 
szabadon rendelhető készítményeket a eimben Sz betiíYel 
jelöltük meg. - A szerobakteTio\óglai készítmények elé. űj 
fejezetként ismertetőt irtunk, amelyben e készitmények álla
János tudnivalóival foglalkozunk. 

I--Iatástani csoportosltásunk és indikációs tábiiízatunk a 
lehetőség szerinti legújabb, elfogadott álláspontok alapján 
készült. 1iinden törzskönyvezPtt készítmény címében római 
számmal jelöltük meg, hogy az hatástani csoportosíü'lsur;kban 
melyik csoportba sorolható. Ez segítséget nyújthat az orvosR 
nak ahhoz, hogy ha valamely készítmény esetleg nen1 áll ren
delkezésére, milyen más, azonos hatástani csoportba tartozó 
szerrel helyettesítheti azt. Ugyanebből a célból p.1inden hatás
tani csoportosítás végén feltüntettük az ebbe a csoportba 
tartozó Fo-No receptek számait is. 

Új a leggyakrabban előforduló mérgezések elsősegély
nyújtásával és gyóg~,ításával foglalkozó fejezetünk, amely 
célszerű_ összeállításban hasznos vezérfonalul fog siolgálni 
a Kartársaknak. 

l{iadványunk tartnlmazza a g-s-~ógyszerekkel foglalkozó ren
deletek teljes szövegét, végül néhány, az orvos számára hasz
nos táblázatot is közlünk. 
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Tájékozt"atónk reális frépet nyújt a i::nigyar gyógyszerkincs
ről, an1ely termés>:~~éhő\ erc?-ően. változó. :i:;:zekről a változá
sokról állandóan taJekoztatn1 fogiuk a I{artarsakat, a GYÓGY
SZERE!J.\IK e. kiadványunk mellékleteként megküldendő pót-. 
lásainkban. 

Igyekeztünk a Táj.ékoztató megszerkeszt~se alkal.n1ával 
minden olyan körq_l!llény~ f_ig;yele~e venni, ~mely K~i:
társainkat a korszerű es racronahs gyogyszerrendelesben seg11l. 
1\fiUtán feladatunk és célunk, hogy kiadványunkat állandóan . 
javítsuk, kérjük a Kartársakat! hogy jelen kia<!-ású 1:ájé~oz
tatónkkal kapcsolatos nünden Javaslatukat és eszreveteluket 
Osztályunkkal közölni sziveskedjenek, 
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A TARSADALOMBIZTOSÍL\S TERHÉRE 
TÖRTÉNŐ GYÓGYSZERRENDELÉS 

ÚBIUTATÓJA 

Az Egészségügyi Miniszter 145/1955. ·(Eü. K. 12) Eü. 1\1. 
számú utasítása. 

(Megjelent Egészségiigyi Közlöny 1955. június 15. 12. szám 
131-139 oldal.) 

A dolgozók egészségügyi ellátásában bekövetkezett vál
tozással elkerülhetetlenül együttjár az erre vonatkozó újabb 
és újabb egészségügyi jogszabályok közzétételének szük
ségessége. A fejlődéssel együttjáró változások megnehezí
tették az orvosok részére a társadalombiztosítás terhére 
történő gyógyszerrendeléssel és gyógyszerkiszolgá\tatással 
kapcsolatos jogszabályokban yaló eligazodást. __ Ezért szük
ségessé vált a társadalombiztosítás terhére történő gyógyszer
rende!ésnek és gyógyszcrkiszo!gáltatásnak egységes és össze
foglaló szabályozása. 

A fentiekre tekintettel a Szakszervezetek Országos Tanácsá
val és a Kisípari Szövetkezeti Kölcsönös Biztosító Intézette1 
egyetértésben az alábbiakat rendelem: 

A társadalombiztosítás terhére !Jl'Ó{lysze:rrendelésre 
· jouosult orvosok. 

1. §. (1) A társadalombiztosítási szervek terhére gyó_gy
szert (gyógyszerkülönlegességet, szerohakteriológiai készít
ményt), gyógytápszert, kötözőszert, gyógyvizet és egyéb 
gyógyanyagot (a továbbiakban: gyógyszer) rendelhetnek: 

1. az állami egészségügyi szolgálatnak és a vasútegészség
ügyi szolgálatnak -a társadalombiztosítás szolgáltatásaira 
igényjogosultak egészségügyi ellátását: vizsgálatát, gyógy
kezelését, felülvizsgálatát végző orvosai: 

aj a körzeti orvosok, 
a rendelőintézetben, kórházban, klihíl{án, saját rendelőben 

biztosítottak eHátására. szervezett, rendszeres -érakcrettel 
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működő szakrendelések orvosai, ideértve a körzeti gyermek
gyógyász és a körzeti szü!észszakorvosokat is; 

a gondozóintézeti orvosok: 
a b6r-nemibeleggondozó intézetek orvosai, 
az idegbcteggondozó intézetek orvosai, 
az onkcilógiai gondozó intézetek orvosai, 
a tbc gondozó intézetek orvosai, 
a terhesgondozó intézetek orvosai, 
a csecsemő- és gyermekgondozó intézetek orvosai, 
a terhesgondozó tanácsadások orYosaí, 
a csecseinö~ é$ gyermekgondozO tanácsadások orvosa', 
az Országos Testnevelés- és Sportegészségügyi Intézetben 

működő szakrendelések orvosai, 
az Országos l\iunkaegészségügyi Intézetben szervezett 

szakrendelés orvosai, 
az iskolaszakorvosi rendelőintézetek orvosai, 
az egyete1ni, főiskolai szakrendelések orvosai, 
a gyógyítva nevelő iskolák, általános iskolák és középfokú 

iskolák kol!égiu1nokban elhelyezett, bentlakó tanulóit ellátó 
internátusi _orvosok, 

a területi;és az üzemi bölcsődék,_ valamint a napközi ott-
honok orvosai, 

:az üze1ni orvosok, . 
:a l\Iozgó Szakorvosi Szolgálat szakorvosai. 
JJJ A felülvizSgáló orvosok, 
a rendelőintézetek igazgatói (a kórházi igazgatók rendelő

intézeti helyettesei), 
az ~Hami egészségügyi szolgálat központi ellenőrző fő-

orvosai, 
a J\iA V Központi"Egészségüg~ri Hivatalának orvosfőelőadói, 
a· 1'1ÁV igazgatósági főorvosok. 
2. az 1. pont hatálya alá nem tartozó azok az orvosok, 

akiket az Egészségügyi l\l:inisztérium, illetőleg az. illetékes 
tanács végrehajtó bizottságának egészségügyi osztálya {csci
portja) - saját kezdeményezésére vagY: az o.rvost al:~ralmazó 
szerv előterjesztésére - a be_tegellátás erdekeben az illetékes 
társadalombiztosítási szerv előzetes hozzájárulásával vényírási 
joggal felruházott (pl. üdü!tetetteket ellátó orvos, stb.); 

3. a társadalombiztosítási szervek orvosai. 
(2) i\..z (1) bekezdés 1. a) és 2. pontj_a alapján vényírási 

joggal rendelkező, illetőleg e~zel feh:uhazott. orv:o~_okr.ól az 
ílletékes tanács végrehajtó b1zottságana;k egeszsegugy1 osz
tálya (csoportja) nyilvántartást vezet és minden vá!tozásr<_'.11 
a társadalombiztosítási szerv terü!eti!eg illetékes helyi szervet 
(alközpontját, kirendeltségét) nyolc napon belül értesíti. 

2. §. (1) A vényírási joggal rendelkező orvosok - az alábbi 
(2) bekezdésben említett orvosok kivételével - !1- társadal~m
biztosltás terhére az életveszély és a halasztast nem tűrő 
sürgős szükség, valan1int a köteles elsősegélynyújtás eseteit 

'kivéve.---:-• c~ak az ellátás_uk~a tartozó, ill~tőleg az ellátásukha 
~talt. 1genyJogosultak reszere rendelhetnek gyóo-yszert (pl. 
úzenu orvos csak az üzemben ·dolgozó biztositoftak részére 
rendelhet gyógyszert, családtagok részére nem· bölcsődei 
orvos csak a bölcsődében gondozott gvermckeknek írhat 
vényt, stb.). · 

„ (2) Az. állami ~gészségügyi szolgálat központi el!en6rző 
f?,oryosi;i-:nak, a i\iA,_ V~ I~özpont_i ~gészségügyi Hivatala orvos
foeloadoinak, a 11-iA \· 1gazgatosagi- főorvosoknak és a társa
dalombiztosítási szervek el!enőtző főorvosainak vénvírási 
jogosultsága hatásk~i~ükb~n ipi_n<;tc~ igényjogosulti'a kiterjed. 

(3) A_z 1. § alapJan vcny1ras1 Joggal rendelkező orvos -a 
jelen § (1), illetőleg (2) bekezdésében meghatározott icrénv
jogosultakon felül a társadalombiztosítás terhére gyógJ-~szeit 
rendelhet: v 

aJ, az éjjeli és munkaszünnapi orvosi ügyeletes szolgálat 
idejen az általa ellátott igényjogosultaknak " 

b~ a _n1ás orvos _ellátásáb!l- -qtalt igényjo'gosultak részére 
az Iiletekes orvos igazolhato tavolléte eselében 

e) sürgős szükség esetén olyan igényjogosult ;észére akit 
az -orvos szaktanácskozás keretében Ját el ' 

.dJ igén~:j_ogosu!tságuk fennállása esetében a házastársa, 
mind a ~aJat, "mi~d a házastársa szülei és nagyszülei, a saját 
testvérei, tovabba a gyermekei, valamint az alkaln1azottai 
és a háztartásban élők részére. 

(4) _A_ (3) bekezdésben felsorolt csetekbell az orvos köteles 
a vényen a rendelés jogalapját röviden feltüntetni, 

(5)_ 4 vényírási joggal rendelkező orvosok, ha n1ás orvos 
ellatasaba tartozó 1génvjogosultat magánbetc<:rként- Jálnak el 
részére a társadalombiztosítás terhére gyóg)7szert nem ren: 
<lelhetnek. · 

(6) Az· (1) bekezdés hatálya alá tartozó személvnek kell 
tekinteni allandó lakhelyre tekintet nélkül azt a 14: életévét 
~e ~em töltött igényjogosult gyermeket, aki a szülűk munka-
1dcJ~ alat~ az orvos nrű.ködési területén lakó gondviseJőnél 
tartozkod1k. 

(7) Gyógyintézeti ápolás alatt álló igényjogosultak részére 
a tarsadalombiztosílás terhére vényen gyóo-yszer nem ren
delhető. Fekvő-beteggyógyintézeti orvos ha0 valamelv C""Yéb 
cí.men. yényír~si joggal rendelkezik, vényt a társftdaí'Om
~izto~Itas ler!:Icre csa~ azon a műk?dési helyen (szakrendelésen, 
~ze1n1 O!VOSI rendelobcn, stb.) Irhat, amelyre a vényirási 
Joga érvcnyes. 

A társadalombiztosítás terhére !l~'Ó{!}'szercllátásra igény
jogosultak köre és igén~1jogosultságuk igazolása 

. 3. §. (1) :4-- v~nyí~·ási joggal rendelkező orvosok (1. 
0

§) a 
tarsada!omb1ztositasi ~ze:vek t~rhére csak erre igényjogo
sultak (lásd az 1. szan1u mellekletet) részére rendelhetnek 
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gyógyszert. A beteg igényjogosultságának fennállását az orvoS 
ellenőriini köteles. 

(2) .'\· társa.dalombiztosítás terhére gyógyszerellátásra jogo
sultak az erre vonatkozó igényjogosu\tságukat a jelen utasitáS; 
1. számű mellékletében megjelölt iga.zolvánnyal igazolják. 
Az I/1954. (I. 9.) 1L T. számű rendelettel rendszeresített 
cSzemélyi igazolvány~ a társadalombiztosítás szolgáltatásaira 
való- igényjogosultság igazolására nem fogadható el. 

A társadalombiztosítás terhére rendelhet() gyógyszerek 
1. Szabadon rendelhető gyógyszerek 

4. §. (1) ~l\. társadalombiztosftás terhére szabadoll rendel
hetők: 

aj az ~rvényb<'n levő 1\Iagyar Gyógyszerkönyvbe felvett 
hivatalos gyógyszerek, a törzskönyvezett gyógyszerkü!ön
legességként is forgalombahozott gyógyszerek (pl. Androfcrt, 
Glanducorpin, stb.) kivételével; (ez utóbbi gyógyszerekre a 
~Tájékoztató a gyógyszerkészítmények rende\ésérei című 
kiadvány «Megjegyzések~ rovatában közöltek az irányadók); 

b) a 8360-6/1954, Eü. K. 7.) (Eü. 1!. szftmú utasítás 1. 
számű mellékletében (Formulae Normales) felsorolt, minta
szerűleg rendelhető gyógyszerek; 

ej a iTájékoztató a gyógyszerkészítmények rendelésére» 
című kiadványban és -az ennek pótlásában felsorolt 

hel- és külföldi gyógyszerkülönlegességek, 
gyógyítás céljára szolgáló szerobakteriológiai készítmé

nyek, 
hazai természetes keserű- és gyógyvizek, 
kötözőszerek és ragtapaszok 

közül azok, amelyek az említett Tájékoztatóban ~szTK 
terhére szabadon rendelhető• jelzéssel szerepelnek. 

2. Indokolással rendelhető gyógyszerek 

5. §. A «Tájékoztató a gyógyszerkészítmények rendelésére~ 
című kiadványban. valamint az ennek pótlásában felsorolt· 
azokat a gyógyszerkészítményeket, amelyeknél az említett 
kiadvány «Megjegyzések~ rovatában «SZTK terhére csak 
indokolással rendelhető~ szöveg van feltüntetve, 
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a körzeti orvosok, 
az internátu,si orvosok, 
a bölcsődék· és napközi otthonok orvosai, 
az üzemi orvosok, 
a terhes gondozó- tanácsadások orvosai, 
a csecsemő- és gyermekgondozó tapácsadások orvosai és 

• 
1 

1 

1 

1 

az 1. § (1) bekezdésépek 2. pontja alapján vénylrási joggal 
felruházott orvosok, 

a társadalombiztosítás terhére csak indokolás (lásd 13. § 
és 18. § (4) bek.) feltüntetésével rendelhetik. 

3. FŐOl'\'OSÍ engedéllyel rendelltető gyógyszerek 

6. §. Az 1. § (1) bekezdésének 1. a,) pontjában felsorolt 
orvosok, valan1int az 1. § (1) bekezdésének 2. pontja alapján 
vényírási joggal felruházott orvosok csak megfeleló -indoko
lással ellátva és előzetes főorvosi engedéllyel rendelhetik: 

aj azokat a be\- és külföldi gyógyszerkűlönlegességeket~ 
amelyek a «Tájékoztató a gyógyszerkészítmények rendeléséret 
cimű kiadványban ~szTK terhére előzetes főorvosi engedéllyel 
rendelhető~ je.lzésse\ szerepelnek, vagy amelyeknek rendelését 
valamely külön jogszabály előzetes főorvosi engedélyhez köti 
(pl. Insulin, Redergam), 

b) a jelen utasítás hatálybalépése _után gyógyszertári 
közforgalomba kerülő be\- és külföldi gyógyszerkülönlegessé
geket, amennyiben rendelésükre és kiszolgáltatásukra más. 
jogszabály eltérően nem rendelkezik. 

4. Különleges rendell{ezések alapján rendelhető gyógyszerek 

7. §. A jelen utasítás 2. számű mellékletében felsorolt 
gyógyszerek rendelését éS kiszolgáltatását külön jogszabályok 
szabályozzák. Ezeknek a gyógyszereknek a rendelésénél az 
orvos a vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek 
me~felelően köteles eljárni. 

Térítésmentesen rendelhető gyógyszereli 

8. §. (1)' Gyógyszernek vényen történő rendelése esetébell' 
a gyógyszert - az alábbi (2) bekezdésben foglalt kivétellel -
ún. térítésköteles vényűrlapon (17. §) kell rendelni. 

(2) Térítésmentes vényen kell rendelni: 
a) üzemi baleseti sérült, vagy a 195/1951. (XI. 11.) IIL T. 

számú rendelet II. számú mellékletében (lásd: Egészségügyi 
jogszabályok gyűjteménye II. kötet 272. oldalán) felsorolt 
foglalkozási megbetegedé!iben szenvedő biztosított részére 
mindazokat a gyógyszereket, kötözűszereket, gyógyvizeket,. 
amelyekre üzemi bal-esetével, foglalkozási betegségével össze
függő betegsége miatt van szüksé~e, mindaddig, amíg baleset& 
vagy foglalkozási betegsége miatt: táppénzre jogosult, 

b) minden gyógyszert, kötözőszert, gyógyvizet biztosításra 
kötelezett ipari tanuló részére, 
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· d gyógyszert, kötözőszert, győgyvi_zet a, B~lűgy-
~J. rm!l. en z tar'tozó testületek sorozott allomanyu be

m1n1szt_erl(Umohldbo an részesülő legénység és sortiszthelyettesek) 
>0sztottJa zs 
~:f;ér~~nnely igényjogc:sul~ ré~zére nemibetegség gyógy
kezeléséhez szükséges alabb1 gyogyszereket: 

NeosaJYarsan, 
Revival, 
Solvarsin, 
llfedobis, 
Endojodin, 
·Penicillin, . 
UJtraseptyl (gonorrhoea eseten),_ 
Threo1nycin, . 
Desztillált víz oldószerkent, 
20-40 %-os Dexirose oldószerként 

{abban az esetben, ha valamely ok ;D-iat~ nem a, ~pro ambu
Jantia~ szerekből történik a kiszolgaltatasuk), _ 

e) bármely igényjogosult részére az anya- es csecsemő
védelem fokozása é'rdekében szükséges alábbi gyógyszereket, 
gyógytápszereket: 

D-vitamin készítmény~k, , . , 
Sulfaguanidin csecsemolr belhurUtJanáJ, 
Ultraseptyl csecsemők bélhurutjánáJ_, 
Adapta, 
Lactorisan, 
11-Ialtiron, 
szülészeti egységeson1ag, 
f) bármely igényjogosult részére az alábbi különleges 

©"ógyszerek~t: 
Threomyc1n, 
Diphtheria serum, 
Tetanus serum, 
rnsulin, csak diabetes rneilitus esetében. 
Androfort, csak emlőrákból eredő, meglevő csontáttétel 

.esetében. 

4._ társadalombiztosítás terhére nem rendelhető g~rógyszerek 
- és egyéb g;i,'Ó!U'anyagok , 

9. §. (1) A társadalotnpiztosít~s terhére.ne1n rendelhetők: 
a) a tpro ambulantia~ szerek [lasd alá.J;i~! (4) bek.], 
b) azok a gyógyszerek, amelyek ~ fT~Jek<!ziató a gyógy

szerkészítménvek rendelésére~ chnu kradvanyban «SZTK 
terhére nem 'rendelhető~ jelzéssel. sze:epel~ek. (p]. Capsula 
gelatinosa olei ricini, szerobakter1ológ1a1 keszitmenyek .P~.e
ventiv célból), továbbá azok a gyógyszerek, arne!yeket kuJon 

1(1 

jogszabály a társadalon1biztosítás terhére nen1 rendelhető 
gyógyszernek nünösít (Isonicid, Streplomycin, Tebaminal 
{PAS), Thiomicid), 

e) kozmetiku1nok (bőrápoló krémek, napolaj, hajápoló· 
szerek, fogpor, fokrém, szó.jvíz, stb.), továbbá gyógyszappá
nok, gyógyborok, konyak, fogamzást gátló szerek és aphro
disiaeumok. 

(2) Ostya általában csak ehinin tartalmú gyógyszerekhez 
rendelhető; a rendelt gyógyszerrel egyii.tt egy vényűrlapon 
kell felírni. 

(3) fzjaYítók áitaiában csak 12. éven aluli gyermekeknek 
rendelhetők. Ízjavítás céljából gyermekeknek, por elosztható~ 
sága céljából pedig felnöttel,;:nek és gyermekeknek egyaránt 
adagonl{ént legfeljebb 30 cg cukrot lehet rendelni. 

(4) Az (1) bekezdésben fo::i;lalt rendelkezések alkaln1azása 
szempontjából «pro an1bulantia» szernek kell tekinteni: 

a) azt a gyógyanyagot, laboratóriunü reagenst és röntgen 
kontraszt anyagot (a Bliospekt kivételével), amelyet a szak
rendelés, körzeti orvos, stb. a beteg vizsgálatánál az o_rvosi 
rendelőben felhasznál, 

b) azt a fertőtlenítőszert, kötözőszert, raglapaszt, scbvarró
anyagot, sebhintőport, kenőcsöt és az altatáshoz vagy helyi 
érzéstelenítéshez szükséges azt a gyógyszert, amelyet a szak· 
rendelés, körzeti orvos, stb. a beteg kezeléséhez a rendelőben 
a saját mindennapos szakmai gyakorlatában használ, 

e) .azt az injekciós készitményt, vagy egyéb gyógyszert, 
amelyet a szakrendelés, körzeti orvos, stb. a saját minden· 
napos szakmai gyakorlatitban a rendelőben a beteg azonnali 
ellátására felhasznál (ha ezt a gyógyszert a szakrendelés, 
körzeti orvos, stb. kúraszeríí!eg tovább is alkalmazza, a 
további kezeléshez szükséges gyógyszermennyiséget a beteg 
nevére kiállított vényen kell a társadalombiztosítás terhére 
rendelni), 

dj azt az injekciós készítn1ényt, amelyet a .körzeti orvos 
a b_eteg lakásán életmentési célból vag;Y sürgős szükségből 
fe!ha_sznál. (Amennyiben ez utóbbi célra a körzeti orvos 
~táskája~ részére kiutalt készlet liém bizonyul elegendőnek, 
ez a gyógyszer kivételesen a beteg részére kiállított vényen 
a társadalombiztosítás terl:J.ére rendelhető). 

(5) A (4) bekezdésben foglalt rendelkezések nem érintik 
az üzemi orvosi rendelők gyógyszerellátására vonatkozó 
különleges rendelkezések (3161/Kör/1/1951. Eü. I\f. számú, 
3410/I{ör/65/1951. Eü. l\I. számú, 8361/34/1952. (Eú. K. 9.) 
Eü. I\L szán1ú utasítások - Jásd Egészségügyi jogszabályok 
gyűjteménye II. kötet 358. és 366. oldalán) hatályát. 

(6) A ne.mibctegségek (syph!lis és gonorrhoea) gyógykeze. 
iéséhez szükséges penicil!inrendelésére a 8300-2/1953, (Eü. 
K. 5.) Eü. l\I. számú utasítás (lásd: Egészségügyi jogszabályok 
gyűjteménye II. kötet 562. oldalán) rendelkezései az irányadók. 
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A társadalombiztosítás terhére történő gyógyszerreridelés 
általános irányelvei 

10. §. (1) A gyógyszeres kezelés alapkövetelménye a ha tá
sos, ésszerű és gazdaságos gyógyszerrendelés. 

(2) A hatásos gyógyszerrendelés alapja a gyógyszer alkal
mazásának szakszerű indikációja, a gyógyszernek és a gyógy
szer egyes és napi összadagjának helyes, szakszerű megválasz
tásá. Ennek megfelelően mellőzni kell főleg va\am_ely gyógy
szernek a tudományosan á\tahinosan elfogadott indikációs 
területen kívüli' alkalmazását, továbbá a klinikailag kellő
képpen még ki nem próbált és a tudományos szakirodalom 
tapasztalati adataival kellőképpen alá nc111 támasztott gyógy- __ 
szer-es kezelést. Gyógyszereknek. kísérletezés céljából alkal
mazása a társadalombiztosítáSsal kapcsolatos betegellátás
ban megengedhetetlen, mert a gyógyszerekkel való kísérletezés 
egyes tudomá11yos intézményeknek feladata. · 

(3) Az ésszerű gyógyszerrendelés érdekében az egyszerű
ségre kell -törekedni. Kerülni ·kell a helytelen polypragmasiát, 
az összetételben vagy hatásban inkompatibilis gyógyszerek 
együttrende!ését, azonos hatású gyógyszerek felesleges kom
binációját. Ez természetesen nem érinti a helyes synergismus 
elvét. 

(4) A gazdaságos gyógyszerrendelés a hatékony és éssZerű 
gyógyszerrendelésen felül megköveteli a gyógyszereknek csak 
a valóban szükséges mennyiségben és a leggazdaságosabb 
formában történő rendelését. _Minthogy a beteg állapotában 
beálló változások gyakran a gyógyszeres kezelés megváltoz
tatását is szükségessé teszik, egyszerre csak olyan mennyiségű 
gyógyszert szabad rendelni, amelyet a beteg előreláthatólag 
valóban felhasznál. A. gyógyszer mennyiségének meghatárc
zásánál egyes gyógyszerféleségek - pl. infusumok - rom
lékonyságára is figyelemmel kell lenni. Ennek megfelelően 

a) a gyógyszerekből heveny megbetegedés esetében általá
ban 2-3 napra, idült betegség esetében pedig általában 10 -
napra elegendő gyógyszer rendelhető, 

b) a bontható gyógyszerkülönlegességeket nem eredeti 
csomagolásban (eScat. Orig.~, «tag. orig.~ stb.), hanem a való
ságos szükségletnek megfelelő darabszámban, mennyiségben 
kell rendelni, 

e) a szükséges gyógyszert a leggazdaságosabb formában 
kell rendelni, de a takarékosság a gyógykezelés hatásosságá
nak rovására nem mehet; 

dj -több egyformán megfelelő gyógyszer közül a kevésbé 
költséges gyógyszert kell választani, de minden esetben csak 
forgalomban levő és valóban beszerezhető gyógyszert szabad 
rendelni; 

e} gyógyszert indokolt szükség nélkül, abból a célból, 
hogy alkalomadtán -készletben legyen, rendelni nem szabad; 
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/) a ·gyógyszerrendelés tekintetében. tá_n~asz~ott indpkt;ilat
!an és túlzott igényeket nem szabad k1eleg1ten1; a gyogyitás
hoz szükséges gyógyszer mi11őségének és nlennyiségének 
megválasztása az orvos feladata. 

11. §. (1) Az, orvos _köteles az igé_nyjogosult rés:zére a ~?-r
sadaJombiztositas terhere rendelt gyogyszer nevet cs a gyogy
szer rendelt n1ennyiségét a betegnaplóba (l\artotéklapra) 
röviden bejegyezni. A további gyógyszerrendelésnél az előző~ 
\eg rendelt gyócryszcr mennyiségét figyelen1be kell_ venni. 

(2) Ha a bet~get előzőleg 1nár nlás orvos gyógyszei-ellátás
ban részesítette, a további gyógyszerrendelésnél ennek a 
körülménynek figyelembevételével kell eljárni. 

12. §. (1) Az orvos az igényjogosult betegnek vizsgálat 
nélkül gyógyszert nem rendelhet. 

(2) A más orvos áltál rendelt gyógyszert az állami egészség
ügyi szolgálat illetékes orvosa csak abban az egy esetben 
írhatja át társadalombiztosítási vényűrlapra, ha _a felírt 
gyógyszer alkalmazásának szükségességét maga 1s meg
állapította. 

(3) A fekvőbeteg gyógyintézeteknek a kibocsátott igény
jogosult betegek részére adott zárójelentésben minden eset
ben isrn,crtetniök kell, hogy a gyógyintézetben mely gyógy
szerrel (gyógy§zerekkel) ~rtek el a betegné_l eredm,én"Y:t· J:Ia 
valamely külonleges gyogyszer, (pl. Insulln) tovabb1, kor
házon kívüli alkalmazását a hatalyos rendelkezések a kor-ház
nak (klinikának) a zárójelentésben feltüntetett konkrét javas
latától teszik függővé, a zárójelentés megfelelő rovatában az 
alkalmazandó gyógyszert és napi adagját is meg kell jelölni. 

13. %. Indokoláshoz kötött gyógyszer (5. §) csak abban az 
esetben rendelhető, ha az adott esetben a beteg gyógykezelé
sét nlás - a 4._ § szerint szabadon rendelhető - gyógyszer 
nem biztosítaná. 

14. §. Kötözőszer és ragtapasz vényen általában csak 
-abban az esetben rendelhető, ha az igényjogosultat sürgős 
szükség esetében sebészeti ellátásban kell részesiteni és a 
szüks~ges kötözőszer, illetőleg ragtapasz egyéb módon nem 
biztosítható, vagy ha az igényjogosult · nagyn1ennyiségíl 
kötözőszert igénylő, huzamosabb időn át szükséges kötözését 
a körzeti orvos vagy a beteg sajátmaga látja el (pl. anus 
praeternaturalis, tbc·s csontsipoly). 

15. §. Gyógytápszer C:Sa1!: csecs~mők 'és ~yermcke.~ rés~é~e, 
részükre is kizárólag taplalkozás1 zavaraik megszuntetesere 
rendelhető. A rendelésre a 3180/89-2/1951. (Népegészségügy 
12) Eü. 1\1. .számú utasít;J-s (lásd Egészségügyi jogsza.J;>ál?'Ok 
gyűjteménye II. k. 760. es V. k. 231. oldal) rendelkezese1 az 
irányadók. 

16. §. A gyógyszerek kiszolgáltatásához szükséges edényzet 
(üveg, tégelv) árát a társadalombiztositás nem viseli. A:z. 
érdekelt igéllyjogosultat erről tájékoztatni kell. 
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A társadalombiztosítás terhére frt vények kiállításának szabályai 

17. §. (1) A Szakszervezeti Társadalombiztosítási Központ 
(a továbbiakban: SZTK) és a Kisipari Szövetkezeti _Külcs~nös 
Biztosító Intézet (a továbbiakban: KSZI{Bl) terhere gyogy
szert az erre a célra rendszere,sített fehér színű v.ényürlapon, 
éspedig a térítésköteles gyógyszereket pirc:s betűvel nyom
tatött, a térítés1nentes gyógyszereim~ ped1.~ fek~te betűv~I 
nvomtatott vényűrlapon kell rendcln1, A fovárosi tanács cs 
a "fővárosi kerületi tanácsok végrehajtó bizottságainak egész
ségügyi osztályai által hivatalos or\'osi .bélycgz9vel cllátot~ 
orvosok, va\a1nint a l\!ozgó Szakorvosi Szolgalat orvosa:. 
másolatos vényűrlapot, a többi vén;vírási joggal. rendelkező 
orvosok pedig rnásolat nélküli vényürlapot hasznainak. 

(2) A Vasutas Szakszervezet (a továhbi:;tkban VSZ) igény
jogosnltjai részére gyógyszer~ az erre a celra rendszeresített 
~Vénvfüzet~-ben kell rendclnL 

(3f I-Ia az előírt (rend&zeresített) vényűrlap elhárít_hata~l?-~ 
okból nem áll rendelkezésre, az orvos a társadalom])lztositasi 
szerv terhére kivételesen előrenyonüatott, vagy az orvos 
által 1nagakészített _magánvényűrlapon is r~ndelhet gyógy
szert. Ilven esetben 1s azonban az orYos a venyt a 18. §-Jnin 
foglaltaknak megfelelően köteles. kiál!íla~i és ezen felül n1eg 
kell jelölnie azt a társada\om,b1z~o~itás1 szer-;et, amely;nck 
terhére a gyógyszert rendelte. Téntesmentcs k1s~olgáJta_ta~ra 
jogosító vényűrlap hiányában az. orvos a gyogyszcrt un„ 
térítéses vényűrlapon is rendelheti. J{öte!es azonba_n. ebben 
az esetben a vénvílrlapra - esetleg bélycgzo alkalmazasaval -
iTérítésmentes» "szót feltűnően rávezetni és ezt a feljegyzést 
külön aláírásával és hh-atalos orvosi b;:;\yegzőjének lenyoma-
távai e11átni. . . 

(4) Egy vényűrlapon csak egy ,_gy~gyszerf_eleséget .szaJ;iad 
rendelni. A chinincs porokhoz szuksFges osTya, tovahba a 
szemcseppentő, a szemkenőcshöz szolgáló üvegpálca azonban 
a hozzátartozó gyógyszerrel együtt egy vényűrlapon ren-
delhető. :< . 

18. §. (1) A t~rsadalom.~íztosí:tásr szervek terhére rrt vénye-
ken az orvos kóteles feltuntetn1: 

a) a biztosított nevét, . . 
b) a biztosított lakóhelyét (város, község, utca, hazszám ), 
e) a biztosított munkáltatójának nevét vagy munkáltatói 

törzsszámát, 
d) azt, hogy a gyógysze!t a b~ztosít<;>t~.' vagy mely igéri;'

jogosult családtagja (felesege, milyen idos gyermeke, egyeb 
családtagja) részére rendelte, 

e) a rendelés keltét (a hónapok nevét nem római ·számmal,, 
hanem betűkkel kürva), , 

j) a rendelt gyógysz·er nevét és mennyiségét. 
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(2) Az, orvos köteles a vényt aláírásával és hivatalos orvosi 
bélyegzőjének lenyomatával ellátni. , 

(3) Ha a gyógyszert térítésmentes vényen kell rendelni 
[8. ~. (2) bek.], a vényen az (1) bekezdésben meghatározott 
adatokon felül minden esetben fel kell tüntetni a kiszolgál
tatás téritésmentességének indokát is (pl. üzen1i baleset, 
ipari tanuló), 

(4) lndokoláshoz kötötl b'}'ógyszer (13. §) rendelése eseté· 
ben az 5. ~-ban felsorplt orvosok a _vényen vagy hátlapján 
kötelesek feltüntetni a kórisn1ét, továbbá ha a kóris"n1e egy
magában a gyógyszer rendelésének szükségességét még nem 
indokolja, a betegségnek azt a tünetét, illetőleg azt a körül
ményt, amely a gyógyszer rendelését szükségessé teszi (pl. 
Threomycin rendelése esetében: ty, abd„ kórházba nem 
száJJHható), ~ 

(5) Előzetes főorvosi engedélyhez kötött gyógyszer (6. §) 
rendelése esetében a 6. §-ban ·felsorolt orvosok kötelesek a 
vényt inegfe!elő indokolással ellátni és a vényen feltüntetni: 
~Előzetes főorvosi engedély szükséges~. 

19. §. (1) Előzetes főorvosi engedélyhez kötött gyógyszer 
(6. §) rendelése esetében a fc'íorvosi engedélyt a rendelőintézeti 
igazgató (kórházigazgató rendelőintézeti helyettese) vagy 
megbízott helyettese (pl. felülvizsgáló orvos), Hlctöle[.( a vasút
egészségügyi szolgálat kijelölt orvosa (a továbbiakban: 
főorvos) adhatja n1eg. Ha a rendelőintézeti igazgató helyett 
n1egbízott helyettese adja n1eg az engedélyt, a vényen az alá
irása n1ellett fel kell tüntetni: ~rend. int. igazgató megbízásá
ból». 

(2) A főorvos a gyógyszer ldszolgáltatásának szükségessé
gét saját vizsgálata vagy a beteg által bemutatott leletek, 
kórházi zárójelentés, a gyógykezelő orvos·Jdsérő-!evele alapján 
bírálja el. A gyógyszer kiszolgáltatásának szükségessége 
esetében a főorvos a vényt a!áirásával és hivatalos orvosi 
bélyegzőjének lenyomatával látja el. 

(3) Olyan esetben, amikor az előzetes főorvosi engedély
hez kötött gyógyszer beszerzése halasztást ne111 tűr, a gyógy
kezelő orvos a rendelés sürgőssége indokának a vényre vagy 
hátlapjára történő rávezetésével a gyógyszert a társadalom
biztosítás terhére qStatim~, ~cito~, vagy ('Perículun1 in mora: 
jelzéssel előzetes főorvosi engedély nélkül is rendelheti. 

20. §.·Kábítószereknek és kábítószert tartalmazö gy.ógy
szereknck, valamint azoknak a gyó~yszereli:nek rendelése 
-esetében, amelyeknek rendelését és k.!szolgáltatását külön 
jogszabályok szabályozzák (7. §), a vényt a vonatkozó jog
szabályok rendelkezései szerint kell kiállítani. 

21. §. (1) A vényt tintával vagy tintairónnal, jól olvas
ható írással, szabályszerűen, a jelen utasítás rendelkezéSeinek 
megfelelően kell kitölteni. A vényen a gyógyszer rendelésére 
vonatkozó szöveget félre nem érthető módon kell feltüntetni. 
A gyógyszerek nevének megjelölésére csak azokat a rövidi-

15 



téseket szabad használni, amelyeket az V. ~!agyar G~rógyszer
!>=önyv :i,nepei1ged (i~sd a Formulae · Norn1ales-hez csatolt 
1smertetes .279: ol.da!an is), Ennél rövidebb alakban a gvóg ,_ 
szer nevét ~cl!r~1 nem szabad. A gyógyszerkülönlegesv , ~k 
neve _nem !kv1dít.hető. A társadalombiztosítással kapcs;1~1~s 
orvosld hgy qrl~tban előrenyomtatott vényszöveget nem 
szaba asznaln1,~ ' 

(2!ó ~"'-,5 vény fejr?vatát nem o;vos dolgozó is kitöJÍheti. · 
;;,.\1k%iűf:~ ~;.~tde1 Iesér_e :ronatk<;izo _szöveget azonban az orvos· 
- ,,, ,,.o e es a venyen feltüntetni. 

d22. §: (1) A társadalombiztosítás terhére írt vényen az 
:zln~~:~~t.k·dk\~sz~n10~ ~in~en esetben betűvel és róinai 

(I) 1 e irn1 (or1g1nálls csomagoknál pl. «phiol ori"' 
unam N '•d magisztrális készítményeknél pl. «dent ta!' do",' 
aequ. o ecem (X)»). . · • • 
m~g2J)cl~t eg~b, é

1
s f;l k

1
ét keresztes, val&:nint az egy Üres kereszttel 

' e so lasználatra szánt gyógyszerek d 1, 
es~tében a7:. orvos köteles a v'ényen az adagsZámon és r:da~ ese 
::F~i~r~~'.ul a keresztes szer mennyiségét is betűvel és szá~: 

(~) I-Ia a'.'; orvos a (2) bekezdésben említett· Ó"',, 

t:~o~~~~er:J'~gnyvfien me,gab'I
1
1apitott l~gnagyobJ:: e,g~;zgA:~ffe\ő~ 

k"t nag~ 0 mennyiségben kívanja rend 1 • 
kglg~esis a~eegndeJt.,mf!nnyiséget !1-láírásáva! vagy kézjegyé:;j_ 

erosr en1. Az egv es a két k res tt l - l · · 
::e~~ ~~ed k

1
e_reskzttel megjelölt h!!lső hasznŰJat:a :z'án"ta~Ó~: 

n e ese or az orvos k_oteles továbbá a - vénven a 
gyógyszer ha~zn~lati módját tüzetesen megjelö!n · · Il 
esetben hasznalatJ utasításul ~Rendel t . 1' yen 
tás szerinh megjelöléseket használni ~ie:e~~1!.t~;agy «Utasi
m:g4J~e~Jgtygykeó'gyeszttel, kkét kereszttel, vagy egy ür~s kereszttel 

szerne csecsemő vagy 14 '1 t' ét b 
t~_ltött gye;mek részére történő rende°Jése ·es~teéb:n e nem 
~~1el65 a ;enJie":da,, bb~g életkorát feltüntetni. E gyó;;sz~~~k~ 
célszerű a ~teg

1 

éf::korá~~~gfettiI~t::tt:e~ rendelése esetében 
sze~{ p~~~l kkbeszttel megjelölt belső használatra szánt gyógy
k a an osztatlanul rendelni nem szabad Ha két 

ereszttel megjelölt gyógyszer külső használat~a sz~! ál 
fe1:é~~j1~el~z~e,ij~ti~f~i. «l\íéreg», _«Halálfej& és «Küiső~g; 
ú 23. §. (1) Az. orvos kötele;; a társadalombiztosítási vén _ 
é~'1t~;~iiiie~~i!_1 1~atalos orvkosi bélyegzőjét gondosan megőriz~i 
sen el. ' iogy azo kal senk;i visszaélést ne követhes-

es~-rJb A hivatalos OEVosi bélyegző elvesztése (eltulajdonítása) 
n _ en az, orvos kot.e!es ezt a körülményt felettes hatósá á
é~n~a~~~ff:~iakul11 Je~nte~i. ,Az eJve:szett. -0rvosi bélyeg:őt 
Közlönyben közzé keil te~nLrvenytelen1_tést az Egészségügyi 
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(3) Az az orvos •. akinek venyiras1 joga bármely okból 
rnegszünt, köteles_ hivatal?s:orvosi bélyegzőjét felettes ható
ságának visszaszolgáltatn1. 

A társadalombiztosítás terhére gyógysz~r kiszolgáltatása 

24. §. A gyógyszertárak a társadalombiztosítás terhére 
rendelt gyógyszereket a"8360-2/1954.(Eü. K. 5.) Eü. M. számű 
utasítás rendelkezései szerint kötelesek elkészíteni, illetőleg 
kiszolgáltatni. 

25. §. (1) A_ gyógyszertár a társadalombiztosítás terhére 
rendelt gyógyszert nem szolgáltatja ki olyan vényre, amelyen 
az orvos a biztosított nevét nem tüntette fel (kivéve a társa-:
dalombiztositási szervekkel való megállapodás alapján külön
leges jelzéssel ellátott vényeket), vagy amelyet az orvos nem 
látott el aláírásával vagy hivatalos orvosi bélyegzőjének 
lenyomatával. Az egy és a két kereszttel, valamint az egy üres 
kereszttel megjelölt gyógyszer - a ~Cito~, ~statinu, ~Peri
culum in mora~ jelzésű rendelés kivételével - nem szolgál
tatható ki olyan vényre sem, amelyen az orvos a keresztes 
szer mennyiségét nem tüntette fel betűvel és számmal [22. §. 
(2) bekezdés], továbbá az olyan vén)Te, amelyen a rendelt 
gyógyszer egyszeri vagy napi adagja a Gyógyszerkönyvben 
meghatározptt egyszeri, illetőleg napi adagot meghaladja és 
azt az orvos a vényen aiáirásával (kézjegyével) nem erősítette 
meg [22. § (3)]. 

(2) Ha az orvos a társadalombiztosítás terhére írt vényen 
a biztosított lakóhelyét, a munkáltató nevét vagy munkál
tatói törzsszámát, azt, hogy a gyógyszert a biztosított vagy 
mely igényjogosult családtagja részére rendelte, a rendelt 
gyógyszerkészítmény adagszámát vagy darabszámát betűvel, 
a rendelés keltét, vagy a kiszolgáltatás térítésmentességének 
indokát nem tüntette fel, a gyógyszertár köteles a rendelt 
gyógyszert a hiányosan kiállított vényre is ldszo\gáltatni. 
Ez a rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, ha vény
hamisítás körülménye látszik fennforogni. 

(3) Előzetes főorvosi engedélyhez kötött gyógyszer ren
delése esetében: 

a) ha az orvos a 18. § (5) bekezdésében foglalt rendel
kezésnek megfelelően a vényen feltüntette, hogy a kiszolgá!
tatáshoz ~Előzetes főorvosi engedély. szükséges~, de a vényt 
az illetékes főorvos aláírásával és hivatalos orvosi bélyegzőjé
nek lenyomatával nem látta el, a gyógyszertár a rendelt 
gyógyszert nem szolgáltathatja ki; 

b) ha az orvos a 18. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés 
ellenére a vényen nem tüntette fel, hogy a kiszolgáitatáshoz 
fElőzetes főorvosi engedély szükséges~. a gyógyszertár a 
rendelt gyógyszert abban az esetben is köteles kiszolgáltatni, 
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ha a vényt az illetékes főorvos aláírásával és hivatalos orvosi 
bélyegzőjének lenyomatával nem látta el. 

(4) Kábítószereknek és kábítószert tartalmazó gyógy
szereknek, továbbá azoknak a gyógyszereknek (pl. Insulin, 
Redergam) kiszolgáltatására, amelyeknek rendelését és ki
szolgáltatását külön jogszabályok szabályozzák, a yonatkozó 
jogszabályok rendelkezései az irányadók. Ennek megfelelően 
az előző (2) és (3) bekezdésekben foglalt rendelkezések ezekre 
a gyógyszerekre nem vonatkoznak. 

(5) A társadalombiztosítási szervek a (2) és a (3) bekezdés 
b) pontja alapján kiszolgáltatott gyógyszerek árát a számlát 
benyűjtó gyógyszertár vállalatnak megtérítik. A kábító
szereknek, valamint a (4) bekezdésben említett egyéb gyógv
szereknek szabálytalanul kiállított vényre történő kiszolgál
tatása esetében a társadalombiztosítási szervek a kábitószer, 
illetőleg a gyógyszer árát nem térítik meg. 

26. §. (1) A gyógyszertár köteles a társadalombiztosítási 
szervek terhére rendelt gyógyszerek kiszolgáltatásakor a 
gyógyszer átvételét a gyógyszert átvevő személlyel a vényen 
aláírásával igazoltatni. , 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés megtartásának 
elmulasztása esetében a társadalombiztositási szerv ·a kiszol
gáltatott gyógyszer árát a gyógyszertár vállalatnak nem 
téríti meg. 

27. §. A társadalombiztositáSi szerveknek a vény helytelen 
árszabványozásából vagy a gyógyszernek a 8360-2/1954. 
(Eü. K. 5.) Eü. Jii. számű utasítás rendelkezéseitől eltérő 
kiszolgáltatásából eredő követelései a gyógyszertár vállalatot 
terhelik. 

A társadalombiztosítás terhére írt vén~'ek ellenőrzése 

28. §. (1) Az SZTK terhére irt vények rendszeres ellen
őrzését az SZTK vényellenőrző orvosai (a továb:i)iakban: 
vényellenőrző orvos) végzik. 

(2) A vényellenőrző orvosok a társadalombiztosítás terhére 
irt vényeket a jelen utasításnak a gyógyszerrendelésre vonat
kozó rendelkezései megtartlisa szempontjából ellenőrzik. 

(3) Ha a vényellenőrző orvos a vények ellenőrzése során 
a jelen utasítás végrehajtása tekintetében hiányosságot vagy 
szabálytalanságot észlel, az SZTK illetékes helyi szerve űtján 
értesíti erről a felü\vizsgálatilag illetékes rendelőintézet igaz
gatóját (kórházigazgató rendelőintézeti helyettesét), A ren
delőintézeti igazgató köteles a kifogásolt gyógyszerrendelést 
megvizsgálni, illetőleg megvizsgáltatni, adott esetben a vényt 
kiállító orvost megfelelően kioktatni és a helyes eljárás köve
tésére utasitani. Ismételt vagy sűlyos szabálytalanság el
követése esetében előterjesztést tesz a fegyelmi eljárás meg-
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indítására. A fegyel~i eljárás lefolYtatására az orvost alkal
mazó szerv illetékes. 

(4) Ha az orvos a szabálytalan gyógyszerrendelésscl anyagi 
kárt okozott, az orvost az anyagi kár megtérítésére kell köte
lezni. A kár összegét az SZTK megkeresésének figyelembe
vételével a felülvizsgálati!ag illetékes rendelőintézet igazgatója 
{kórházigazgató rendelőintézeti helyettese) javaslatára az 
orvost alkalmazó szerv (járási, városi főorvos, kórházigazgató 
stb.) állapítja meg és ő intézkedik a kártérítés összegének 
az SZTK illetékes alközpontja költségvetési számlájára 
történő átutalása iránt. Az orvos kártérítési kötelezettségének 
és a kártérítés összegének megállapítására a 11unka Törvény
könyvének és végrehajtási rendeletének rendelkezései az 
irányadók. 

(5) A bejelentett szabálytalanság kivizsgálásának eredmé
nyéről és a tett intézkedésről értesíteni kell az SZTK illetékes 
helyi szervét. 

\7 egy'es és hatálybaléptetö rendelkezések 

29. §. (1) Az alábbi (2)-(5) bekezdésekben felsorolt_ gyó
gyászati segédeszközök - az említett bekezdésekben foglaltak 
figyelembevételével - a gyógyszerekre vonatkozó rendelke
zések szerint, vényűrlapon is rendelhetők. 

(2) Csak szakrendelések rendelhetik az alábbi gyógyászati 
segédeszközöket: 

Duodenum-szonda, 
fülfecskendő, 
gyomorcsö, 
katheter, 
katheter-dugó, 
méhgyűrű, 
orr-tölcsér, 
szemkötő. 

(3) Szakrendelések, körzeti orvosok és üzemi orvosok ren-
delhetik a következő gyógyászati segédeszközöket: 

heretartó (1-9 számig), 
kankófecskendő, 
mellszívó üvegharang, 
szemcseppentő, 
szem-ecset, 
szernkenőcshöz üvegpálca. 

(4) Az ideál-pólya és az iszap-kompressz gyógyászati 
segédeszközöket olyan helységekben, ahol szakrendelés mű
ködik, csak a szakrendelés, ahol szakrendelés nem működik, 
a körzeti orvos is rendelheti. 
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(5) Insulin-keielésre szoruló cukorbeteg, valamint asthma 
bronchiale megbetegedésben szenvedő igényjogosult részére -
amennyiben a befecskendezést a beteg maga végzi - Record
fecskendő, fecskendőtartó parafadugós üveghenger és injekciós 
tű rendelhető. Az említett gyógyászati segédeszközöket az 
i.nsulinkezelésre szoruló cukorbeteg részére az insulineiiátást" 
engedélyező és nyilvántartó orvos, az aszthma bronchiale 
megbetegedésben szenvedő igényjogosult részére p.edig az 
igényjogosult lakóhelye sz_erint illetékes belgyógyászati szak
rendelés rendelheti. 

(6) Az előző (2)-(5) bekezdésekben felsorolt gyógyászati 
segédeszközöket előzetes jogosítás nélkül szolgáltatják ki. 

30. §. A honvédszemélyek és azok igényjogosult család
tagjai részére honvédségi vényűrlapokon irt vények kiállítá7 
sára, valamint az említett személyek részére honvédségi vény
drlapon rendelt gyógyszerek kiszolgáltatása tekintetében az 
erre vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

31. §. A közforgalmú gyógyszertárak működésének sza
bályozásá.ról szóló 8360-2/1954. (Eü. K. 5.) Eü. M. számú 
utasításnak a gyógyszerek kiszolgáltatására vonatkozó, az 
állami egész1;égügyi szolgálat orvosait is érdeklő fontosabb 
{'endelkezéseit a jelen utasítás 3. számú mel1éklete tartalmazza. 

32. §. Az 1. § (1) bekezdésének 1. és 3. pontjaiban fel nem 
sorolt orvosoknak a társadalombiztosítással kapcsolatos 
vényírási joga az, 1955. évi augusztus·;hój15. napján megszűnik 

33. §. (1) A jelen utasítás az 1955. évi július 1-én lép 
hatályba. 

(2) A jelen utasítás hatálybalépésével a 251.669/1932. 
B. M. számű rendelet, a 8360-3{1954. (Eü. K. 7.) Eü. 1'11 számú 
utasitás (lásd Egészségügyi jogszabályok gyűjteménye II. k. 
750. V. k. 186. old.) és az ezt módosító 107 {1955. (Eü. K. 2.) 
Eü. M. számú utasítás, továbbá a volt Országos Társadalom
biztosító Intézet által kiadott Gyógyszerrendelési útmutató, 
valamint a jelen utasítással ellentétes egyéb rendelkezések 
hatályukat vesztik. 

1. számú melléklet a 145/1955. (Eü. K. 12.) Eü. M. számú 
utasításhoz. 

A tár~adalombiztosítás terhére győfjyszerellátásl'a ionosultak 
igényjogosultságukat az alábbi igazoló iratokkal i~azolhatják; 

I. SZTK igényjogo"sultak. 
1. A munkaviszonyban Állandó üzemi (hivatali) 

álló biztosított dolgozók: igazolvánnyal, vagy ennek 
hiányában a munkáltató ál
tal kiállított, idő_közönként 
érvé1;1-yesitett ~Biztositási Iga
zolvany"-nyal. 
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2. Azok a dolgozók, 
akiknek munkaviszonya meg
szűnt: 

3. Azok a do~gozók, akik
nek munkaviszonya raciona
lizálás során szűnt meg: 

4. A táppénzes beteg
állományban tartott kereső
képtelen dolgozók: 

5. A munkaviszonyban 
álló _dolgozók igényjogosult 
családtagjai: 

6. A dolgozók munka
viszonyának megszűnése 
után az igényjogosult csa
ládtagok: 

7. Első tényleges katonai 
szolgálatra, tartalékos átkép
zésre bevonult biztosított 
dolgozók igényjogosult csa
ládtagjai: 

8. a) A szakérettségitan
folyamok és a szovjet ösztön
díjas kollégium hallgatói, a 
szakérettségizett egyetemi 
és főiskolai hallgatók, a mi
nisztériumok és egyéb orszá
gos hatáskörű állami szervek 
szaktanfolyamainak, szak
iskoiáinak hallgatói, a !11ű
szaki Tanárképző Főiskolán, 
a Mezőgazdasági akadémián 
és a l\íezögazdasági Szak
tanárképző Intézetben tanul
mányokat fol:ytató dolgozók: 

b J Az a) pontban említett 
biztosítottak igényjogosult 
családtagjai: 

~Biztosítási Igazolvány~ 
nyal vagy ~Biztosítási Iga
zolvány a munkaviszonyból 
kilépett dolgozó részére~ című 
igazolással. 

Racionalizálási záradékkal 
ellátott ~Biztosítási Igazol
vány•-nyal. 

1,Bctegségi Igazolvany1-
nyal (táppénzes könyvecsa 
kéve!). 

~Biztositási Igazolvány1-
nyal (családtagi) vagy egyes· 
üze1nekné\ a munkáltató ál
tal kiállított családtagi üzemi 
igazqlvány és «Biztositási Iga
zolvany» (családtagi) együte 
tes felmutatásával (ez utóbbi 
esetben a *Biztosítási Igazol
vány»-t időszakosan érvénye
síteni nen1 kell). 

tBiztosítási Igazolványt
nyal (családtagi). 

A munkáltató által kiál
lított «Biztosítási Igazol~ 
vány»-nyal (családtagi). 

Ha a munkaviszony meg
szűnt, az állományiUetékes 
parancsnokság igazolása is 
szükséges. 

«Diákigazo\ván~·~-nyál (az 
iskola vagy a tanfolyam 
igazgatósága tölti ki). 

tBiztositási Igazolvány1-
nyal (családtagi). 

(Az iskola stb. igazgató~ 
sága á!litJa ki). 

21 



9~ ; Az - általános és közép
fokű iskolák koUégiumok
,ban ·.-elhelyezett- tanulói, az 

-,,~ __ :_auami-ápolónőképző, a gye_~
:;,mekgondozó-képző, a szu7 

>·.-:léJ;;znőképző iskolák, továhba .;y-<az· -állarili védőnőképző inté
._ -zet növendékei, a: nei:n .sza~-
':éI'é:ftségizett egyetemi es fo
-iskOiai hallgatók: 

10~ • .\ Szovjetunióba v;agy 
Valamely népi demokrat1~us 
órszágba kiküldött öszton
dfjasok igényjogosult család
tagjai: 

11. AzirodalmiA\ap,Kép
zőmüvészeti Al~p, Zenei Alap! 
továbbá a Kepzőmű-yé~zetI 
Alkotóközösségek tagja~ . és 
igényjogosult családtag1a1k: 

12. a) Az Ügyvédi Munka
közösség szolgáltatásra jogo
sult tagjai: 

b) Az ügyvédi Munka
közösségben dolgozó - ügy
védek igényjogosult család
tagjai: 

13. A kandidátusképzés
ben részesülők, aspiránsok 
és igényjogosult családtag
jaik: 

14. Önkéntes és önkénte
sen továbbfizetéssel bizto
sítottak és igényjogosult csa
ládtagjaik: 

15. A nyugellátásban ré
szesülök, nemzeti gondozot
tak és igényjogosult család
tagjaik: 
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~ egyetemi és főiskolai 
hallgatók érvényes. diákig'."J.
zolvánnyal, a tobbiek pedig 
az illetékes kollégium, is
kola, intézet félévenként ér
vényesített •Biztosítási Iga-
zol vány~-ával. · 

tBiztosítási Igazolvány'
nyal (családtagi). 

Az érdekelt alapok, ille
töleg alkotóközösségek által 
kiállított ~Biztosítási Igazol
vány~-nyal. 

Arckép_es 6Ügyvédi Ka
marai Igazolvány&-nyal és 
a munkaközösség által ki„ 
állított tagsági igazolással. 

Biztosítási Igazolványt-
nyal (családtagi, a munka
közösség állítja ki), 

A ~Tudományos Minősítő 
Bizottság Titkárságaa által 
kiállított ~Biztosítási Igazol
vány»-nyal. 

Az illetékes SZTK helyi 
szerv által kiállított igazol
vánnyal és a járulék befize
tését igazoló csekkszelvény
nyel. 

Az Országos Nyugdíj In
tézet altal kiállított Igény
jogosultsági Igazolvánnyal, 
a nemzeti_ gondozásban ré
szesülök pedig 4Nemzeti 
Gondozási Igazolvány~-nyal 
és a nyugdíj, gondozási díj 
kifizetését igazoló legutolsó 
havi csekkszelvénnyel. 

16. A biztosított lelkészek, 
egyéb egyházi személyek és 
igényjogosult családtagjaik 
közül: 

a) a rón1ai és görögkato
Jikus egyházi _személyek, ha 
államsegélyben részesülnek; 

b) A római és görögkato
likus egyházi személyek, ha 
államsegélybcn nem részesül
nek: 

e) A református, evangé
iikus, görögkeleti, unitárius 
egyházhoz, az izraelita hit~ 
felekezethez tartozó állam
segélybcn részesülő egyházi 
személyek: 

d) A református, evangé
likus, görögkeleti, unitárius 
egyházhoz, az izraelita hit
felekezethez tartozó állam
segélyben nem részesülő egy
házi személyek: 

e) A bapti-sta, methodista 
vallásfelekezethez tartozó 
egyházi személyek: 

17. Nyugdíjas lelkészek: 
a) Ha a nyugdíjat az 

Állafili Egyházügyi Hivatal 
adja: 

b) Ha 
Egyházi 
adja: 

a nyugdíjat az 
Nyugdíj Intézet 

18. A mezőgazdasági biz
tositottak és igényjogosult 
családtagjaik: 

19. A betegellátásra meg
állapodást kötött mezőgaz
dasági tsz tagjai és igény
jogosult családtagjaik: 

A községi, városi (kerü
leti) tanács vé~ehajtóbizott
sága által kíallított ~Bizto

, sítási Igazolványt-nyal • 
Az Állami Eg--y-házügyi 

Hivatal áltat kiállított ~Biz
tosítási Igazolvány~-nyal. 

Az illetékes egyházi elöl
járó, szükség esetén a köz
ségi tanács végrehajtó bi
zottsága által kiállított ~Biz
tositási Igazolvány»-nyal. 

Az egyházi előljáró által 
kiállított «Biztosítási Igazol
vány~-nyal. 

Az egyházi elöljáró által 
kiállított ~Biztosítási Igazol~ 
vány»-nyal. 

Az Állami Egyházügyi Hi
vatal által kiállított Igény
jogosultsági igazolvánnyal 
és a nyugdíj kifizetését iga
zoló legutolsó havi csekk~ 
szelvénnyel. 

Az SZTK budapesti és 
Pest megyei alközpontja ál
tal kiállított Igényjogosult
sági igazolvánnyal és a 
nyugdíj kifizetését igazoló 
legutolsó havi csekkszel
vénnyel. 

A munkáltató által kiál
lított ~I\iezőgazdasági Biz~ 
tosítási Igazo\vány~-nyal és 
a bélyeglappal. 

A termelőszövetkezet által 
kiállított Beteglappal. 
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11. VSZ (Vasutas Szakszervezeti) igényjogosultak. 

20. a) A munkaviszony
ban álló vasutas dolgozók és 
igényjogosult családtagjaik: 

b) Az a) pontban felsorol
tak a munkaviszony meg
szűnése után: 

Vasutas szakszervezeti 
tagsági (állandó vagy ideig
lenes) igazolvány és 1\IÁV 
arcképes igazolvány (csa
ládtagoknál arcképes 1\IA-v 
személyazonossági igazol
vány) együttes felmutatásá
val. 

Vasutas szakszervezeti 
ideiglenes (az igényjogosu_Jt
ság időtartamára szóló ér
vénnyel kiá!!ított) tagsági 
igazolvánnyal. 

III. KSZKBI igényjogosultak. 

21. a) A„ kisipari és házi~ 
ipari tennelőszövetkezetek 
közös műhelyben dolgozó 
tagjai: 

b) A_ háziipari termelő-
szövetkezetek bedolgozó 
tagjai: 

CJ Az a) és b) pontokban 
említettek a tagság megszű
nése· után: 

d) Az a) és b) pontban 
említettek igényjogosult csa
ládtagjai: 

22. a) A szövetkezeti nyug
díjasok: 

b) .Az a) pontban e1n\í
tettek igényjogosult család
tagjai: 
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Szövetkezeti Tagsági Iga
zolvánnyal. 

~Biztosítási Igazolvány 
háziipari szövetkezeti be
dolgozó tag részére» elneve
zésű igazolvánnyal. 

A szövetkezet által ki
állított kis- vagy nagy
alakú Szövetkezeti Igazol
vánnyal. 

A szövetkezet által ki
állított családtagi «Biztosi
tási lgazolványb-nyal. 

A KSZKBI által kiál!í
tott tNyugdíjasok Beteg
ségi lgazolvány»-ával és a 
nyugdíj folyósítást igazoló 
legutolsó havi csekkszel
vénnyel. 

A KSZKBI által kiállított 
«Nyugdíjasok Betegségi Iga
zolvány~-ával, amelyben a 
segélyekre jogosult család
tagok névszerint fel vannak 
sorolva és a nyugdíj folyó
sítását igazoló legutolsó havi 
esekkszel vénnyel. 

23. Az önkéntesen bizto
sított kisiparosok, háziiparo
sok és igényjogosult család
tagjaik: 

~Önkéntes Biztosítási Iga~ 
zolvány kisiparos és házi~ 
iparos részéreb című igazol~ 
vánnyal. 

IV. Egyéb ellátásra jogosult csoportok. 

24. Honvédtisztek (hiva-
tásosak), továbbszolgáló 
tiszthelyettesek és igényjogo
sult családtagjaik: 

25. Első tényleges katonai 
szolgálatra, tartalékos át
képzésre bevonult biztosított 
dolgozók_ igényjogosult csa
ládtagjai: 

26. A Belügyminisztérium
hoz tartozó testületek soro
zott állományú beosztottjai 
(zsoldban· részesülő legény
ség és sortiszthelyettesek): 

27. a) A Belügyminisz
tériumhoz tartozó testüle
tek hivatásos állományú 
illetményben részesülő alkal
mazottai (tisztek, tovább
szolgáló tiszthelyettesek stb.) 

b) Az a) pontban említet
tek igényjogosult családtag
jai: 

28. a) A. pénzügyőrség és 
vámőrség tagjai: 

bJ Az a) pontban · emli
tettek igényjogosult család
tagjai: 

29. a) A feg:-1-'veres testü
letek hivatásos vagy tovább
szolgáló állományából ki
vált személyek: 

b) Az a) pontban emlí
tett személyek igényjogosult 
családtagjai: 

-0Egészségügyi igényjogo
sultságot igazo!ó lt1.p~-pal. 

A munkáltató által ki
állított «Biztosítási Igazol
vány»-nyal (családtagi), ha 
a munkaviszony megszűnt, 
az állományilletékes parancs
nokság igazolása is szükséges. 

Az állományil!etékes pa
rancsnokság igazolásával. 

tHivatali Igazolvány&-
nyal vagy ~Biztosítási Iga
zolvány~-nya!. 

«Biztosítási Igazolvány•
nyal (családtagi). 

Hivatali Igazolvánnyal. 

~Biztositási Igazolvány1-
nyal,;,_ (családtagi). 

Az illetékes fegyveres 
testület által kiáUított 
cTársadalombiztosítási Iga-

zo~nySZr:f~l. helyi szerve 
által kiállított «Biztosftásf 
lgazolvány~-nyal (család
tagi). 
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A baleseti jegyzőkönyv 
hiteles másolatával, ame
lyet a területileg illetékes 
SZTK helyi szerv záradékolt, 

' A- 2. sz. melléklet a.zoknak ·a jogszabályoknak jegyzéke, ame~ 
lyek egyes· különlegeS gyógyszereknek a társadalombiztosítás terw 
hére rendelését szabályozzák, 

A rendeletek teljes .~zővege a „Rendeletek" e. fejezetünkberi ta
W.lható meg. 
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Törzski:lnyvezett gyllgyszerkillönlegességek 
T6rzsk3nyvezett szerobaktcrlohlglal készitm;• y!'!<k 
'förzskllnyve2ett gyógytűpszerek és t.ápszere-h 
Törzskönyvezett reagensek 
Magyar természetes kescrii· és győgywb;ek 
Klitszerek és ragtapaszok 
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MAGYAfül.ZAT 

összeállításunk az 1955. december 10-i állapotnak megfelelő 
törzskönyvi adatokat tartalmazza. 

A eimben a készítmény neve, majd a gyártó cég szerepel. 
Alatta a készítmény kiszerelési formáját (formáit) tün
tettük fel. Koncentrációkat csak akkor közlünk a címben, 
ha a gyógyszer több különböző koncentrációban kerül for
galomba. Kivételként az V. Magyar G·yógyszerkönyv elő
irlisainak megfelelő törzskönyvezett készítmények kon
centrációját is feltüntettük és ezeket Ph. I-Ig. V. jelzéssel 
láttuk el. ' 

A cím jobboldalán római számmal jelöltük meg a készít
mény hatástani csoportositásunk szerinti beosztását, 
alatta Sz-betű jelzi azt, hogy az az SZTK terhére szabadon 
rendelhető. 

Összetétel: Első a gyógyszeralak legkisebb egysége (1 tabi„ 
1 amp., 1 üveg, stb.), majd zárójelben tüntettük fel ennek 
Súlyát (tabi. összsúlya, kúp összsúlya, oldatok térfogata 
stb.). Ezután következik az összetétel, a Ph. Hg. V. no
menklatúráját és rövidítéseit használva. (Ahol szükséges
nek láttuk, az anyag kémiai nevét is feltüntettük záró-
jelben.) · 

:Megjegyezni kivánjuk, hogy a teljes összetételt elvi szem
pontok figyelembevételével csak az injekciós készítmények 
és kenőcsök esetén tüntettük fel; oldatok, tabletták, kúpok 
stb. összetételében csak a hal6anyag szerepel, az oldó-, 
konzerválószer, ·valamint a vivő- és alapanyag stb. nem. 
(Ezek összmennyisége viszont a hatóanyag(ok) és az 
összsúly ismeretében könnyen kiszámítható.): 

Pl. Albroman tabl. Összetétele: 1 tabi. (0,65 g) 0,5 g 
bromvalerocarb.-t tartalmaz. 

hatóanyag: 0,5 g, 
vivőanyag: 0,65-0,5 = 0,15 g. 

Olyan injekciós készítmények össtetételében, ahol csak 
egy hatóanyag aqu. dest. pro inj.-ben van oldva, csak a 
hatóanyag mennyiségét adtuk meg. 
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Pl. 1'.rikotinsavamid inj, Összetétele: 1 amp. (1 ml) 0,1 g 
nicotamid.-t tartalmaz. 

A fentiek értelmében a készítmény összetétele: 0,1 g 
nicotamid., aqu. dest. pro inj. ad 1 ml. 

Természetesen, ahol több hatóanyag, konzerváló-~ 
izotonizáló-, stb. -szer van, valamint, ha olajban oldott 
a készítmény, a teljes összelélell találhatjuk meg, 

Olyan készítmények összetételét, ahol azonos koncen
trációban többféle térfogatú kiszerelés létezik, (pl. 5 és 10 
ml-es amp., 10 és 100 ml-es csepp stb.) az összetételt a 
kővetkezőképpen adtuk meg: 

! 
' ?=<--

Peremin kenőcs. Összetétele: 1 tubus (15 g) 0,0375 g 
histamin stb.-t tartalmaz. 1 tégely (100 g) 6,66-szo
ros. hatóanyagmennyiségeket tartalmaz. 1. ··~-. Ez azt jelenti, hogy a 15 és 100 g-os kenőcs minden anyagra 1 nézve azonos koncentrációjú és a 100 g-os kiszerelés minden 

I; , anyagból 6,66-szor annyit tartalmaz, mint a 15 g-os. 

Javallatok: Csak a legfontosabb indikációkat tüntettük fel. 

1 
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Adagolás: Ezek az adatok a legáltalánosabb adagolási utasí
tásoknak tekintendők. További részletek az egyes készít
mények használati utasításaiban, ismertetőiben stb. 
találhatók. 

:&Iegjegyzésck: Először a keresztjclzést, msjd a bonthatóságot 
és a készítmény esetleges lejárati idejét tüntettük fel. 

Az SZTK terhére történő rendeléste vonaiJ;:ozó szabá
lyozás következik és végül az, hogy a készítmény a köz
gyógyszerellátás terhére rendelhető-e. 

Ha ezek közül valsme!yik adat nincs feltüntetve, e;i; azt 
Jelenti, ho,@:Y a fennálló rendelkezések alapján a gyógyszer
különlegesség nem keresztes, illetőleg nem bontható, 
lejárati ideje nincs, közgyógyszerellátás terhére nen1 ren-
del/ielő. Ha a megjegyzés csak at egyik kiszerel.ésre érvé
nyes, azt külön feltüntettük, 

Csomagolás: Ebben a rovatban a különböző kiszerelések és 
azok árai szerepelnek. 
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GYAKRABBAN HASZNÁLT IlÖ\-IDíIBSEK ÉS 
JELZÉSEK 

amp. 
BE 
CoE 
comb. 
db 
Fo-No 
g 

-gtt. 
IE 

lnj, 
t. art. 
l. musc, 
i. ven. 
kűp 
LF 
m 
masc. 
mg 
ml 
n (0,1 n, stb.) 
NE 

0 
old. 

Ph. Hg. v. 
SAE 
s. cut . 
tabi. 

Vigyázat, maximális adag 
ampulla 
böregység 
koagulációs egység 
combinatum 
darab 
Formulae Normales 
gramm 
csepp 
nemzetközi egység (szerobakteriológiai ké-

szítményeknél). 
injekció 
intraartériásan 
intramuscularisan 
intravénásan 
végbélkúp 
limes floccu!ans 
meta 
masculinum 
milligramm 
milliliter 
normál (tized- stb. normáloldat) 
nemzetközi egység (gyógyszerkülönlegessé-

geknél). 
orto 
oldat 
para 
Az V. l\:iagyar Gyógyszerkönyvben hivatalos 

készítmény 
scarlatina antitoxin egység 
subcutan 
tabletta 
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K.Gy. 
J\.f. Ph.* 

GYÖGYSzERG'fARAK RÖVIDÍTÉSEI. 

Chfnoin Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek 
Gyára, Budapest, IV., 

Chernapol Vegyitermékek és Nyersanyagok, 
CsehszloYákia. 

Debreceni Gyógyszergyár, Debrecen. 
Egyesült Gyógyszer- és Tápszergyár, Buda

pest, x„ 
Human Oltóanyagtermelő és Kutató Intézet, 

Budapest, X„ . · 
Kőbányai Gyógysze~árugyár, ~udapest, X., 
l\lagyar Pharma Gyógyszergyar, Budapest, 

XIV. 

• 1956. jan. 1~től új neve: Zugló Vegyészeti Termékek 
Gyár?-, Budapest. XIV. 
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GYÓGYSZERKŰLÖNLEGESSÉGEK 

ACIDOL-PEPSIN lásd BETACID 

ACID. DIAETHYLBARBITUIUCU~I Jásd 
BARBITURALUM 

ACIDUM NICOTINICUM K. Gy. 
inj., tabl. 

XVI/XXXIV 
Sz. 

Összetétele: 1 amp. (5 ml) 0,025 g aeid. nicot„ 0,041 g 
natr. chlor., aqu. dest. pro inj. ad 1 ml-t, 
1 tabi. (0,1 g) 0,05 g acid. nicot.-t tartalmaz. 

Javallatok: Érspasmusok, migrain, szulfamidok detoxi -
kálása, fagyás, anaciditás, sclerosis multiplex. 

Ellenjavallatok: Vérzésre való hajlamosság, haemorrhag!ás 
diathesis. 

Adaoolás: Napdnta vagy másodnaponként 1 ampulla s. 
cut., i. musc„ i. ven„ vagy háromszor naponta 1 tabletta. 

I'lfegjegjzés: SzTK terpére szaha:don rendelhetők, 
Csomagolás: 20 tabi. 2.90 Ft, 100 tabi. 7.30 Ft, 5x5 mi. 

a.mp. 15:20 Ft, 50x5 ml amp. 88.90 Ft. 

ACITETRAMIN K. Gy. 
tabi. 

XXVIII. 

Összetétele: 1 tabi. (0,6 g) 0,5 g hexameth. tett-. phosph.-t 
(= hexameth. tetr. 59%) tartaJmaz. 

Javallatok: A húgyszervek, epeutak dezinficiáJására ure-
thritis, cystitis, pyelitis, pyelonephritis. ' 

Adagolás: Háromszor napjában- 1-2 tabletta, vízben 
oldva. 

Meojegyzés: SzTK terhére csak indokolással rendelhető~ 

Csomagolás: 20 tb!. 4.80 Ft, 100 tb!. 13.10 Ft. 
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ACITOPHOSAN K. Gy. 
tabi. 

II. 
Sz. 

összetétele: 1 tabl. (0,7 g) 0,27 g phenochinolincaJc. (ca!e. 
phenylchinolincarbonic.) 0.25 g acid. acetylsal., 0,07 g 
caJc. carb.-t tartalmaz. 

Javallatok: Influenza, bronchitis, tonsillitis, neuralgiák 
. polyarthritis, reuma, köszvény. ' 
Adagolás: HáromSzor napjában 1-2 tabletta. HűléSes 

betegségek kezdett szakában nagvobb adag (napi 6-8 
tabletta) a betegség kifejlődését· kuplrozni képes. 

l\iegjegyzés: +Bontható. SzTK terhére szabadon rendel
hető. Lejárati idő 2 év. 

Csomagolás: 20 tabi. 8.~ Ft, 100 tabl. 40.- Ft. 

AETHER AD NARCOSIM Ch. III. 
Sz. 

összetétele: 1 üveg (50 g) 50 g aether ad narc., 0,005 g 
benzidin.-t tartalmaz. 1 üveg (100 g} 2-szeres anyag
mennyiségeket tartalmaz. 

Javnllat: Narcosis. 
Megjegyzés: SzTK terhére szabadon rendelhető. Lejárati 

idő. 1 év. 
Csomagolás: 1 üveg (50 g) 15.60 Ft, 1 tt;eg (100 g}_23.30Ft. 

AGATHEOSAN E. Gy. T. XVI. 
drazsé Sz.· 
Os!>zetétele: 1 drazsé (0,6 g) 0,25 g theobromin., 0,02 g pheno

barbltural. (acid. phenylaethylbarblturic,), 0,0005 g nitro
glycerin.-t tartalmaz. 

Javallatok: Angina pectoris, stenocardia, arteriosclerosis, 
neurosis cordis. 

Adauolás: Naponta 3-szor 1-2 drazsé. 
Megjegyzés: "1<>!< SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 20 drazsé 9.40 Ft. 

AIDSTAN··K. Gy. 
tabi. 

XVII. 

Összetétele: 1 tabi. (0,2 g) 0,1 g dimethylamino-acetyl
phenthiazfd.-t tartalmaz. 
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Ja1mllat: Mindenfajta anaphy1axiás-al\ergiás állapot. 
'Ellenjavallatok: Coronaria szűkület, angina pectoris. 
Adagolás: Naponta 2-4 X 1-2 tabletta. 
n-Iegjegyzés: >:r~ SzTK terhére csak ind?kolással rendelhető, 
Csomagolás: 20 tahi. 9.10 Ft, 100 tabl. 33.50 Ft. 

AKROFOLUN Ch. XXXV. 
inj. 1 és 5 mg, perlingua1is tabl. 

összetétele: 1 amp. (1 ml).: 1 ill. 5 mg oestrol. prop. (3,17-
oestradiol-3-monopropionat), ol. pro inj. ad 1 ml-t (1 mg 
10 OOO NE., 5 mg 50 OOO NE. tüszőhoqnonnak felel meg), 
1 perlingu. tabi. (0,05 g) 1 mg oestrol. prop.-t tartalmaz. 

Ja\-·allatok: Ovariális hypofunction alapuló menstruációs 
zavarok, amenon·hoea, castralio, climax, disn1enorrhoea, 
sterilitas, abortus habitualiE, depressio,- frigiditas, ovario
priv arthritis és pruritus, psoriasis, acne rosacea, ulc, 
ventr. et duod„ enclarteritis obliterans, stenocardia, Ray
naud kór,, 
A perlingu. tahl.: amenorrhoea, különféle .. menstruációs 
zavarok, dysmenorrhoea, climacteriuru, 

Adagolás: Individuális, primer amenorrhoea: az első 2 hét 
alatt 15-25 mg i. gint. utána Gianducorpin. Sec. amen
orrhoea: 5-25 mg, CJimax: 1 mg 2 naponként a panaszok 
szűntéig. Hypoplasiás mcnstr. zavarok: a ciklus első felé
ben 2-3 naponként 1 mg, 
A perlingu. tabi: hypoplasiás dysmenorrlloea: napi 1-2 
tabl.; amenorrhoea: napi 5 tabi. A nyelv alá helyezett 
tabletta szétesését tneg kell várni, e közben a -nyelés ke
rülendő. 

]\[egjegyzések: ··.r~ Bontható: inj,; SzTK terhére csak indo
kolással rendelhetők. Lejárati idő 5 év. 

Csomaoolás: 5x1 mg amp. 11.- Ft, 50 x1 mg amp. 110.
Ft, 5 x 5 mg amp. 23.90 Ft, 50 x 5 mg amp. 239.-----:- Ft. 
10 tabi. 12.40 Ft, 100 tabi. 57.- Ft. 

AKTEDRON Ch. VII. 

3 

inj. 1 % Ph. Hg. V., tabi. 5 mg Ph. Hg. V. Sz. 

Összetétele: 1 amp. (1 ml) 10 mg, 
1 tabi. (0,18 g) 5 mg.benzpropamin. phosph.-t (a.-pbenyl· 
p-propylamin lryd:r.ophosph.) tartalmaz. 
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Javallatok: Fokozott szeilemi vagy fizikai teljesítmény ki· 
váltása, fáradékonyság, kimerültség, nervosus és cli
maxos depressio, elmezavar depressios szaka, enyhébb 
melancholia, narcolepsia, altatószermérgezés, alkoholiz
mus, morfin elvonás. enuresis. 

Adagolás: Reggel v. délelőtt étk. után 1-2 tabL, ill. %-1 
amp. s. cut. Alkalmazása délután vagy este kerülendő, 

R-:legjegyzés: ~ljl Bontható: inj.; SzTK terhére szabadon 
rendelhetők. 

Csomagolás: 5X1 ml amp. 6.30 Ft, 50X1 ml amp. 63. - Ft, 
10 tabi. 2.20 Ft, 250 tabi. 14.70 Ft. 

AKTOPROTIN Ch. 
inj. 

XLIII. 
Sz. 

Összetétele: 1 amp. (1 ml) 0,06 g casein., 0,006 g natr. carb., 
aqu. dest. pro inj. ad 1 _ml-t tartalmaz. 1 amp. (5 ml) 
5-szörös hatóanyagmenuyiségeket tartalmaz. 

Javallat.ok: Fertőzéses bőr-, urogenltalis-, fül-, női- és szem
betegségek, ulcus ventriculi, tabes, paralysis progr,, izü
leti reumatizmus, ischias, neuritis, neuralgia, obesitas. 

Adagolás: Individuális. Akut esetben kezdő ·adag izomba 
%-1 ml, krónikus esetben 2-5 ml hetenként 2-szer. 
Egy kűra 10-12 in:j. 

Megjegyzés: Bontható. SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. 

Csomagolás: 5 X 1 ml amp. 7.30Ft, 50x1 ml amp. 73.-Ft. 
5x& ml amp. 16.- Ft, 100x5 ml amp. 32.- Ft. 

ALBRORl:AN Ch. 
tabi. 

IV. 

Összetétele: 1 tabi. (0,65 g) 0.50 g· bromvalerocarb.-t (carb· 
amid. bromisovalerianic.) tarlalmaz. 

Javallatok: SEidaÜvum, enyhe hypnoticum. Gyermekeknek 
is adható. Neurosis. alkoholizmus, climax-szal kapcsola
tos ingerlékenység, kimerültségen, az idegrendszer izgal
mán alapuló alvászavar, pruritus, ffilzűgiís. 

Adagolás: Mint sedativnm: naponta 3X1 tabletta; mint 
hypnotfcum: 2-3 tabletta lefekvés előtt. Csecsemőnek: 
0,05-0,1 g,- 2-3 éves_nek: 0,1-0,2 g. 
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l[egjegyzés.: ~ Bontható. SzTK terhére csak barbitursav 
származékokat nem tűrő betegek részére rendelhető 
szabadon. 

Csomagolás: 20 tabi. 16.- Ft, 100 tabl. 80.- Ft. 

ALGOPYRIN Ch. 
inj., tabl.. 

II. 

összetétele: 1 amp. (2 ill. 5 ml) 1, ill. 2,5 g novamid
azoph.-t (natr. phenyl-dimethylpyrazolon-methylamino
methan-sulfonic.). 
1 tabl. (0,63 g) 0,5 g novamidazoph.-t tartalmaz. 

Javallatok: NHndennemű fájdalmas állapot, még a legheve
sebb fájdalmak is. (Epe- és vesekólika.) Izületi és izom
rheumatismus, lumbago és ischias. Neuralgiák, meg
hűléses betegségek. 

Adagolás: 3-4-szer naponta 1-2 tabletta, 
2·3-szor naponta 1-2 ml, heves fájdalom esetén5 ml i. musc. 
1-2 szer naponta 0,5-1-2 ml, görcsös fájdalmak esetén 
(kőkólika) 5 ml i. ven. 

~iegjegyzések: Bontható: fnj.; SzTK terhére csak indokolás
sal rendelhetők. 

Csomagolás: 5 X2 ml amp. 24.20Ft, 100 X2 ml amp. 484.
Ft, 5 x 5 ml amp. 42.80 Ft, 100 x 5 ml amp. 856.- Ft, 10 
tabi. 13.10 Ft, 100 tahi. 114.40 Ft. 

AL.fODAN Ch. 
tabi. 

.XVI. 

összetétele:' 1 tabi. (0,5 g) 0,25 g aethylium jod. allophan.-t 
( = J 49 %) tartalmaz. 

Javallatok: Arteriosclerosis, encephalitis, chron. bronchitis, 
scrophulosis, stenocardia, ólommérgezés, alkoholizmus, 
lues III. és IV. stad„ hypofunctiós struma. 

Adagolás: Naponta 3-4X1-2 tabi. 
A:legjegyzés: Bontható .. SzTK terhére csak indokolással 

rendelhető. 

Csomagolás: 20 tabi. 10.50 Ft, 100 tabi. 52.50 Ft. 

ALLYLBARBARl:IDURI:. Ch. 
tabi. 

IV. 
Sz, 

összetétele: 1 tabi. (0,23 g) 0,04 g acid. allylisopropyl~ 
barbituric., 0,15 g amida.zoph.-t tartalmaz. 
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.Ja,,allatok: Fájdalomcsillapító és altató. 
Adagolás: Naponta 1-3x1-2 tabl. 
M:egje1n'zés: @ Bontható. SzTI<: terhére szabadon rendel

hető, 
Közgyógyszerel\átás terhére rendelhető. 

Csomagolás: 10 tabi. 4.70 Ft. 

ArnOL E. Gy. T. 
kenőcs 

XXXVI. 

Összetétele: 1 tubus (18 g) 0,27 g alum, acet. tart. boric., 
( ~Al~03 23,4% HsBO, 1 %), 0,9 g glycer., 2,7 g adeps lan., 
5,27 g aqu. dest„ 0,27 g paraff. solid., 0,8 g aether. arom., 
8,41 g vasel. flav.-t tartalmaz. 1 tubus (45 g) 2,5-szeres 
hatóanyagmennyiségeket .tartalmaz. 

Javallatok: Enyhén antiszeptikus, adstringens hűsítő 
kenőcs. 

Adagolás: Külsőleg. 

J\Iegjegyzés: SzTK terhére csak if'.-dokolással rendelhető .. 
Csomagolás: 1 tubus (18 g) 5.80 Ft, 1 tubus (45 g) 8.50 Ft. 

ALU:i\UNIUM HYDROXYDATUli E. Gy. T. XIX. 
tabl., por Ph. Hg. V. Sz. 
.összetétele: 1 tabi. (1 g) 0,5 g alum. 'hydr.-t, 

r zacskó 100, 250, 500 g alum. hydr.-t tartalmaz. 
Javallatok: Hyperaciditas, pyrosis, ulcus ventriculi et 

duodeni. 

Adagolás: Étkezés előtt és után a porból 1 késhegynyJt, a 
tablettából 2-2 darabot jól megrágva lenyelni. 

Alegjegyzések: Bonthatók. SzTK terhére szabadon rendel-
hetők. ' 

Csomagolás: 50 tabi. 9.- Ft1 250 tabi. 45.- Ft, 100 g por 
9.90 Ft, 250 g por 24.80 Ft, 500 g por'. 49.60 Ft. , 

AMUJAZOÍ'HENUM Ch. II. 
tabl. 0,l g Ph. Hg. V. és 0,3 g Ph. Hg. V. Sz. 

·összetétele: 1 tab1. (0,11 g ill. 0,33 g) 0,10 g ill. 0,30 g amid
azoph.-t tartalmaz. 

Ja\mllatok: Antipyreticum és analgeticum. 
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Adagolás: Naponta 3 x 1 tabl. 
l\Iegjegyzések: Bontható. SzTK terhére szabadon rendel

hető. 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. 

Csomagolás: 10 t3-bl. 0,1 g 2.80 Ft, 20 tabi. 0,1 _g 5.60 Ft, 
100 tabl. 0,1 g 28.- Ft, 10tabl. 0,3 g 5.50 Ft, 100 tabl. 
0,30 g 55.- Ft. 

A~BIONIA párna D. XIII. 
Sz. 

összetétele: 1 pólyázott amp. 1 ml ammon. sol. 10%-t (!iqu. 
aminoniae) tartalmaz. 

Javallat: Ájulás esetén elsősegélynyujtásra. 
Adagolás: Külsőleg. Szűkség esetén 1 an1p. tartalmát beié

legeztetni. 
Megjegyzések: BonthatO, SzTK terhére szabadon rendel

hető. 

Csomagolás: 3 db 3.- Ft; B db' 6,- F.t, 12 db 12.- Ft. 

Al\UIONIUM CHLORATUM E. Gy. T. 
alkalisolvens drazsé Ph. Hg. V. 

XXVIII. 
. Sz. 

Összetótelc: 1 drazsé (1,0 g) 0,5 g ammon. chlor.-t tar-
talmaz. · 

Javallatok: A Hg-vegyületek vizelethajtó hatásának foko
zására. A vizelet savanyitására (spasmophilia, tetania 
stb.). 

Adagolás·: Naponta 6 X 1-:-4 drazsé, 
1\-legjegyzések: Bontható. SzTK terhére szabadon ren

delhető. 
Közgyógyszerellátás _terhére rendelhető. 

Csomagolás: 20 drazsé 8.70 Ft, 100 drazsé 43.50 Ft. 

AMYDOSAN D. 
inj. 

II. 
Sz. 

Összetétele: 1 amp, (10 ml) 0,544 g phenochinolinnatr. 
(natr.phenylchinolin-carbonic.), 0,25 g amidazoph., 0,25 g 
natr. salic„ aqu. dest. pro inj. ad 10 .ml-t tartalmaz. 

Jµvnllat: Rheumatismus. 
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''·"·\·.·.->-~>_--. • l\fá·-megbetegedés, icterus, vesemegbete-
·:EJJOitláVfillatok. J 

· ... •.''~.·.:g~4~. - t 1 amp. i. mu. se. vagy i. ven. 
- --- 'JáS'• Napon a 

;'.:'-:;_~_da{fo . • • >!<Bontható. SzTK terhére szabadon ren-
, _':-J.letJjegyzések. 
;.:.<defhető .• sx 10 ml amp. 16.40 Ft, 50:x10 ml amp.
cson:u1goliis. 

164.- Ft. 

,Úffl,J\'ITRIT párna R Gy. T. XVI. 
Sz. 

~sszetétele: 1 pólyázott amp. gtt, III. amyJ, nitros., 0,08 g 
benzin-t. tartalmaz. 

avallatok: Angina pectoris, spasti~us mígr§iin, ?.eveny 
J agyi anaernia, kokainmérgezés eseten elsősegelynyuJtásra. 
Adagolás: J{ülsőleg. A párnába csomagolt ampullát össze-

törni és a gőzt belélegezni. Szükség esetén ·%-1 óra 
múlva isn1étclhető. 

1\fegjegyzések: >I< SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Hypertonia esetén col!apsust okozhat! 

Csomagolás: 5 db 

ANARA Ch. 
inhalációs tok. 

XVIII. 

összetétele: 1 tok 0,35 g benzpropamin., 0,1 g ol. lavand., 
0,05 ol. menth. pip.-t tartalmaz. 

Javallatok: Akut rhinitis, _ vasomotoros nátha~ szénanátha. 
Adagoiás: A csövet az eldugult orrnyílásba szorítva, naponta 

legfeljebb 5----6-szor felszívni a gőzöket. 
Megjegyzések: $r!i SzTK terhére csak kivételesen rendel· 

hető, indokolással. 
Csomagolás: 1 tok 13.60 Ft. 

ANDROFORT K. Gy. XXXV. 
inj. 10 mg. Ph. Hg. V. és 25 mg. Ph. Hg. V. 

összetétele: 1 arnp. (1 ml) 10 UI. 25 mg testosteron. poop.·t 
0,1 ml alc. bencyl„ ol. pro inj ad 1 ml-t tartalmaz. 

Javallatok: Castratio, orchitis utáni ki_esési tünetek, -eunu
choidismus. Prostata hypertrophia (helyette oestrogen 
hormon is alkalmazható). Férfi klimax-szal kapcsolatos 
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organikus elváltozások és pszichés zavarok, impotentra_ 
egyes esetei (androgi:n h9rmon hiánya), Pruritus senflis. 
Mamma cc., interm1ttálo mastopathfa, mastitis fihrosa 
cystica, menopausa a klimaxban, hyperfolliculinaemia. 
Chorion gonadotrop. hormon-kezelés támogatására kis 
adagokban kryptorchzsmus, azoo-, oJigozoospermia esetén. 

Ellenjavallat: Prostata carcinoma. 
Adagolás: Szokáscis adagja: Hetenként 2-3 X 0,5-1 ml t · 

musc. Egy kűra átlagban 200-250 mg, 
l'legje!J''zések: + SzTK terhére emlőr"ákból kiindult áttéte

les cSontrák esetéhen a megyei onkológus (Budapesten az 
Onkológiai Gondozók főorvosai) által kiállított vényen 
vagy az általuk engedélyezett, aláírásukkal, bélyegző~ 
lenyomatukkal ellátott kezelőorvosi, szakorvosi vényen 
térítésmentesen rendelhető (J. 350. old.). 
Mínden más megbetegedés esetén csakis előzetes rendelő-_ 
intézeti igazgató-főorvosi engedéllyel rendelhető. Aphro
disiacumként az SzTK terhére nem rendelhető. Lejá
rati idő _5 év. 

Csomagolás: 4 x 1 ml amp. 1 O mg 104.20 Ft, 50 x 1 ml amp. 
10 mg 1238.30 Ft, 4 x 1 ml amp. 25 mg 250.80 Ft, 50x1 ml 
amp. 25 mg 3004.- Ft. 

ANTAETBYL Ch. 
tabi. 

XLV. 

Összetétele: 1 tahi. (0,6g) 0,5 gtetraaethylthiuramdisnlfid.-t 
tartalmaz 

.Javallat: Alkoholisták e/vonó kűrája. 
Adagolás: EgyénJ, csak gyógyintézet javaslata alapján. 
Megj;Sgyzések: + SzTK terhére csak kivételesen, indoko-

lással az esetben rendelhető, ha az elvonó kú.rát gyógym 
tntézeti osztályon kezdték el és a kúrának rendszeres 
ellenőrzését gyógyintézet vállalta. 1. 351. old. 

Csoroauolás: 20 tahi. 24.10 Ft, 250 tabi. 266.20 Ft, 500 
tabi. 528.60 Ft. 

ANTINEURALGICA E. Gy. T. 
tabi. 

II. 
Sz. 

Összetétele: 1 tabi. (0,6 g) 0,05 g coffein., 0,20 g amidazoph. 
0,30 g phenacetin.-t tartalmaz. 

Javallatok: Fájdalmak, neuralgiák, láz. 
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Adagolás: Naponta 1-3x1-2 tabletta. 
1\Iegjeyyzések: Bontható. SzTK terhére szabadon rendel

heto. 
csomagolás: 10 tahl. 7.50 Ft. 

ANTITROMBOSIN E. Gy. T. 
tabi. 

XXXI. 

Öss~etétele: 1 t.abl. (0,2 g) 0,1 g dicumarol.-t [3 3-methvlen-
bis-( 4-oxycumarin)] tartalmaz. ' " 

Javallat'!;t>:~ Th_romb?si~k~szség csökkentése, thrornbosis 
megelozese es gyogyitasa. 

Ellenja\rallatok: Haemorrhagiás diathesisek hae1nophilia 
purpur~, icterus hae1nolyticus, belső szen:ek vérzései éS 
fekélyei, terhesség. . 

Adagolás: NapoI!-ta .1-2x,1 tahi. 4----6 naJ,lig. 
Adagolása soran allando intézeti ellenőrzés szükséges ! 

Alegjeqyzések: + SzTK terhére csak indokolással rendel~ 
hető. 

Csomagolás: 20 tabi. 18.90.- Ft, 100 tahi. 91. 70 Ft. 

AQUA UESTILLATA K. Gy. 
pro. inj. Ph. Hg. V. 
Javallat: Oldószer. 

XLVII. 
Sz. 

l\.legjegyzések: Bontható. SzTK terhére szabadon rendel
hető. 

Csomagolás: 10X 5 ml amp. 15.- Ft, lOOx 5 ml amp 150 _ 
Ft, 10X10 ml amp, 19.20 Ft, 100X10 ml amp · 192' 
Ft, 1 x 500 ml. . . .-

ARSOTONIN Ch. 
inj., tabl. 

XXXIII. 
Sz. 

Össz~tétele: 1 amp (1,4 :tpl) 0,05 g natr. methylarson„ 
~dl~-.l1~1:.~chlor. n qu. s. ad pH 6,5-7, aqu, dest. pro inj. 

1 tabi. (0,07 g) 3 mg calc. methylarsbn.-t tartalmaz. 
Ja\•all~tok: Különféle anaemiák, !eukaemia reconvales

ce~tI3;, neurasthenia, Basedo1'.·-kór, · n1Ulari~, tbc, psori
as1s, hchen ruher,.eccema chron, 
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Adagolás: Naponta vagy másodnaponként 1-2 amp s. cut~ 
1-9 tabi, emelkedő adagolásban, vagy hosszabb időn át 
naponta 3-szor 1-2 tabi. Gyennekadagok naponta~ 
10-15 éves: 1-6 tabl., 5-10 éves %-4 tabi., 1-5 éves. 
%-3 tabi. emelkedő adagolásban. 

1\iegjegyzés: -!<-!< Bontható: inj.; SzTK terhére szabadon 
rendelhetők. 
Köz_gyógyszcrellátás terhére rendelhetők . 

Csomagolás: 20 X 1,4 1111 amp 19.70 Ft, 100x1,4 ml- amp-
98.50 Ft, 100 tabi. 4.50 Fi, 500 labl. 14.- Ft. 

ARSOTONIN e. FERRO lásd VAS·ARSOTONIN 

ARTIN E. Gy. T. 
drazsé 

XXII. 
Sz. 

összetétele: 1 drazsé (0,155 g) 16 rug alo111., 32 mg phe
nolphth., 4 mg exfr. strychni. sicc., 2,4 mg .extr. bellad~ 
sicc., 4 mg ipecac. rad.-t tartalmaz. 

J?-vallatok: Akut és krónikus obstipatio. 
Adagolás: Este lefekvés előtt 1-3 drazsé, 
:!\legjegyzések: Bontható. SzTK terhére szabadon rendel

hető. 

Csomagolás: 20 drazsé 3.2(} Ft, 60 drazsé 9.60 Ft, 500-· 
drazsé 80.- Ft. 

ASCARICID E. Gy. T!L.-/.· 
alkalisolvens drazsé 

XLII. 
Sz. 

összetétele: 1 alkalisolvens drazsé (0,6 g) 0,125 g hexyl
r8sorcin.-t tartalmaz. 

Javallatok: Anthelminthicum ascaris lumhricoides ellen. 
Adagolás: Diétás előkészítés, hashajtás után felnőtteknek 

egyszerre 8 db, gyermekeknek 6 éves korig 4 db, azon fe
lül felnőttadag. ügyelni kell arra, hogy- a drazsét 
egészben nyeljék le, mert a száj nyálkahártyáján fel
maródást okozhat. Utána 5 óra koplalás, másnap hashaj
tás (magn. sulf.). 

Yegjenyzések: of<· SzTK terhére szabadon rendelhető. 

Csomagolás: 8 drazsé 9.70 Ft. 
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ASTHMA CIGARETTA lásd ASZBIA ELLENI 
CIGARETTA 

ASTHMAIIHD E. Gy. T. 
tabi. XVIII/a. 

Sz, 
Összetétele: 1 tabi. (0,45 g) 0,00035 g atrop suif o 10 g 

theophyllin, 0,20 g amidazoph., 0,04 g p~paveT: h'.vdro· 
chJor., 0,04 g phenobarbitural.-t (acid. phenylaetbyl· 
barbitur.) tartalmaz. 

Javallatok:Asthma bronchiale, migrain, stenocardia. 
Adagolás: Naponta _1-2x1-2 tabletta. 

l\legjegyzések: >í<ofc SzTK terhére szabadon rendelhető, 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. 

Csomagolás: 20 tahl. 34.- Ft. 

ASTHMOLYSIN K. Gy. 
inj. XVIII/a. 

Összetétele: 1 amp. (1 ml) 0,6 NE hypophys. p. post. extr., 
0,5 mg adrenal., acid. acet. qu. sat., 9 mg natr. chlor., 
5 mg acid. hydrochlor. di!., 5 mg alcohol trichlorlso· 
butyl., 1 mg kal. metabisulfuros„ a:qua dest. pro inj. ad 
1 ml-t tartalmaz. 

J~vallat: Aithma bronehiale. 

Adagolás: Roham esetén %-1 ml s. cut. vagy i. mus.c. 
Legfeljebb naponta 3-szor. · 

Megjegyzések: +>!: Bontliató. SzTK terhére csak fndoko· 
lással rendelheto. 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. Lejárati idő 2 év. 

Csomagolás: 5X1 ml amp. 20.70 Ft, 100x1 ml amp. 
414.- Ft. 

ASZTMA ELLENI CIGARETTA D. XVIII/a. Ph. Hg. V. 
Sz, 

Összetétele: 1 cigaretta 0,15 g bellad. fol., 0,175 g hyose. -
fol., 0,15 g stramon. fol., 0,025 g kal. nftric.-t tartalmaz, 

Javallat: Asthma bronchiale. 

Adagolás: Roham kezdetén 1 cigarettát elszívni. 
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Jl.fegjegyzés: + SzTK terhére szabadon rendelhető. 20 db 
orvosi vény nélkül is kiadható. Lejárati idő 1 év. 

Csomagolás: 20db 10.60 Ft. 

ATEBRIN lásd PENTILEN 

ATHENSTAEDT D. 
old. 

XXXIII. 

Összet.étele: 1 üveg (250 g) 5 g ferr. oxyd. saech. ( = Fe 10 %), 
25 g spir. concentratiss., 0,375 g tinct. aromat., 50 g 
sir. simpl„ 169,625 g aqu. dest.-t tartalmaz. 1 üveg 
(500 g) 2-5zeres hatóanya,gmennyiségeRet tartalmaz .. 

Javallatok: Chlorosis, másodlagos anaemia, lábadozás. 
Adagolás: Naponta 3-szor 1 evőkanál. Gyern1ekeknek 3-

szor 1 g;,rcnnekkanál. 
lleojegyzés: SzTK terhére csak 12 éven aluli gyermekek 

részére rendelhető szabadon. Egyéb esetben csak előze
tes főorvosi engedéllyel rendelhető. 

Csomagolás: 1 üveg (250 g) 13.90 Ft, 1 Ü\'( g (500 g) 27 .10 Ft 

ATTIENSTAEDT arzéms D. 
old. 

XXXIII. 

Összetétele: 1 üveg (250 g) 0,01 g acid. arsenicos., 5 g ferr. 
.oxyd, sacch,, 25 g spir. concentratiss., 0,375 g tinct. 
aromat., 50 g sir. simpl., 169,615 g aqu. dest.-t tartalmaz. 
1 üveg (500 g) 2-szcres hatoanyag1nennyiségeket tar
talma~. 

.Javallatok: Chlorosis, másodlagos anaemia, reconvalescentia. 
Adagolás: Napi 3-szor 1 evőkanállal étkezés után. 6 éven 

felül; gyermeknek egé.>z napra 2--3 gyern1ekkaeál. 6 év
nél fiatalabb gyern1eJn1ek nen1 adható. 

Megjegyzések: +>I~ SzTK te"rhére csak 12~ éven aluli gyer
mekek részére rendelhető szabadon. Egyéb esetben csak 
előzetes főorvosi engedéllyel rendelhető. 

Csomagolás: 1 üveg (250 g) 13.90 Ft, 1 üveg (500 g) 27 .10 Ft, 

ATRIPHOS K. Gy. 
inj. 

XVI. 

Összetétele: 1 amp. (2 ml) 20 mg acld. adenosintriphosph. 
(70%-os nátriumsó alakjában), 10 mg acid. bor., 0,04 



mgnatr. aethyJmercurithiosalic.;natr. hydroxyd. qu. sat., 
1,2 mg methyl. p.oxybenz., aqu. dest. pro inj. ad 2 ml-t 
tartalmaz. 

Javallatok: A koszorűerek és környéki véredények görcsei, 
angina pectoris, coronaria-thrombosis, infarctusok, hyper
tonia, paroxysmalis tachycardia, claudicatio ii1termittens, 
hemicrania, Raynaud-féle betegség, vérkeringési zavarok 
nikotinártalom következtében. _ 

Adagolás: Naponta 1-2 amp, L musc. I{uraszerű adagolás: 
30 napon át naponként 1 ampulla. Paroxysmalis tachy
cardiás roham alatt 1-2 amp. i. ven. óvatosan! (asys
tolia.) 

llegjegyzések: +Bontható. SzTK terhére csak indokolás
sal rendelhető. Lejárati idő 1 év, 

Csomagolás: 20x2 n1l amp. 86.60 Ft, 100x2 ml amp. 
433.-Ft. 

ATROPIXUM SULFURICUM E. Gy. T. X. 
inj. 0,05% és 0, 1 %, tabl. 1 / 3 mg Ph. Hg. \T, Sz. 
Összetétele: 1 amp. (1 ml) 0,5 ill. 1,0 mg atrop. sulf„-t, 

1 tabl. (0,10 g) 0,33 mg atrop. sulf.-t tartalmaz. 
Javallatok: Simaizomgörcsök, hype:faciditas, kóros izzadás, 

asthma bronchiale, mérgezések (morfin, pilokarpin, légy
ölő galóca) esetébel!. 

Adagolás: Naponta 1 an1p. s. cut„ vagy 3-szor 1~2 tabl. 
Meujegyzések: ++ Bonthatók. SzTK terhére szabadon 

rendelhetők. 

Csomagolás: 10 X 1 ml amp. 0.05 % 10.50 Ft, 50 x 1 nll amp. 
0,05 % 32.10 Ft, 10x1 ml amp. 0,1 % 11.80 Ft, 50 x·1 ml 
amp. 0,1 % 40.10 Ft, 50 tabi. 3,80 Ft, 500 tabl.13.30 Ft. 

AZOPHE!\TM COFFEINUM CITRICL:M K. Gy. IL 
tabl. 0,5 g Ph. Hg. V. . Sz. 
Összetétele: 1 tabi. (0,6 g) 0,5 g azoph. coff. citr,-t tartalmaz. 
Javallatok: I\Hgrain, fejfájás. 
Adagolás: Naponta 1-3-szor 1--2 tabi.. 
J\icgjeg~rzések: Bontható. SzTK terhére szabadon rendel

hető. 
Közgyóg:y'.'zerel!átás terhére rendelhető. 

Csomagolás: 10 tabl. 6.- Ft, 20 tahl. 12.- Ft, 100 tabi~ 
60.- Ft. 
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AZH.E:'IOL E. Gy. T. 
kenőcs 

XVII. 

Összetétele: 1 tubus (20 g) 0;03 g azulen (ol. achilleae ec _ 
ban), 0,8 g cer. alb„ 0,8 g paraff, solid. 1 O g adeps lan' 
0;9 g vasel. fl!lv .• „ ~~37 g ,Paraff. liq~.-'t t;trtalmaz. 1. 
tegeJy (100 g) v-szoros haloanyagmennyiségeket tartal
maz. 

.Javallatok: Sarjadzás elősegítése i:;ortio 
égési és fagyási sebek, dccubiÍusok. C'rcs·o, ulcus cruris, 

Adagolás: Külsőleg. 

l\.fegjeg~•zések: SzTK terhére csak indokoláss~l rendelhető 
CsF~.agolás: 1 tubus (20 g) 6.10 Ft, i_ tégely (100 g) 19.3~ 

BARBAMIDUJll Ch. 
tabi. 0,4 g. Ph. Hg. V. 

II. 
Sz. 

Összetétele: í. taJ;il. (0,435 g) 0,116 g barbitura!. (acid. di
aetI1ylbar.J1tur1c.), 0,284 g amidazoph.-t tartalmaz. 

.Javallatok: Erélyes fájdalomcsillapító. I\Iigrain n_euralgia 
dysrnenorrhoea, rheumatismus, arthritis. ' ' 

Adagolás: Naponta 1-3-sz~r l-,2 tabl. 

Mehgjegyzések: ~ Bontható. SzTK terhére szabadon rendel
eto. 

Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. 
Csomagolás: 10 tabi. 9.10 Ft, 100 tabi. 91.- Ft. 

BARB!TURALUlll K. Gy. 
tabl. 0,5 g. Pb. Hg. V. 

IV. 
Sz. 

Összeté~ele~ 1 tabi. (0,6 g) 0,5 g barbitural.-t (acid. diaethyl-
barb1tur1curn) tartalmaz. 

Javallat: Hypnoticum, 

Adagolás: 1-2 tabi. lefekvés előtl. 

M~J:B.yzéSek: ~ Bontható. SzTK terhére szabadon rendel

Közgyógyszerellfitás terhére rendelhető. 
Csomagolás:.10 tahl. 12.80 Ft, 100 tabl. 128.- Ft. 

45 



. { 

BASETHYRIN K. Gy. 
tabi. 

Yl. 

Ögszctétele: 1 tabi. (0,1g)0,05 g4-methyl-2-thiouracil-t tar-
talmaz. 

Javallatok: Basedow-kór, hyperthyreosis. 
Ellenjavallatok: Graviditas, leukopenia. 

Adagolás: 5-6 napig: napi 0,20 g (4 tabi.) majd napi 0,30 
g (6 tabl.), Ha 8-10 nap alatt a tünetek nem javulnak 
és a beteg tűrőképessége jó, fokozatosan napi 0,40-
0,50-0,60 g-ra emeljük az adagot. F_ehérvérsejtszám 
legalább hetenként ellenórz.end6. Műtét előtt célszerű a szer 
adagolását megszüntetni. 

llegjegyzésel{: -!< SzTK terhére" csak indokolással rendel
hető. 

Csoma{Jollis: 50 tabl. 11.20 Ft, 500 tabi. 62.70 Ft, 

BELLAFIT K. Gy. 
tabi. 

x. 

Összetétele: 1 tabi. (0,1 g) 0,3 mg belladonna-összall;alo
ida kénsavas ~óját (atropi'nszulfátban kifejezye) tar
talmaz. 

Ja.vallatok: IJyperaciditas, ulcus ventriculi et duodenI, 
cholelithiasis, asthma bronchiale, gyomor- és bélgörcs, 
hólyagteuesmus, dysmenorrhoea, terhességi hányás, post
encephalitfses parkinsonisrnus, vegetativ idegrendszeri 
zavarok, éjjeli izzadás, nyálfolyás, 

,ldagoh'i.s:; Naponta 2-3~szor(l tabi. 

1'fegjegyzések: +>te Bontható. SzTK terhére csak postence
phalitises vagy egyéb okból bekövetkező .Parkinsonismus· 
esetében rendelhető szabadon. 

Csomagolás: 50 tabi. 8.50 Ft, 100 tabi. 17.- Ft. 

BELLETOV AL K. Gy, 
tabi. 

IV. 
Sz. 

Összetétele; 1 tabi. (0,1 g) 0,25 mg belladonna-összalkaloida 
kénsavas sóját (atropinszulfátban kifejezve), 50 mg 
butobarbitural.-t (acid. butylaethylbarbituric.) tartalmaz. 
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Ja,•nllatok: ParalysJs agitans, extrapyramidalis mozgás~ 
zavarok, migrain, dysmenorrhoea, hyperemesis. 

Adagolás: Naponta 1-3-szor 1 tabi. 
llegjegyzések: +>B SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomllgolás: 20 tabi. 7.60 Ft, 100 tabl 28.70 Ft. 

BELLOID K. Gy. 
drazsé 

IV. 
Sz. 

Összetétele: 1 drazsé (0,12 g) 0,1 mg belladonna összalkaloida 
kénsavas sóját (atropinszulfátban kifejezve), 0,3 mg 
ergoto.xin„ 30 mg butobarbitural.-t (acid. buty!aethylhar
bituric.) tartalmaz. 

Javallatok: 'regetatív dystonia, hypcrthyreosis, tachycardia. 
vasoneurosis, centrális vegetatív zavarok, angiospasticUS
diathesis, migrain, hyperhydrosis, asthma bronchia1e. 

Adagolás: Naponta 3-szor 1-2 drazsé, kűraszerű adagolás
ban ,is. 

:ru:egjeo!'Zések: +>I~ Bontható. SzTK terhére szabadon ren
delhető. Lejárati idő: 2 év. 
Közgyógrszerellátá s terhtóre rendelhető. 

Csomagolás: 50 drazsé 23.40 Ft, 250 drazsé 117.- Ft. 

BENECARBON E. Gy. T. 
tabi. 

XXIL 
Sz. 

öSszetétele: 1 tabi (0,5 g) 0,02 g ex-fr._rhei sicc„ 0,05 g sulfur
praecip„ 0,10 g sennae fol„ 0,19 g carbo activ.-t tartal
maz. 

Javallatok: Obstipatlo, flatulentia, meteorlsmus, bélerjedés, 
intestinalis autointoxicatio. 

Adagolás: Naponta 3-szor 1-3 tabi. étk. után, vagy es- · 
té,1ként ·1-4 tabi. 

Megjegyzések: Bontható. ·szTK terhére szabadon rendel
hető. 

Csomagolás: 40 tabl. 5.20 Ft, 100 tahi. 13.- Ft. 

BETACID K. Gy. 
tabi. 

XIX. 

Összetétele: 1 tabi. (0,5 g) 0,1 g r;epsin,, 0,4 g betain. hyd„ 
rochlor.-t tartalmaz. 
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Jalrallato1': Achyiia · gastrica (anaemia perniciosában is), 
anaciditas, hypaciditas, gastrogcn diarrhoea, rothadásos 
dyspepsia. 

Adagolás: Felnőtteknek 1-2 tabi., gyErmekeknek i tabi., 
csecsemőknek 1 /z tabl. vízben oldva étkezés közben 
vagy után. 

1\fegjegyzések: SzTK terhére indokolással csakis blyan mun- ''i 
kávállaló részére rendelhető, aki a n1unkakörének ter- ~-. 
mészete ntiatt folyékony gyóID'szert nem vihe( magá-. 
wl. ~ 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető, \'k 

Csomagolás: 10 tabi. 10.00 Ft., 30 tabl. 30.00 Ft. 

xx. BILAGIT Ch. 
drazsé 

Ö"zetétel" 1 dca"é (0,55 g) 0,06 g natc. choleinic., O,O~z~ 'I 
.. §~~g;f ~:,;.~:.:c~~::::~;::'.~~·0::1~~~,:::::~: ~ 

utáni panaszok~ · •.. ;'~ ..•. ".·:,·· .•. Adagolás: Naponta 2-3-szor 1-2 drazsé é-ikezés után, 
Aiegjegyzések: ++ Bontható. SzTK terhére szabadon ;:s 

rendelhető. 'Yfil 
Csomagolás:-30 drazsé 10.20 Ft, 250 drazsé 85.~ Ft. _ -'.~~1 

BlLOCID .K. Gy. XX. ·.'·if 
inj ., tabl. 1. 
Összet.étele: 1 amp·. (10 ml) 0,4 g, nicotamid. oxymethylic.-t, :I 

1 tabi. (0,6 g) 0,5 g nicotamid. oxymethylic.-t (nikotin- --.>~.·~:1 
savoxymethylamid) tartalmaz. . _ <!J 

Javallatok; Cholecystitis, cholangitis, hepatitis epidemica 'l:b : 
u_táni cholepathiák, cholelithiasis, gastroduodenitis, enteri- ~'.iP· ... 
tis acuta. - ~:: 

Adagolás: Lökésterápia: 2-4 napig 3-szor 2 tabletta étkezés j'f0í 
után, majd napi 4 tablettával folytatjuk a kezelést. '.}~ 
Súlyos esetekben 2 óránként 1 tabletta. Injekciós kezelésre ::?;~. 
eleinte naponta, majd másodnaponként 1 ampulla i. ven. ~fJ 

Megjegyzés: SzTK terhére -csak indokolással rendelhetők. iÍfi, 
Csomagolás: 5x10 ml a.mp. 23.50 Ft, 50x10 ml amp. :~\ 

191.50 Ft, 20 tabi. 36.70 Ft, 100 tabl.166.70 Ft. };;i:.~, 
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BlLOSPEKT E. Gy. T. 
por. 

XXVI. 
Sz. 

összetétele: 1 üveg-(4 g) 3 g acid. /1-( 4-oÍy-3,5-dijodphenyi)
a-phenylpropion„ 0,01 g hydrocodein. bitart„ 0,03 g 
papavcr, hydroch\or„ 0,9G g sacchart.-t tartalmaz. 

Javallatok: Röntgen kontrasztanyag peroráli-s cholecystoD 
graphiához. . 

Ellenjavallatok: A máj 'funkciós zavarai: hepatitis, fc
terus stb. Urobilinogenuria, májfunkciós próbák gyenge 
pozitivitása. 

Adagolás: l\Jegfelelő diétás előkészítés után a röntgenfelvé
telt megelőző napon este az .üveg tartalmát apránként 
vízzel, vagy teával bevenni, majd 1 órát jobboldalon 
feküdni. A másnapi felvételig enni, inni, gyógyszert fo
gyasztani tilos. Ha az epe összehűzódóképességét vizs
gáljuk, akkor kevés csokoládé, rántotta, vagy étolaj fo
gyasztása után 30 perccel űjahb felvételt készítünk, Az 
adag 70 kg-os emberre vonatkozik, ettől eltérő sűlyú 
betegnek az adag a testsűly arányában változtatandó. 

lfegjegyzések: >I~ SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 1 üveg ( 4 g) 9.50 Ft. 

IJISMOCILLIN E. Gy. T. 
inj. 

XLI. 

4 

összetétele: 1 amp. (1 ml) 240.000 NE g-penic11l. procain,, 
0,0 i g bism. subsahc„ 0,03 g a\um. monostearin„ ol. pro 
inj. ad 1 ml-t tartalmaz. 1 .gumisapkás üveg (5 ml) 
5-szörös hatóanyagmennyiségeket tartalmaz. 

Javallat: Penicillin indikációk. 
Ellenjavallat: Penicillin allergia, prokain tűlérzékenység, 

Bi-érZékenység, a vese és máj parenchymás gyulladásos 
betegségei. krónikus colitis. 

Adagolás• I gint. alkaÍmazásra. A:z ampullát felszívás 
előtt e~ős~n felrázzuk, majd tartalmát Yér1apunkciós 
tövei injiciáljuk. ügyeljünk a prokai:n tűlérzékenységre! 
Száraz tűt és-·fecskendőt használjunk. Csak felnőttek 
részére használható ! 

Ji:Ieg}egyzések: ~ SzTK terhére csak indokolással rendel
hető. 
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Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. Csak a peni
cillin rendelésére vonatkozó Eü. M.-i rendeletben foglaltak 
szerint rendelhetö. (362. old.) Lejárati idő: 1 1/2 év. 

Csomagolás: 1X1 ml amp. 9.- Ft, 50X1 m1 amp. 436.80 
Ft, 1 x5 mJ ·gurnisapkás üveg 40.50 Ft. 

BIZOL E. Gy. T. 
inj. 

XXXIX. 
Sz. 

Összetétele: 1 üveg (20 ml) 2,36 g bism. subsalic., ol. pro 
inj. ad 20 ml-t tartalmaz. 1 üveg (40 mJ) 2-szeres ható
anyag mennyiségeket tartalmaz. (1 ml =0,118 g bism. suh
saJ.ic. = Bi 0,068 g) 

Javallat: A,. lues minden stádiumában. 

Ellenjavallat: El-érzékenység, a vese és máj parenchylllás 
gyulladásos betegségei~ krónikus colitis. 

Adagolás: Hetenként 1-2-szer 0,5-1 ml i. glut. 1kűra12-15 
injekció. 

Alegjegyzések: SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. 

Csomagolás: 1 üvegdugós üveg (20 ml) 9.90 Ft, 1 üvegdugós 
üveg (40 ml) 14.30 Ft. 

BORAGIX Ch. 
tabL 

XXIX. 

Összetétele: 1 tabi. (1 g) 0,25 g acid. 4-oxy-3-acetylamino
phenylarsinic., 0,03 g acid. boric.-t tartalmaz. 

Javallatok: Fluor albus, különösen trichomonaskolpitis, 
valamint a hüvelyfal mííködési gyengeségén alapuló 
minden egyéb fluor. Hüvelyi műtétek előkésZÍtésére. 

Adagolás: Kezdetben naponta 1-2 tabl., később 2-3-szor 
hetenként 2 tabl. mélyen a hüvelybe vezetve. A kezelést 
követő reggel ülőfürdő; hüvelyöblités hetenként egyszer. 
Ha secretiós rendellenesség miatt a tabletták nem esnek 
szét, akkor célszerű azokat behelyezés előtt vízbe mártani. 
Csak külsőleg alkalmazható. 

!l.fegjegyzések: >X<>l< SzTK terhére csak trichomonas okozta 
fluor esetében rendelhető szabadon. , -
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. 

Csomagolás: 15 tabl. 18.- Ft, 150 tabi. 130.- Ft. 
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BÓRSAVAS VAZELIN D. XXXVI. 
Sz. 

Összetétele: 1 tubus (20 g) 2 g acid.hor., 18 g vasel. f~av.-t 
tartalmaz. 

l\legjegyz{is: SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 1 tubus (20 g) 2.60 Ft. 

BOR·Zil\iC E. Gy. T. 
szemkenőcs 

XXXVIII. 
Sz. 

összetétele: 1 tégely (5 g) 0,25 g acid. bor., 0,25 g zinc. 
~xyd., 1,49 g vasel. ·alb., 0,61 g cer. alb., 2,34 g paraff. 
hqu., 0,05 g aqua dest.-t tartalmaz. 

Javalla~ok: Blepharitis ulcerosa, ulcus corneae. Fertőtlenítő 
adstr1ngáló, szekréciót csökkentő szemkenőcs. · ~ 

Adagolás: Külsőleg. 

l\legjegyzés: SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 1 tégely (5 g) 3.- Ft. 

BUROFIX E. Gy. T. 
tabi. 

összetétele: 1 tahi. I. (2,8 g) 2,2 g calc. acetic.-t, 
1 tabi. II (3,5 g) 3 g alum. sulf. tartalmaz. 

XXV. 
Sz. 

Jav:iHato~: Fájdalmas duzzanatok, gyulladások, zúZódások~ 
r~ndulasok J;lorogatására; bőrgyulJadásokban a hőrfeszü
les enyhitésere. 

Adagolás: Kül~őleg: % liter v;ízben egy I. és egy II. tablettát 
feloldva kap3uk a borogatovízet. 

l\Iegjegyzések: Bontható. SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 4 tabi. I. + 4 tabi. II. 3.50 Ft 100 tabi 

I. + 100 tabi. II. 87.50 Ft. ' „ 

CADOGEL Ch. XXXVI. 
kenőcs 10% és 33% 
Ös~zet_étel~: 1 tubus (20 g) 2.0 ill. 6,6 g cadogeI (pix 

Ju~1peri)?ől '.:á~umban előállított kolloidáiis kátránv
szarm~z~k). ::>, Iii. 7,4 g :paraff. solid., 7,5, ill. 4 g vasfil. 
flav.? ?.•v, lll .. 2 g paraff. hqu.-t tartalmaz. 1 tubus (100 g} 
5-szöros hatoanyagmennyiségeket tartalmaz. 
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Javallatok: Eccema, prurigo, psoriasis. 
Adagolás: Külsőleg. Minél idültebb az eccema, annál tört;ié· 

nvebb kenőcsöt használjunl{. 
l\Ieg.jegyzések: SzTK terhére csak indokolással i-endelhetö. 
-Csomagolás: 1 tq.bus (20 g) 10% 10.20 Ft, 1 tubus (100 g) 

·10 % 36,30 Ft 1 tubus (20 g} 33 % 20.90 Ft, 1 tubus (100 g), 
33 % 00.00 Ft. , 

CALCIMUSC K. Gy. 
inj. 

XXXIII. 
Sz. 

összetétele: 1 amp. (5 ml) 0,5 g calc. glucon., 0,0025 gacid. 
bor., aqu. dest. pro ;inj.ad 5 ml-t tartalmaz. 1 amp.(10 ml) 
2-szeres hatóanyagmennyiséget tartalmaz. 

Javallatok: Vérzéses, gyulladásos, allergiás betegsé~e~, 
asthma, urticaria, haemoptoe, szérumbetegség, adnex1tis. 

Adagolás: Naponta 1-3-szor 1 ampulla i. musc. vagy i. ven. 
}legjegyzések: Bontható, SzTK terhére szabadon rendel

hető. _ 
Közgyógyszerellátás terhére rendelheto. 

Csomagolás: 10 x 5 ml amp. 27.70 Ft, 50 X5 ml amp. 138.50 
Ft, 10x10 ml amp. 34.80 Ft, 50 x 10 ml amp. 174.- Ft. 

CALCIPHEDRIN E. Gy. T. 

inj., tabl. 

XXXIII. 

Sz. 

összetétele: 1 amp. (5 ml) 0,037 g ephedr. hydrochlor. 
o 25 g calc. Iaevulogluconic. ( = 0,025 g Ca), 0,015 g alc 
b

0

enzyl., aqn. dest. pro inj ad 5 ml-t. 
1 tabl. (0,5 g) 0,285 g calc. phosph„ 0,024 ephedr. hyd"' 
rochtor., 0,028 g calc. glucon.-t tartalmaz. 

Javallat.ok: Allergiás betegségek, gyulladások. 
Adagolás: 1-2 amp. i. musc., i. ven. vagy 3-szor 1 tabi. 

naponta. . 
~egjegyzések: -!< Bontható: inj.; SzTK terhére szabadon 

rendelhetők. 

'Csomagolás: 5 x 5 ml !l.mp.13,70 Ft, 50 X5 ml amp.137~-Ft 
20 tabi. 6.50 Ft, 100 tabl. 13,30 Ft. 
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CALCIU~I_ BROJ\IATUM K. Gy. 
inj. 10% Ph. Hg. V. 

V/XXXI!L 
Sz. 

Összetétele: 1 amp. (5, ill. 10 ml) 0,5 ill. 1 g calc. brom.-t 
( = 20% Ca) tartalmaz. 

Javallatok: Általános nyugtató, spasmophilia, tetania, 
Adagolás: Naponta 1-3X1 amp. Kizárólag i.ven. alkal-

mazható. -

J\fegjegyzések: Bontható. SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 10 X 5 m! amp. 22.20 Ft, 50 x 5 m! amp. 111.

Ft, 5 X 10 ml amp, 14.50 Ft, 10x10 ml amp. 29.- Ft 
50x10 ml amp. 145.- Ft. ' 

CAI-CIUM CHLORATUM D. 
inj. 10 % Ph._ Hg. -.V. 

XXXI/XXXIII. 
Sz. 

Összetétele: 1 amp. (5 ill. 10 ml) 0,5 ill. 1 g calc. chlor. 
cryst.-t -tartalmaz. 

Javallat: Kalcium terápia. 
Adagolás: 1 amp. i. ven. 

lliegjegyzések: Bontható. SzTK terhére szabadon rendelhető~ 
Közgyugyszerel!átás terhére rendelhető 

Csomagolás: 10x5 ml amp. 18.~ Ft, 100x5 ml amp. 
180.- Ft, 10x10 ml amp. 21.20 Ft, 100x10 ml amp. 
212.- Ft. 

Ci\LCIUl{ LACTICUM: E. Gy. T. 
tabl. 

XXXIII. 
Sz. 

Összetétele: 1 tabl. (0,29 g) 0,25 g cal e. lact.-t tartalmaz. 
Ja1l~llat.0J>;: Urticaria, szénaláz, jodismus, haemorrhagiás 

d1athcs1s, asthma, hypertonia, A szervezet mészvesztesé~ 
. gének pótlására: szoptatás, osteoporosis, tbc. 

Adagolás: Naponta 3-5-ször 1-4 tabl. 

1\.-fegjegyzések: Bontható. SzTK terhére szabadon rendel~ 
hető. 

Csomagolás: 50 tabi. 8~50 Ft, 500 tabi. 85.- Ft. 
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CALDEA E. Gy. T. 
tabi. 

XXXIV. 
Sz. 

Összetétele: 1 tabl. (0,71 g) 400 mg calc. phosph., 200 mg 
calc. Jact„ 500 NE axerophth. (A-vitamin), 750 NE 
calciferol.-t (D-vitamin) ( = 0,01875 mg) tartalmaz. 

Javallatok: Rachitis, csontanyagcsere-zavar, terhes anyák
nak a graviditas második felében, tetania, spasmophilia, 
csonttörés, exsudativ diathesis. Rachitis pro1ilaxisa. 

Adagolás: Csecsemőnek 1-2, gyermeknek 2-3, felnőttnek 
3-6 tabl. naponta. 

l\legjegyzések: ~ SzTK terhére szaJ::>adon re~delhető. 
Lej ára ti idő: 1 év. 

Csomagolás: 20 tabi. 5.30 Ft, 100 tabi. 15.50 Ft. 

CAMI'HOR GLOBLUJS lásd KÁMFOR tb!. 

CA~IPHORA OLEOSA K. Gy. XIII. 
inj. 20 % Ph. Hg. V. Sz. 

Összetétele: 1 amp. (2-ill. 5 ml) 0,4 ill. 1,0 g camphor., ol~ 
pro inj. ad 2 ill. 5 ml-t tartalmaz. 

Ja\•allatok: Analepticum tüdőgyulladás, fertőző betegségek, 
mérgezések esetén. 

Adagolás: 2-5 ml szükség szerint óránként ismételve s más 
excitanssal váltogatva i. musc. Csecsemőknek: 0,5-1 ml 
kisgyermekeknek: 1-2 ml-, iskolásnak: 2-3 ml. 

l\legjegl'Zések: Bontható. SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. 

Csomagolás: 10X2 ml amp. 17.10 Ft, 100X2 ml amp. 
171.- Ft, 10 x 5 ml amp. 29.90 Ft, 

,CAI'S. GELAT. OL. RICINI lásd IUCINUS OLAJ tok 

'CARBO MEDICINALIS E .. Gy. T. XXIV. 
tabi. 0 025 g Ph. Hg. V. Sz, 

összetétel: 1 tabi. (0,3 g) 0,25 g carbo activ.-t tartalmaz. 
Javallatok: Szénterápiához, . bélhurut, tifusz, vérhas és 

egyéb_ fertőző gyon1or-, bél-betegségekben. l\-Iérgezések 
esetén a még fel nem szivódott méreg megkötésére. 
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Adagolás:. Szükség szerint 2-3-szor 2-6 tabl.-t kevés vizzei 
lenyelni. 

l\legjegyzések: Bontható. SzTK terhére szahadon rendelhető. 
Csoma!iolás: 25 tabi. 4.75 Ft, 250 tabi. 47.50 Ft. 

CARDITOXIl\ K. Gy. 
drazsé 

XIV. 
Sz. 

összetétele: 1 drazsé (0,12 g) 0,1 mg digitoxin. cryst.-t tar
talmaz. 

.Ja\rallat.ok: 1. Digitalis drazsé. 

Ellenjavallatok: Digitálisztúladagolás következtében fellépő 
a_~rhythmiák (b~~eminia, trigeminia) és egyéb toxikus 
tu_nett;k, kosz_oruerelégtelenség, szívinfarctus bradyeard 
sz1velegtelenseg. ' 

Ada!!?lás: C~lszer!l ,nagy adagokkal _kezdeni (napi 5 dra
zse1g), IDaJd nehany nap után csökkenteni az adagot 
Kompenzá1ódás. elérésére általában 20-30, drazsé szűk~ 
séges. Fenntarto adag: naponta (esetleg másodnaponként) 
1 drazsé (reggeli előtt). 
D~gitáliszintoxiká_ció esetén (bigeminia, hányás) a kúrát 
nehány napra felbe kell szakítani. 

l\Iegj~pyz~s~k:. >f<>f< SzTK terhére szabadon rendelhető. 
LeJarat1-1dő: 2 év. 

Csomagolás: 40 drazsé 13.90 Ft, 250 drazsé 70.90 Ft. 

CAROTAMIN E. Gy. T. 
kenőcs 

XXXVI. 
Sz. 

Összetétele: 1 tubus (20 g) 0,132 carotin. lipoid (= P-carotin 
5,6 mg), 0,32 g acid. salic., 1,32 g sulfanilamid 1 6 g 
paraff. solid., 2,0 g adeps lan., 4,8 g paraff. uqÚ:, s:o g 
vasel. alb., 1,828 g aqua. dest.-t tartalmaz. 

Ja\'~atok: Hámos~tó ke!l~cs, ulcus cruris, impetigo conta
g1o~a, . e~cema impet1g1nosum, herpes irnpetiginosum, 
folhcul~hs cocc!lgenes barbae, nehezen hámosodó égési 
sebek es decub1tusok. 

Adagolás: A beteg bőrfelület naponként 1-2-szeri bekenése. 
Megjegyzések: >f< SzTK terhére szabadon rendelhető. 

Lejárati idő: 2 év. 

Csomagolás: 1 tubus (20 g) 6.50 Ft. 
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CAROTAM:IN E. Gy. T. 
szemkenőcs 

XXXVI .. 
Sz. 

összetétele: 1 tubus (5 g) 0,04 g carotin lipoid (= tl-carotin 
1,69 mg), 0,35- g sulfanilamid. (p-amlnobenzolsnlfamid)' 
0,5 g adeps lanae, 0,41 g paraff. solid., 1,20 _g paraff. 
liqu„ 0,5 g aqua dest., 2 g vasel. alb.-t tartalmaz. 1 tubus 
(20 g) 1-szeres hatóanyagmennyiség2kct tartalmaz. 

Javallatok: Acut és subacut fertőzéses conjunctivitis, ble
pbaritis acuta és ulcerosa, hordeolosis, .blepharitis chro
nica seborrhoica, trachomatársfcrtőzések (pannus), ulcus 
corneae, szcniliéjsérülések. 

Ellenjavallat: Szulfamid túlérzékenység. 
Adagolás: Egy üveglapátnyit naponta 2-3-szor a kötö

.hártyazsákba belehelyezni és utána gyengéden szétdör
zsölni. 

J\.legjegyzés: SzTI{. terhére szabadon rendelhető. Lejárati 
idő: 2 év. 

Csomagolás: 1 tubus (5 g) 4.50 Ft, 1 tubus (20 g) 13.10 Ft. 

CHARTA SIIl:Al'ISATA lásd )iUSTARPAPHlOS 

CHINHJE\'Ulll SULFURICU~! Eo Gy. T. 
tab!. 

XIV. 
Sz~· '1t!&' 

Összetétele: 1 tabi. (0,25 g) 0,20 g chinidin. sulf.-t tartalmaz. ~~?.·.::.:.:~.·.J .. 

J·aviillat.ok: Extrasystolia, arrhythmia absolula, pit...-ari re-- ·; 
niegés; pit...-ari lebegés, paroxys1nalis iachycardia. „-.j-

Ellenjavallat: Szív-block és sűlyos decompensatio. :.· .. -~.~.-~.r.~._i'.~. 
Adagolás: Naponta 1-4-szer 1 tahl.-t fokozatosan emel- ·;;'. 

kedve; vagy este 1 tabi., következő reggel 2 tabl., majd 
5 napon át 3-4„szer 1 tabl.-t. 8 nap után !:iZÜnet. Ennél ~i!.:.$~: 
nagyobb adag a\kalmazá~a csak gyégy;ntézetben aján- " 
latos. -J.ilii 

l\[egjegyzés: >í< SzTK terhére s_zabadon rendelhető.. \JH! 

:: ,Si~:.~;::~~~:~'?i'n,2 I 
lí:·~~St~o~~in1n'.ag~J~;;':.~~:'.'t5 t~~l;°;!z~) 0,15 g, 0,25 g ill .. ;1 

JavaII11:t.ok: Malária, hűléses betegségek, influenza, pneu
mon1a. 

Ellenjavallatok: Status astbmaticus, graviditas. 
Adagolás,: I'líaláriában: Naponta 3-szor 0,15-0,3 g-ig egy 

h~ten .at (9,01 g Oxypenti!lel = plasmochin) étkezés után" 
Lazcs1ll::i.pitásra: naponta 3-szor 1 tabi. (0,15 g) 

l\-fegjeg1•zések: Bontható, SzTI{ ·terhére szaliadon rendel-
hető. 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető a 0,5 g-Ós-1abl.' 

Csomagolás: 10 X 0,15 g tabi. 4.60 Ft, 100 X 0,15 g tabi. 
46.- Ft, 10 X 0,25 g tabi. _ 7 .50 Ft. 100 X 0,25 g tabl 0 

75.- Ft, 10X0,5 g tabi. 13.- Ft, 100X0,5 g tabi~ 
130.- Ft. 

CHINI!XUJH HYDROCHLORICL!\I 15 % et II. 
URETHANU1'1 15% K. Gy. 
inj. Sz. 

Összetétele: 1 amp. (l ml) 0,15 g chinin. hydroehlor. O 15 g 
urethan., aqu. dest. pro inj. ad 1 ml-t tarlalmaz. '1 ~mp. 
(2.ml) 2-szeres hatóanyagmennyiségeket tartalmaz. 

JavaJlat.ok: 1Ialária, hűléses betegségek, influenza, pneu-
monia, bronchopneumonia. 

Adagolás: Naponta 1-2 amp. i. musc., i. ven. 
11-legjcgyzés: SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 1 O x 1 ml 'amp 9.20 Ft 

Cl.ILORAETHYL Ch. és K. Gy. 
Ph. Hg. V. 

III. 
Sz. 

Összetétele: 1 fiola 50 ill. 100 g aeth. chlor.-t tartalmaz. 
Javallat.ok: Narcosis, fagyasztásos érzéstelenítés. 
Megjegyzés: SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 50 g em~ltyűs zárószeleppel ellátott fiola 20.-

Ft, 100 g emeltyűs zárószeleppel ellátott fiola 26.90 Ft. 
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CHLORAETHl'J~ ALCOHOLISATti~I Ch. III. 
Sz. 

Összetétele: 1 fiola (100 g) 90 g aeth. chlor., 10 g spir. co_n-
centratiss.-t tartalmaz. 

Javallatok: Fogászati érzéstelenítésre. 

Megjeg!-'zés: SzTI{ terhére szabadon rendelhető. 
Csom_agolás: 100 g emeltyűs zárószeleppel ellátott fiola 

30.- Ft. 

CIILOROCID E. Gy. T. XLI. 
drazsé 

Összetétele: 1 drazsé (0,45 g)_0,25 g D~(~)-chlorampheni
col.-t tartalmaz. 

Javallatok: Dysenteria, dyspepsia coli, pertussis, typhns 
abdominalis, Friedliinder-pneumonia, coli pyelitis, lym
phogranulorna inguinale, parat;yphus A-B, typhus exanthe
maticus, brucellosis, 

Mellékhatások: Nausea, stomatitis, Jingua nigra, dermatitis, 
herpes labialis, pruritus, kettősiátás, amelyek a gyógy
szer -elhagyásával megszűnnek. 

Adagolás: Általános adagja naponta testsúlykg-ként 50 mg; 
ezt a napi mennyiséget 4 egyenlő részre elosztva (6 órán
ként) kell beadni. Pl. 10 kg-os gyermekek naponta 0,5 
g-ot: 6 óránként % drazsét (12,5 cg hatóanyag) kap. 
A kezelés időtartama-dysenteria és dyspepsia coli esetén 
?Italában 4-5 nap, pertussisban pedig általában 7 nap. 
Typhus abdominalis esetén felnőtteknek uapi 1,5-2 g a láz 
kifejezett csökkenéséig (általában 2-3 napon át). A láz 
csökkenésével párhuzamosan a napi adagot is fokozato
san (kb. 5 nap -alatt) lecsökkentjük a „fenntartó adagra"': 
napi 0,5-0,75 g-ra. Rccidiva elkerülése céljából ezt a 
fenntartó adagot további 10-12 láztalan napon át adjuk, 
a typhus diéta fenntartásával. Egy hétnél hosszabb ideig 
történő vagy megismételt adagolás esetén a vérkép min
den esetben ellenőrzendő! A granulocyták kimutatható 
csökkenésekor• valamint hányás, hasmenés esetén a kezelés 
azonnal abbahagyandó l 
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Hosszabb időn át történt alkalmazása esetén a gyógy
szer szedésének befejezése után 2 hét mulva is ajánlatos 
vérkép ellenőrzése. 

]l.iegjegyzések: >I< Rendelésére és kiszolgálűsára a 8360-
17,11954 Eü. I'IL sz. utasítás (Threomycin renrlclet) ér-
venyes. 

Csomagolás: 40 drazsé 173.20 Ft, 200 drazsé 866.- Ft. 

CIILOROCID E. Gy. T. 
l.:enőcs 

XXXVI. 

Összetétele: 1 tégely (5 g) 0,075 g D-(-)-chloritniphenicol .• 
0,25 g glycocoll„ 0,25 g cer. alb„ 0,75 g aqu. dest., 1,0 g 
adeps lan., 2,675 g vaselin, alb.-t tartalmaz. 1 tubus (15 
g) 3-szoros hatóany~gmennyiségeket tartalmaz. 

Javallatok: Impetigo, pyoderma, eccen1a impetiginosum, 
ektbyma, ulcus cruris, follicu\itis, sykosis vulgaris, otitis 
extcrna. 

Adauolás: l{ülső\eg. 

I\Ieyjegyzt'isck: >!< SzTI{ terhére csak indokolással rendelhető. 
Csomauolás: 1 tégely (5 g) 4.60 Ft, _1 tubus (15 g) 10.50 Ft. 

CHLOROCID E. Gy. T. 
sebhintőpor 

XXXYIII. 

összetétele: 1 szóródoboz (8 g) 0,40 g D-(-)-chloramphcni
col., 0,24 g carba1nid., 7,36 g lactos.-t tartalmaz. 

Javallatok: Profilaktikusan fertőzött területeken végzett 
műtéti sebekbe, valaillint szennyCzett sérülésekhez. 
1--lenyhén gyógyuló fekél'.Yekry, sérülés és mű:tét ut~ni 
gennyedésekre, felnyitott furunkulus.okba. Égesek min
den stádiumában. 

Adagolás: A sebhintőport a seb megtisztítása után a seb~e 
hintjük és száraz, steril fedőkötést alkalmazunk. Adagola
sának mennyisége a seb nagyságától függ, de 10-15 
g-nál lehetőleg többet ne használjunk egyszerre. 

i\ieyjeg~'zés: + SzTI{ terhére csak indokolással rendelhető. 
Csomagolás: 1 szóródoboz (8 g) 15.60 Ft. 

CIIOLIN CHLO.RID K. Gy. xx. 
steril oldat cseppinfúzió céljára, oldat. 
összetétel: 1 amp. (10 ml) 2,0 g cholin. cblor cryst.-t, 

1 üveg (100 g) 20,0 g cholin.Lchlor. cryst.-t tartalmaz. 
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Ja1rallatok: Hepatitis, májkoma. 

Adagolás: A steril oldat 1-2%-osra hígítva, kizárólag csepp
infuzióban. Oldatból: 3-8 kávéskanállal naponta (1 k. ka
nál = 1 g hatóanyag), 

lllegjegyzések: + SzTK terhére csak indokolással rendelhetők~ 
Csomagblás: 5X10 ml amp. 21.80 Ft, 50x10· ml amp. 

166.30 Ft, 1 üveg (100 g) 40.50 Ft. 

CINKOXIDOS KENŐCS D. XXXVI. 
Ph. I-ig. \T. Sz. 
Összetétele: 1 tubus (20 g) 1 g zinc. oxyd., 1 g cer. flav., 

4 g adeps tan., 14 g vaseL flav.-t tartalmaz. 
::\:legjegyzés: SzTK terhére szabadon rendelhet6, 
Csomauolás: 1 tubus (20 g) 3.40 FL 

CINKOXIDOS KENŐCS D. 
fehér 

XXXVI. 
Sz. 

Összetétele: 1 tubus (20 g) 1 g zinc. oxyd., 9,5 g paraff. 
Jiqu„ 9,5 g paraff. solid.-t tartalmaz. 

Il.'[egjegyzés: SzTI-{ terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 1 tubus (20 g) 3.40 Ft. 

CL'\IKoxrnos VAZELlN D. XXXVI. 
Sz. 

Összetétele: ;t tubus (20 g) 1 g zinc, oxyd., 19 g vasel. 
flav .-t tartalmaz. 

1\[egjegyzés: SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomaijolás: 1 tllbus (20 g) 2.70 Ft. 

CODEIN·ACISAL K. Gy. 
tabl. 

I. 
Sz. 

Összetétele: 1 tabi. (0,6 g) 0,02 g codein. hydrochlor., 0,50 g 
· acid. acetylsal.-t tartalmaz. 

Javallatok: A légzőutak hurutos megbetegedései. I{öhögés-
fájdalomcsillapításra. • 

Adagolás: 3-szor 1-2 tabletta naponta. 
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l\fegjegyzések: +:Bontható. SzTK terhére szabadon rendel
hető. 

Csomagolás: 10 tabl. 4.50 Ft, 100 tabl. 45.- Ft, 500 tabi. 
225.- Ft. 

CODEIN-STIBIUM: K. Gy. 
tabi. 

!. 
Sz. 

összetétele: 1 tabi. (0.2 g) 0,02 g codein. hydroch\or:-;-0,05 g 
stib. sulfurat. aurant.-t tartalmaz. 

Javallatok: Kínzó, száraz, köpetnélküli köhögés csUlapi
tása. 

Adagolás: 3-szor 1-2 tabletta naponta. 
J\legjegyzések: + Bontható. SzTK terhére szabadon ren

delhető. 

Csomauolás: 10 tabi. 2.60 Ft, 100 tabi. 26.- Ft, 500 tabl. 
130.- Ft. 

<CODEINUJ\I HYDROCHLORICUM K. Gy. !. 
tabl. 0,01 g Ph. Hg. V., Sz. 
0,02 g Ph. Hg. V. és 0,03 g 
összetétele: 1 tabi. (0,1 g) 0,01 g, 0,02 g, ill. 0,03 g codein. 

hydrochlor.-t tartalmaz. 
Javallatok: Köhögés és fájdalomcsill~pítás. 
Adagolás: 3-szor 1 tabi. naponta. " 
Megjeg}.'Zések: "14 Bontható." SzTI( terhére szabadon ren

delhető. 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető a 0,02 g-os tabl. 

csomagolás: 10 x 0,01 g tabi. 2.90 Ft, 100 X 0,01 g tabi. 
?9 - Ft 10 X 0,02 g tabl. 4.- Ft, 20 X 0,02 g tabi. 8._:__ Ft,' 100 x 0,02 g tabl. 40.- Ft, 10 X 0,03 g tabi. 
5.10 Ft, 100 x 0,03 g tabi. 51.- Ft. 

<CODERIT Ch. 
tabi. 

!. 

Sz. 

összetét.ele: 1 tabl. (0,18 g) 0,02 g codein. hydrochlor., 0,02 g 
ephedrin. hydrochlor., 0,0025 g acid. primulae-t tartalmaz, 

Javallatok: Akut és krón. bronchitis; laryngitis Catarrhalis, 
pneumonia, tüdő-tbc., emphysema. 
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Adagolás: Naponta 3-szor 1-2 tabletta; gyermekeknek' 
2-3-szor % tabletta. 

1'-legjegyzések: >!< Bontható. SzTK terhére szabadon ren
delhető. 

Csomagolás: 10 tabi. 6.10 Ft, 20 tabi. 12.20 Ft, .100 tahl. 
61.- Ft. 

COERULAML"\T,K Gy. 
drazsé 

XXVI!L 
Sz. 

etétele: 1 drazsé (0,3 g) 0,1 g hexameth. tetr, phosph~. 
(= hexameth. tetr. 59%), 0,02 g n1ethylen. coerul.-t 
tartalmaz. 

JavallatOk: Urethritis, cystitis, pyelitis. 
Adagolás: Naponta 3-szor 1-2 drazsé. 

l\legjegyzések: SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 20 drazsé 3.40 Ft, 250 drazsé 18.5Q Ft. 

COFFEIJ\'Ulll NATRITilll BENZOICUM D. 
inj. 20% Ph. Hg. V. 

XIII. 
Sz. 

Összetétele: 1 amp (1 ml) 0,2 g coff.· natr. benz.-t tartalmaz. 
Javallatok: Alkoholmérgezés, fenyegető légzésbénulás szív
működés erősítése és szabályozása, vérnyomás e~elés 
collapsus. · ' 

Adagolás: 1„2 ml s. cut., i. niusc„ i. ven. naponta 1-2-szer 
esetleg többször. ' 

Megjegyzések: Bontható. SzTK terhére szabadon rendel
hető. 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. 

Csomagolás: 10x 1mlamp.13.30Ft,50x1 rn1 amp. 66.50 Ft. 

COFFEINUJU NATRIUli SALICYLJCUJ\I D. XIIL 
inj. 20% Ph. Hg. V. Sz. 

Összetétele: 1 amp, (1 ml) 0,2 g coff. natr, salic.-t tartalmaz. 
.Javallatok;: Alkoholmérgezés, fenyegető légzésbénulás szív-
működés erősítése, vérnyomás emelés, collapsus. ' ' 

Adagolás: 1-2 ml s. cut., i. musc., i. ven. naponta 1-2-szer 
szükség esetén többször. " 
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Megjegyzések: Bontható-, SzTK terhére szabadon rendel
hető. 

Cs9magolás: 10X 1 ml amp. 8.70 Ft. 

COLLEMPLASTRUM DIACHYLON lásd 
ÓLOM kaucsuktapasz 

COLLEMPLASTRU~I: HYDRARGYRI lásd 
IDGANYOS kaucsuktapasz 

COLLEí\IPLASTRUM SALICYLATUM lásd 
SZALICILSAV AS kaucsuktapasz 

COJIPRIMATA Al\'TINEURALGICA lásd 
ANTINEURALGICA tabi. 

CORBOCAIN K. Gy. 
inj. 

VIII. 
Sz. 

Összetétele: 1 amp. (2 ml) 0,08 g procain. hydrochlor. 
(cocain. novum hydrochloric.), 0,0002 g o-dioxyphenyl
ptopanolamin. hydrochlor. (Corbasil), 0,004 g kat. meta
bisuJfuros., aqu. dest. pro inj. ad 2 ml-t tartalmaz. 

Javallat: Helyiérzéstelenitésre; hypertoniásoknak, adrena
linérzékenyeknek is. 

Adagolás: Kisebb sebészi beavatkozáskor és foghúzáskor 
1-2 amp. 

l\legjegyzések: ~r~ Bontható. SzTK terhére szabadon ren
delhető. 

Csomagolás: 20 X 2 ml a1np. 23.- Ft, 100 X 2 ml amp. 
115.- Ft. 

COREDIOL K. Gy. 
inj., csepp 

Összetétele: 1 amp. (2 ml) 0,5 g, coraethamid.-t 

XIII. 

1 üveg (10 ml) 2,5 g coraethamid.-t (nikOtinsav-diaethyl
amid.) tartalmaz. 1 üveg (50 ml) 5-szörös hatóanyag
mennyiséget tartalmaz . 

Javallatok: Vérkeringési és légzési zavarok, collapsus, szív
gyengeség, alkoholmérgezés, asthma bronchiale, bron
chitis, emphysema. 
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Adagolás: ~aponta 1-3x1 amp. s. cut„ i. musc;, i. ven.; 
az oldatbol naponta 3 x 15-60 csepp. 

Megjegyzés: >!< Bontható: inj.;SzTK terhére heveny vér
keringési elégtelenség és collapsus esetén szabadon ren
delhetők. 

Csomagol.ás: 5x2 ml amp. 21.20 Ft, 50x2 ml amp. 212.
Ft, 1 liveg (10 ml) 12.50 Ft, 1uveg (50 ml) 47.50 Ft. 

CORTIGEN K. Gy. 
inj. 

XXXV. 

Összetétele: 1 amp. (1 ml) 1 ml extr. suprarenal. cort. aqu. 
( = 1 corticodynamiás PE), 5 mg phenol.-t tartalmaz. 

Javallatok: 1\{ellékvesekéreg elégtelen működése, Addiscin
kór (addisonismus), BasedoW·kór és hyperthyreosisos 
állapotok, constitutionalis asthenla, vérkeringési gyenge
ség, hypotonia, fertőző betegségek okozta mellékve_se
kimer?lés, reconvalescentia, adynamia, öregkori maras
mus; rzomdystrophia és atrophfa, psoriasis, égés utáni 
toxaemia, allergiás betegségek. 

Adagolás: Naponta 1·2 ampulla.s. cut. vagy i. musc. Sűlyó· 
sabb esetekben lényegese~ magasabb adagok szükségesek. 

Aiegjegyzések: +Bontható. SzTK terhére c~ak indokolással 
rendelhető. Lejárati idő: 2 év. 

«:;somagolás: 5x1 ml amp. 36.70 Ft, 50x1 mlamp. 367.
,Ft. 

CUTAI\SIN Ch. 
inj. 

XXXIX. 
Sz. 

Összetétele: 1 am.p (2.ml) 0,448 g aminoaethanol-4·oxy-3-
acetylaminophenyl-arson.-t (=As 5%) tartalmaz.1 amp. 
(3, ill. 5 ml) 1,5- ill. 2,5·szere!; hatóanyagmennyiséget 
tartalmaz. 

Javallatok: Syphilis, különösen a késő alak;k (aortitis, 
neurolues stb.). ~íinden esetben, amikor intrav'énás 
arzenolbenzol-kCzelés nem végezhető el. (Gyermekeknek.) 

Adagolás: Felnőtteknek 1 ml·el kezdve, 3 naponként 1 amp. 
i. musc. s. cut. 16-20 injekciós kúrában. Gvermekeknek 
a teljes adag annyiszor hetenként 1-szer _O,i2 ml ahány 
kg sűlyú. Kezdő adag ennek a mennyiségnek a fele. 

Megjegyzések: ++ Bontható. SzTK terhére szabadon 
rendelhető. 
KözgyógyszereHátás terhére rendelhető a 2 és 3 ml·es inj. 

csomagolás: 5X2 ml amp 16,50 Ft,-50X2 ml amp 165.
Ft, 10 x 3 ml amp. 33.60 Ft, 50 x 3 ml amp. 168.- Ft. 

DEHISTIN K. Gy. 
tabi. 

XVII. 

összetétele: 1 tabl.(0,2 g) 0,05 g benzyl·(a-pyridyf)-dimethYI· 
aethylendiamin. hydrochlor.-t tartalmaz. 

Javallatok: Allergiás dermatosisok, urticaria, szénanátha. 
Adagolás: Naponta 3-4x1-2 tabl. 
J,'legjegyzések: + SzTK terhére csak indokolással rendelhető. 
Csomagolás: 20 tabl. 18.40 Ft,-1.100 tabl. 74.90 Ft. 

. DEMALGON Ch. 
tabl., l{űp 

' 

II . 
Sz. tabi. 

összeUitele: 1 kűp (2,3 g) 0,27 g amidazo_ph., 0,18 g bromace· 
tocarb.-t (carbamid. bromdiaethylaceticum) 
1 tab1. (0,45 g) 0,27 g amidazóph„ 0,18 gl1romacetocar
bamid-t. tartalmaz. 

Javallatok: Fájdalomcsillapító. Fejfájás,_ neuralgia, neuritls, 
ischias, tabeses crisis, dysmenorrhoea, poste · tractios és 
postoperativ fájdaloril, rheumatlsmus, polyarthritis, en· 
docarditis, sepsis, influenza, pneumonia eseteiben. .,j 

Adagolás: Felnőtteknek egyszeri adag 1-2 tabi., 1-2 kűp. 
Ez az adag erős fájdalmak és általuk előidézett álmatlan· 
ság esetén naponta többször adható (3-4-szer). Gyerme
keknek 1 tabi. 

Megjegyzések: ~Bonthatók. SzTK terhére a tabletta szaba
don, a kúp csak indokolással rendelhető. 2 tabletta és 5 
kúp orvosi vény nélkül is kiadható. 

Csoniaoolás: 5 kúp 9,40 Ft, 100 kűp 188.- Ft, 10 tabi. 9.10 
Ft, 100 tabi. 91.- Ft. 

DEMALGONIL Ch. 
inj., csepp 

II. 

s 

összetét.ele: _1 amp. (2 mlf0,40 g~amidazoph., 0,06 gaUyibar· 
bltural. (acid. diallylbarbituric.), 0,60 ·g urethan„ 0,01 g 
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spir. conc., 0,001 g methyl. veratric„ 0,002 g methyJ, p. 
oxybenz., acid. hydrochlor. n qu. s. ad pH 5,2-5,6, aqu. 
dest. pro inj. ad 2 ml-t. 
1 üveg (15 ml) 3 g amidazoph., 0,45 ally~barbitural.-t 
tartalmaz. 1 üveg (100 ml) 6,66-szoros hatoauyagmeny
ny ségeket tartalmaz. 

Javallatok: Potenciált batásű fájdalomcsillapító és anti
rheumaticum, postoperativ állapotban morfin pótlására 
használható. 

Adagolás: 1-2 amp, i. musc„ 1 amp, i. ven. lassan befecsken
dezve. 30-60 csepp .naponta többször. 

Megjegyzések:* Bontható: inj.; SzTI{ terhére csak indoko-
lással rendelhetők. · · 

Csomagolás: 5x2 ml amp. 13.90 Ft, 50x2 ml amp. 139.-., 
Ft, 1 üveg (15 ml) 13.60 Ft, 1 üveg (100 ml) 67 .60 Ft. 

DEPOFOLLAN Ch. 
inj. 

XXXV. 

Összetétele: 1 amp. (1 ml) 15 mg 3,17-oestradiol-17-stearin„ 
ol. pro inj. ad 1 ml-t -tartalmaz.· 

Javallatok: Elsődleges és másodlagos amenorrhoea, climax, 
meddőség, hyper- és raromenorrhoea, ahortus habitualis, 
hypoplasia genit„ careinoma prostatae. 

Adagolás: Amenorrhoea: 3 napoll belül 2 an1p. Depofollan, 
3 hét műlva 5 napig Glanducorpin. Menstr. zavarok: 
menses után 2 nappal %·1 amp. Clima:x: havonta 1 arnp. 
Sterilitas: menses után 1 amp. 2-3 hónapig, hypoplasia 
esetén ugyanúgy. 

l\Iegjegyzések: ~I~ SzTK terhére csak indokolással rendelhető. 
Lejárati idő: 5 év. 

Csomagolás_: 1x1 ml amp. 11.80 Ft, 10x 1 ml amp. 68.70 Ft. 

DEPRIDOL K. Gy. 
inj., tabl. 

Összetétele: 1 amp. (1 ml) 10 mg., 

1. 
Sz. 

1 tabi. (0,12 g) 5 mg 4,4 diphenyl-6-dimethylamino
heptanon-(3)-hydrochlor.-t tartalmaz. 

Javallatok: Fájdalomcsillapítás és görcsoldás. Morfin 
helyettesítésére. 
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Adagolás: Naponta 1-3-szorl tabl., 1-2-szerl amp s. cut, 
vagy i. musc. 

Megjegyzések: *®Bontható: inj.; SzTK terhére szabadon 
rendelhetőli:. 

Csomagolás: 5 X 1 ml amp. 8.- Ft, '50 X 1 ml amp, 80.- Ft, 
20. tahi. 6.40 Ft, 100 tabi. 16.60 Ft. 

DEil!\IAFORI!\ E. Gy. T. 
sebhintőpor 

XXXVIII. 
Sz. 

összetétele: 1 szóródoboz (10 g) 0,376 g bism. subnitric., 
0,112 g zinc. o:-.yd., 0,036 g hydrarg. amidocb!or. (hydrarg, 
bicblor. :ammoniatum), 0,036 g hydrarg. chlor. mite, 
0,036g hydrarg. oxyd. ilav., 0,0152gpyoktaniu. aureum, 
9,389 g bolus alb.-t tartalmaz. 1 zacskó (100 ill. 500 g) 
10-•. ill . .:..0-szcres ha,Lóanyagmenny,ségeket tartalmaz·. 

Javallat: Sebhintőpor. 

Adagolás: A.seb felületét behintjük. 

A:legjegyzések:-.r~ Bontható. SzTK terhére szabadon rendel
hető. 10 g orvosi vény nélkül is kiszolgáltatható, 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. Sterilezhető. 

Csomagolás: 1 szóródoboz (10 g) 1.40 Ft, 1 zacskó (100 g) 
14.- Ft, 1 zacskó (500 g) 70.- Ft. 

DER~IASEPT E. Gy. T. 
kenő Cs 

XXXVIII. 
Sz. 

Összetétele: 1 tubus (20 g) 0,20 g monobroillbenzot., 0,20 g 
o-o~ychinolin. sulf., 0,03 _g argent, nitric., 0,20 g aqua 
dest., 0,290 g bismuth. tribromphen., 1,20 g bismuth. 
suhnitric., 0,80 g zinc, o:icyd„ 1,0 g sulf. praecip., 1,0 g 
ammon. bitum. sulfon., 0,50 g pix redest„ 1,30 g ol. 
jecor., 1,29 g ol. lini, 0,20 g sebum, 1,0 g plumh. oxyd., 
1,0 g ol. f;e auth., 0,20 g tereb. comm., 0,20 gres. pini, 0,60 
g cera flava, 8,79 g vasel. cholest.-t tartalmaz. 1 tégely 
(500 g) 25-szé.rös J;atóar,yagmenny;séfeket larta maz. 

Ja,•allatOk: Fertőzött sebék kezelésére, pyoderma, eccema. 
Adagolás: Külsőleg: kenőcs. 

Megjeg~·zés: SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 1 tubus (20 g) 6.9\) Ft, l tégely (500 g) 83.10 Ft. 
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DE SEPTYL Ch. 
tabi. 0,5 g Ph. Hg. V. 

XL 
Sz. 

összetétele: 1 tabl. (0,542 g) 0,5 g sulfanilamid.-t (p-amino
benzolsulfamid) tartalmaz. 

Ja,'ullatok: Streptococcus fertőzések, orbánc, gócfertőzések, 
kryplogen-Jázak, ulcus ruolle, urethritis, cystitis, pyelitis. 

Adagolás: Naponta 3-4 X 2-4 tabi. Gyermekeknek3 X 1 tabi. 
2 éves korig minden 72 tablettára 4 csepp ac. hydrochlor. 
dilut. Deseptyl-kezelés alatt ké.ntartalmú gyógyszerek és 
ételek fogyasztását kerülni kell. 

Megje!J]-'Zések: >!< Bontható. SzTK terhére szabadon rendel
hető. 
l{özgyógyszerellátás terhére rendelhető. 

Csomagolás: 20 tabi. 8.40 Ft, 250tabl. 105~- Ft. 

DEVEGAN lásd BORAGIN 

DEXTROSE lásd GLUCOSUM 

DIALAX E. Gy. T. 
drazsé 

XXII. 

ö.sszetétele; 1 drazsé (0,5 g) 0,20 g extr. frang. sicc.-t tar
talmaz. 

. ·Javallat: Székrekedés. 
Adagolás: 1-3 drazsé ICfekvés előtt. 
Megjegyzések: Bontható. SzTK terhére csak indokolással 

rendelhető. 
Csomagolás: 10 drazsé 5.60 Ft, 250 drazsé 140.- Ft. 

DIAPHYLLIN K. Gy. 
. tabl., kűp 

XVI. 

··ösSzetétele: 1 tabl. (0,20 g) 0,1 gtheophyllin-aethylendia-
min.-t ( =87 % theophyllin 1 H,O), 
1 kűp (2 g) o;36 g theophylUn-aet~ylendiamin.-t tartalmaz-. 

Ja\'allatok: Angina pectoris, asthma cardiale és bronchiale, 
arteriosclerotlkus és hypertoniás eredetű ke_rlngési zava ... 
rok, ri:iyopathia cordis chronica, claudicatio intermitten~ 

·dekompenzált vitiumok,· cardialis és nephrogen oedemák. 

Adagolás: Naponta 3-szor 1-2 tabl., naponta 1~2 kúp. 
Megjegrzés: SzTK terhére csak indokolással rendelhetők, 
Csomagolás: 20 tabi. 18.80 Ft, 100 tabl. 83.50 Ft 10 kúp 

41.80 Ft, 100 kúp 363.80 Ft. ' 

DIAPHYLLIN GLUTEOSUM K. Gy. 
inj. 24 % 

XVI. 
Sz. 

össz!ltétele: 1 amp .. (1 ml) 0,24 g theophyllin-aethylendia
m1n.-t(theophyll1n, 1 I-! 20=87%), 0,01 g norcain.(aethy
lium p-aminobenzoicum), aq. dest. pro. inj. ad 1 ml-t 
tartalmaz. 

Javallatok: l. Diaphyllin. 
Adagolás: 1 ampulla kizárólag L musc! 
IUegjegrzés; SzTK terhére szabadon rendelhető. 

Csomagolás; 5x1 ml amp. 9.50 Ft, 50x1 ml amp. 95.- Ft. 

DIAPHYLLIN VENOSUM K. Gy. 
inj. 4,8% 

XVI. 
Sz. 

össz~t.étele: 1 amp .. (5 ml) 0,24 g theophyllin-aethylendia-
nun.-t (theophylhu, 1 H 20=87%) tartalmaz. . 

.Javallatok: !. Diaphyllin. 
Adagolás: 1 ampulla kizárólag i. ven. lassan befecsken

dezve. 
Afegjeg1·zések: Bontható. SzTK terhére szabadon rendelhető. 

Csomagolás: 5 x5 ml amp.11.30 Ft, 50 X5 ml amp. 113.-Ft. 

DICAPTOL Ch. 
inj . 

XXXIX. 

Összetétele: 1 amp. (1 ml) 0,1 g dimercapr. (dimercaptopro
panol), 0,2 g benzyl. benz., ol. pro inj. ad 1 ml·t tartalmaz. 

Jn\.·allatok: Neh~zfémmérgezések, elsősorban arzén-, arzeno„ 
benzolmérgezes. 

Adagolás: Heveny mérgezés esetén első nap 4-6-szor 1 amp„ 
a 2-4. n~pon 3 x 1 amp., 5-6 napon 1 amp. Befecskendezés 
mélyen 1ntragluttalisan. 
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>I~ szTii: ter)lére csak indokplással rendelhető. 
gyszereJ!átás te-rhér.e rendeJheto. 

~i)Íri.'afioJási 10 X 1 ml arnp. 43.50 Ft. 

·.iiri,NOESTROL E. Gy· T. 
i~j ., tabl. és forte labL 

XXXV. 
Sz. 

ö.Sszet-éteJe: 1 an1p (1 ml) ~,5 mg oesirodienol. (bis-p-oxy
phenylhexadicn) ol. pro 1nj. ad 1 _ml-t, 
1 taJJL (0,08 g) 0,5 ing oestrodienol.-t, 
1 forte tahi. (0,15 g) 2,5 mg oestrodienol.-t ·tartalmaz. 

Javallatok: Tabi., inj.: Menopausa, amenorrh~ea, steri!ftas. 
uterus hypoplasia, lactatio megakadályozása. 
Forte tabi.: prostata cc., rru1.mma cc-ből eredő csont
metastasiscJr. 

Ellenjff\'allat_: Rákos hajlamosságra való családi anamnesis. 
AdagoHi.s: Napi 1 tabletta, a ciklus első felében; sterllitás 

uterus l1ypoplasia esetében naponta 2 tabi. Naponta: vaITT~ 
másodnaponként 1 amp. i. musc. 
Forte tahi.: Férfiaknak (prostata cc.) a kívánt gyógya 
szerhatás eléreséig (6-8 hét) naponta 6-8 ! tabletta, az
az 15-20 n1g. Azután elegendő napi 3 ! tabletta. Ked,•ezö 
visszafejlődés melleit az oestrogen szint napi 1 tableta 
tával is fenntartható. l\:1űtétre alkalmatlan, főleg örega 
kori prostata-hypertrophiás vizeletürítési panaszok eseté
ben naponta 3 X 1 ! tabi. szedése elegendő. A dysuriás paa 
naszok enyhülése után.naponta 1 tabi. ]\Töknek: Klin1ax
koron túli emlőrákból kiinduló csontáttételes megbetege
déseknél 4---6 héten át napi 2-8 ! tabletta. Huzamosabb 
szedés után beálló hormonte!ítettség esetén - ha menstru
ációs jelenségek stb. lépnek fel - a napi adagot csöl,ken
teni kell, vagy a készítmény szedését abba kell hagyni, iU. 
Androfort adagolásával eliensúlyozni. Klimaxkoron belüli 
nőknek az esetben adjuk, ha az Androfort-kezelés nem 
járt eredménnyel. 

J\.Iegjegyzések: + SzTK terhére szabadon rendelhetők. 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető a tabi. Lejárati 
idő·: 5 év. 
1 an1p, ill. 1 forte tabi. a legnagyobb egyszeri adagnál 
(2 mg) többet tartalmaz t 

Csomagolás: 5 x 1 ml amp 15,40 Ft, 50x1 ml amp. 96.30 Ft. 
20 tabJ.,3.70 Ft, 100 tabl. 9.70 Ft, 50 forte tabi. 20.50 Ft, 
500 forte tabi. 167.10 Ft. 
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DIENOESTROJ, E, Gy. T. 

kenőcs 
XXXVI. 

Sz. 
összet.étele: 1 tubus (20 g) 0,02 g oest?"odietrol 0 03 g 

methyl, p. oxybenz., 0,4 gcer. alb„ 1 g Paraff. iiqu' 4. g 
aqu, dest., 6,4 g adeps. Jan., 8,15 g vasel. alh.-t tal1;~imaz. 

Javallatok: Az ovarium dysfunctiójából Cl'edö - tűn 
percutan kezelésére: ciklikusan fellépő ecccmák, Pr<u-~{ek 
kraurosis vulvae, acne vulgaris és rosacea, uJcus crl.lr1!5• 
fagyási sérülések. 1

S, 

Ellenjavallatok: Ne1n hormonális eredetű elv:iltozások (tbc 
cachexia). • 

Adagolás: Ciklikm:;an fellépő eccemáknál, pruritus és 
kranrosis esetén a hüvely bemenetet éjszakára és szükség 
esetén reggel is kenőccsel be kell kenni. Acne vuJgaris és 
rosacea esetén a beteg területet hasonlóan kezeljük. 
Az emlőbimbó rhagadok kezelésére borsavoldattal történt 
lemosás után kb. babnyi rnennyiségű kenőccsel bevont 
_steril gézlemczt; kolp_itis vetularum esetén kenőccsel fe
dett tampont helyeziu1k a hüvelybe. Vérkeringési zava
rok folytán nehezen gyógyuló fekélyeket (ulcus cruris) 
és a fagyási sérüléseket, a seb környékének megtis:.>.títása 
után a kenőccsel bevont steril gézlemezzel fedjük. A kötést 
naponta váltjuk a teljes be!lámosodásig. Gyógyulás 
esetén (sarjképződés) ~éllány ,;:-ap~g közömbös kenöcsre 
térünk át, az.után ismet az elobb1t alkalniazzuk. 

~iegjegyzések: + SzTK terhére szabadon rendelhető. Le
t jára1,i idő 5 év. 
Csomagolás: 1 tubus (20 g) 6.- Ft. 

DIGITALIS K. Gy .• E. Gy. T. XIV. 

drazsé 0,05 és 0,1 g, a1kalisolvcns drazsé 0,05 g 

összetétele: 1 drazsé {0,25 ill. 0,5 g) 0,0-5 g (=0,5 NE), 
ill. 0,10 g (=l NE) digit. purp. fol.-t 
1 alkalisolvens drazsé {0,28 g), 0,05 g digit. purp. fol.-t 
tartalmaz. 

Javallatok: Bármily formájú szíveredetű keringési elé.gtele~
ség, magas kamrai frekvenciával járó supraventric1;1l:;i.r~s 
tachycardiák (roham alatt csak i, ven. alkalmazott d1g1ta
liszkészftmény alkalmazása célszerű). Profilaktikusan 
adható a túlterhelt sziv védelmére fertőző betegségekben, 
különösen. tüdőgyulladásban, akut nephritisben. 
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• 1 di ·tálisz-túladagolás IÍliatt fennálló 
'.EllelifAvall~t: B rme Y .g1 

~?· <--· '·-· toxikus Jelenség, 
;:>--<";_·----- .- - • é é é napi 0,30-0,60 g; kom. --

<-,:\:t'/-' :,-Ádúgolá!H Kompenz~c;ó el r s Öeos-O 15 g. 
'·> -·-:··- zác ó fenntartas'1ta nap, , ' 

:.,_,_."- -__ · - __ peü + S TK terhére szabadon_ rendelhető: 
· - --Megjegyzések: · n~ drazsé csak indokolással. 

.- drazsé; alkaliso111váetás terhére rendelhető a drazsé. Lejárati 
Közgyógyszere 
idő: 2 év. 

Iá. 50X005 g drazsé 7.50 Ft, 250X0,05 gdrazsé 
Csomauo ~·- soxo'1 g drazsé 9.20 Ft, 250x0,1 g drazsé 

~~:~8 :St: 20 x o,Os g alkalisolvens drazsé 5.30 Ft. 

DIHYDROSTREPTOMYCIN E. Gy. T. 
0,5 g és 1 g 

XLI. 

összelétele: 1 gumisapkás amp .I. 0,5, ill. 1,0.~ dihydro
streptomyc.-t (dihydrostreptomyc. sulf. alakJaban) tar
talmaz, i amp. II. 5 ml inj. natr. chlor. isoton.-t tartal
maz. 

Megjegyzés: A készítmény csak kórházi !orgal<?n:;tia ker!J.l. 
Lásd streptomycin rendelet 369. old. LeJárati 1do: 1 % ev. 

CsomagoláS: 1X1 amp. I. 0,5 g+l X 5 ml amp. II. 15,10 Ft. 
1X1 amp. I. 10 g+ 1 X 5 ml amp. II. 3,20 Ft. 

DIONIN E. Gy. T. 
szemkenőcs 

XXXVI. 

öSszetétele: 1 tégely (5 g) 0,25 g aethylmorph. hydrochlor., 
1,54 g vasel. alb., 0,68 g cer. alb., 2,47 g paraff. Jiquid., 
0,06 g aqua dest.-t tartalmaz. 

Ja1rallatok: Ulcus corneae, cornea homály; a nyirok kerin
gését fokozó szemkenőcs. 

Adagolás: Csak külsőleg aJkalmazható. 
Megjegyzések: + SzTK terhére csak indokolással rendel

hető. 

CsomagoláS: 1 tégely (5 g) 11.30 Ft. 

DIPANKRIN K. Gy. 
alkalisolvens drazsé 

XIX. 
Sz. 

ös_szetétele: 1, drazsé (0,4 g) 0,15 g pankreatin., 0,05 g duode
num sicc.-t tartalmaz. 
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Javallatok: Achylia gastrica, dyspepsiák, a pancreas-miiköe 
dés csökkenésével vagy kiesésével járó emésztési zavarok,,. 
hasmenés. 

Adagolás: Naponta 3-szor 1-2 drazsé étkezés közben. 
Megjegyzés: Bontható. SzTK terhére szahadon rendelhető~ 

Lejárati idő: 3 év.j 
Csomagolás: 30 drazs~ 6.- Ft, 100 drazsé 20.- Ft. 

DIPHEDAN E. Gy. T. 
tabi. 

]\'. 
Sz„ 

összetétele: 1 tabi. (0,2 g) 0,1 g diphentoin.-t (5,5-diphenyl
hydan '-Oin.) tartalmaz. 

Jlat.ok: Genuin és organikus eredetű epilepszia. 
AdafJolás :_ Napi 1 tabl.-tól emelkedve napi 3-szor, esetleg 

4-5-ször 1 tabl.-Jg. Gyermekeknek 4 évig 2 x ~. 6 évig 
4X %, 12 évig 2X1 tabi. A beállítás ideje alatt Sevenal 
adandó. Csak ·orvosi felügyelet mell. tt szedhető! Bőrtü~ 
netek fellépésekor az adagot csökkenteni kell vagy ahba~ 
hagyni a kezelést. 

Megjegyzés: + SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhetö. 

Csomagolás: 25 tabi. 8.20 Ft, 250 tabi. 40.80 Ft. 

DITHESCOP D. I, 
inj. n1ite és forte 

összetétele: 1 amp. (1 ml) 20 'mg morpb. hydrochlor„ 30 mg 
aethylmorph. hydrochlor., 0,25 ill. 0,4 mg scop. hydro· 
brom„ acid. hydrochlor. n/1000 ad 1 ml-t tartalmaz. 

Jat-•allatok: Narcosis bevezetése, elmebetegek erős motori~ 
kus izgalma, fájdalomcsillapítás. 

Adagolás: Szükség szerint 1 arnp. _s. cut. 
Jilegjegyzések: ~~Bontható. SzTK terhére csak indokolás~ 

sai rendelhető. 
Csomagolás: 10Xl ml mite amp. 16.70 Ft, 50x1 ml mite 

amp. 83.50 Ft, 10X1 ml forte amp. 16.70 Ft, 50X1 ml 
forte amp. 83.50 Ft. 
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DITONAL E. Gy. T. 
kúp mite ~s forte 

II. 

Összetétele: 1 kúp (2,2 ni. 3-,1 g) 0,05 ill. 0,0048-g alum. acet~ 
, tart. cryst. (=Al,03 23,4%) 0,25 ill. 0,72 g trichloriso-

butyl. salic., 0,3 ill. 0,9 g amidazoph., 1,6 ill._ 1,475 g 
butyr. cacao-t tartalmaz. 

Javallatok: Inflűenza, lázas, fertőző betegségek; lumbago, 
polyalgia. 

Adagolás:· Naponta 1-2-szer 1 kúp. 

~fegjegyzések: * SzTK terhére csak indokolással rendel
hető. 

Csomagolás: 6 -mite kúp 11.30 Ft, 6 forte kúp 18.SO Ft. 

DITYRIN Ch. 
drazsé 

VI. 
Sz. 

Összetétele: 1 drazsé (0,18 g) 25 mg dijodtyrosin.-t tartal
maz. 

Javallatok: Hyperthyreosis, Basedo\V, alkati soványság, 
klimax. 

Adagolá_s: Na.po!lta 2-;!-6 taJ;il., -~úlyos esetekben napi 10 
tabl.-1g, k1on1kus 1nterllilttálo kezelés a pulzus test
!il!IY vagy a!apai;iyagcsere kontrollja mellCtt. Ált~lában 

. ketheti~ezeles utan 5 napos szünet. Gye1mekeknek másod
naponkent 1 tabl. 

' 
Meg~~lll'zfsek: >!< Sz';fK terhére szabadon rendelhető. 
· Kozgyogyszerellátas terhére rendelhető. 
Csomagolás: 50 tabi. 8.40 ~t, 250 tahi. 30,70 Ft. 

DOLANTIN lásd DOLARGAN 

DOLARGAN Ch. I. 
inj., tabi. Sz. 
Összetétele: 1 amp. (2 ml) 0,10 g, 

1 t~b.1. (0,2 g) 0,025 g aethylium 1-methyl-4-phenylpi
peridin-4-carbon. hydrochlor.-t tartalmaz. 

Javallatok: Erős fájdalomcsillapító és gö csoldó· morfin 
helyettesítésére főleg epe- és vesekólikában. ' 
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Adauolás: Napi 1-3-szor 1 tabi.vízben oldva étkezés után. 
Szükség szerint napi 1-3-szor 1-2 ml izomba vagy bőr alá. 
(Vénába: 10 ml 10%-os szőlőcukor vagy élettani konyha
sóval hígítva, lassan, 2-3 perc alatt.) 

llegjegyzések: t!lii: Bontható: inj.; SzTK terhére szabadon 
rendelhetől>. 

Csomagolás: 5 x 2 ml amp. 15.90 Ft, 100 X 2 ml amp, 318.
Ft, 20 tabi. 7 .80 Ft, 250 tabl. 70.- Ft. 

DOLARGAN COMilINATUM Ch. 
inj. 

!. 
Sz. 

Összetétele: 1 a1np. (2 ml) 0,054 g aethylium 1-methyl-4-
phenylpiperidin-4-carbon. hydrochlor„ (Dv_argar ), 0,006 
g 4,4-diphenyl-6-dimethylamino-heptanon.-(3) hydrochlor. 
(Depridol), aqu. dest. pro inj. ad 2 ml-t tartalmaz. 

Javallatok: A legerősebb fájdalom megszüntetése, műtéti 
előkészítés, műtétutáni fájdalomcsillapítás. A szülési 
fájdalom enyhLése. 

Adagolás:'Naponta 1-2-szerl-2 ml izomba vagy bőr alá, 
Előreláthaiólag szövődménymentes koponyafekvésű szü
lésnél, először szülő nőknek 2 ujjnyi méhszáj és kifejtett 
nyakcsatorna esetén, többször szülő nőknek pedig ujjnyi 
méhszájnál 1 amp. Dolargan comb.-hoz felszíva2-3 NE 
Glanduitrin-t adunk bőr alá vagy izomba. 

lieujegyzések: ** Bontható. SzTI'\: terhére szabadon 
rendelhető . 

Csomagolás: 5x2 ml amp. 12.20.Ft, 100x2 n1l amp. 244.
Ft. 

DOLOFORT K. Gy. 
inj., tabl. 

!. 

Összetétele: 1 amp. (1 ml) 10 mg 4,4-diphenyl-6-dimethyl
aminoheptanon-(3) hydrochlor. (Depr uo,), 40 mg papaver. 
hydrochlor„ 1 mg atrop. methylnitr.-t tartalmaz. 
1 tabl. (0,15 g) 6 mg 4,4-diphenyl-6-dlmethylamino
heptanon-(3) hydrochlor., 40 mg papaver. hydrochlor., 
1 mg atro.p. methylnitr.-t tartalmaz. 

Javallatok: Gyomor-bélhuzam, uropoetikus és genitalis 
szervek (epehólyag és vezeték~ vesemedence és urether, 
húgyhólyag, uterus stb.) simaizomzatában fellépő görcsök, 
inoperabilis tumorok, műtéti előkészítés és műtétutáni 
fájdalmak. 
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Adagolás: Naponta 1-2-szer 1 amp. s. cut. vagy i.-musc. 
Naponta 1-2 tabl. 

l\.legjegyzések: ~~Bontható: inj.; SzTK terhére csak indo
koláss.al rendelhetők. 

Csomagollts: 5x1 ml amp. 9.40 Ft, 50x1 ml amp. 94.- Ft, 
20 tabi. 19.90 Ft, 100 tabi. 85.10 Ft. - -.. 

DOLOR K. Gy. 
tabi. 

I. 
Sz. 

Összetétele: 1 tabi (0,7 g).:0,02 g aethylmorph. hydrochlor„ 
0,3 g amidazoph., 0,3 g phenacetin.-t tartalmaz: 

Javallatok! l\figrain, fogfájás, neuralgiás fájd_almak. 
Adagolás: Naponta 1-3-szor 1 tabi. 
Megjegyzések: + Bontható, SzTK terhére szabadon rendel

hető, 

Csomagolás: 10 tabi 13.30 Ft, 100 tabl. 133.- Ft. 

DOMATRIN Ch. 
inj. mite és forte, tabl. 

L 
Sz. 

Összetétele: 1 amp. (1 ml) 20 ill. 40 mg opium conc„ 1,5 mg 
methylhomatr. brom„ 100 mg spir. conc., 100 mg glyce
rin„ 4 mg acid. hydrochl. n, aqu. dest. pro inj. ad 1 ml-t, 
} tabi. (0,23 g) 0,01 g opium conc., 0,002 g methylhoma
trop. brom.-t tartalmaz. 

Ja'\'allatok: Narl<ózis .bevezetésére, gyomorbántalmakkal 
kapcsolatos fájdalmak és görcsök, bélvérzés, epe-, vese
kökólika, dysmenorrhoea, éjjeli izzadás, angina pecto
ris. 

Adagolás: Erős kólikás fájdalmak szüntetésére %-1 amp., 
narhó~is bevezetésére 1-1 % arup. s. cut. Naponta 
2-3-szor 1-2 tabi. 

?ilegjegyzések: t!'l~ Bontható: inj.; SzTK terhére szaba
don rendelbetŐl<. Ha az orvos csak Domatrin-t rendel 
- jelzés nélkül ...,--- úgy a Domatrin mite-t kapja. 

Csomagolás: 3 X 1 ml mite amp. 4.35 Ft, 6 X 1 ml mit e amp. 
8. 70 Ft, 50 x 1 ml mit e amp. 72.50 Ft, 3 x 1 ml forte amp. 
4.90 Ft, 6 x 1 ml forte amp. 9.80 Ft, 20 x 1 ml forte amp. 
32.80 Ft, 100 X 1 ml forte amp. 164.- Ft, 10 labl. 3.40 
Ft, 20 tabi. 5.70 Ft, .100 tabi. 19.30 Ft. 
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DOMOPON Ch. 
inj., csepp, tabl. 

L 
Sz. 

összetétele: 1 amp (1 ml) 0,02 g opium conc„ acid. hydro· 
chlor. n. qu. s. ad pH 3,0-3,5, 0,1 g g\ycerin, 0,1 g. spir. 
concentrariss„ aqu. dest. pro inj. ad_l ml.-t. 
1 üveg (10, ill. 100 ml) 0,2, ill. 2,0 g opium conc.-t. 
1 tabi. (0,145 -g) 0,01 g opiu.gi conc.-t tartalmaz.· 

Javallatok: Igen erős fájdalom; "B.kut gyulladás?k• kő:k;óliká,k, 
tenesmus, colitis, dysenteria, typhus, olommergezes, 
peritonitis, angina pecloris, asthma cardiale és '.?ron
chiale, tabeses crisis, köhögéssel és kevés váladekkal 
járó Jégútbántalmak, vérköpés és hányás. 

Adagolás: 0,01-0,041 g p. dosi, 0,04-0,12!g p. die: naponta 
1-3-szor 1 amp s. cut„ 10-30 csepp, 1-3 tabl. Gyer
mekeknek naponta annyi csepp, ahány éves. 

Megjegyzések: l!ii!i Bontható: ill,i.; SzTK terhére szabadon 
rendelhetők. 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető az inj. 

Csomagolás: 3x1 ml amp 3.75 Ft, 6x1 ml amp 7.50 Ft, 
20 x 1 ml arnp 25.- Ft, 100 x 1 ml. amp 125.- Ft, 1 üveg 
(10 ml) 6.50 Ft, 1 üveg (100 ml) 28.80 Ft, 10 tabi. 3.- Ft, 
100 tabi. 15.- Ft. 

EGGOSALIL E. Gy. T. 
tabi. 

II. 
Sz. 

összetétele: 1 tabi. (0,6 g) 0,5 g salicylamid.-t tartalmaz 
Ja\rallatok: Hűléses és reumás megbetegedések, fejfájás és 

egyéb fájdalmak, lázas állapotok, polyarthritis. 
Adagolás: Naponta 3x2 tahi. 
Megjegyzések:'-Bontható. SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 30 tabl. 11.10 Ft, 250 tabl. 92.50 Ft. 

EMPLASTRUM DUCHYLON D. XXXVI. 
Ph. Hg. V. Sz. 
összetétele: 1 rudacs'ka 5 ill. 10 g empl. diachyl. Ph. Hg. 

v.-t tartalmaz. 
Javallat: Furunculusok felpuhitására. 
Adagolás: Külsőleg: tapasz. 
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l\fegjegyzések: Bontható. SzTK terhére szabadon rendel
hető. 

Csomagolás: 10x5 g 3.18 Ft, 50x5 g 15.90 Ft, lOxlO_ g 
5.38 Ft, 50 X 10 g 26.90 Ft. 

EMPLASTRUlll HYDRARGYRI D. XXXXI. 
Ph. Hg. V. Sz. 
összetétele: 1 rudacska 5 ill. 10 g empl. hydrarg. Ph. Hg. 

V.-t tartalmaz. 
Javallat: Furunculusok felpulrltására. 
Adagolás: Külsőleg: tapasz. 
Megjegyzések: Bontható. SzTK terhére szabadon rendel

hető. 

Csomagolás: 10x5g 12.SOFt, 50x5 g 64,- Ft, 1ox1o·g 
23.90 Ft. 50 x 10 g 119.50 Ft. 

ENDOJODIN lásd NEOJODIN 

llNTEROSOLVENS AMMONIUM Cl.lLORATUlll 
lásd AlDl.ONIU~I CHLORATUM alka!isolvens 

ENTEROSOLVENS DIGITALIS FOL. TITR. pulv. 
lásd DIGITALIS alkalisolvens 

ENTEROSOLVENS NATRIUM JODATUM: lásd 
NATRIUli JODATUli alka!isolvens 

ENTEROSOLVENS NATIUU!H SALICYLICUM lásd 
NATIUUM SALICYLICUM alkalisolvens 

ENTEROSOLVENS THEOBROMINUM NATRIUM 
SALICYLICUM lásd 

THEOBROMINUM NATIUUM SALICYLICUM 
alkalisol vens 

EPHEDRIN INHALASOL K. Gy. 
csepp 

XVIII. 
Sz. 

Összetétele: 1 üveg (30 ml) 0,30 g ephedr. has., 0,15 g 
menthol., 0,15 g camphor„ 0,15 g ol. eucat., paraff. 
liquid. ad 30 ml-t tartalmaz. 
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Javallat.ok: Garat- és gégehurut, rhinitis acuta vasomotorica. 
Adagolás: Naponta 3-szor 10 csepp belélegezve, vagy 

3-4-szer 2--4 csepp orrba cseppentve. Csak külsőleg 
alkalmazható. 

1\fegjegyzések: ~ SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 1 üveg (30 ml) 8.60 Ft. 

EPHERIT Ch. XV. 
inj. 5% Ph. Hg. V., tabi. 0,05 g Ph. Hg. V. Sz. 

Összetétele: 1 amp. (1 ml) 0,05 g ephedr. h'ydrochlor. 
1 tabl. (0,23 g) 0,05 g ephedr. hydrochlor.-t tartalmaz. 

Ja1.'allatok: Hypotonia, collapsus, fenyegető légzöközponti 
bénulás, szívblock, asthma, brorchitis chron., cmphysema> 
allergiás bőr- és belbetegségek, tengeri betegség, nar
colepsia. 

Adagolás: Naponta 3-szor %-1 tabi. Asztmás roham előtt 
1 tabi.; rohain alatt, vagy al.ut vérnyomásesés megszün
tetésére 1 amp. s. cut. Bélrenyheség esetén naponta 2-szer 
% tabi. 

Jliegjegyzések: + Bonthatók. SzTK terhére szabadon ren
delhetők. 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető a tahi. 

Csomagolás: 5x1 ml amp. 8.30 Ft, 50x 1 ml amp. 83.~ Ft~ 
20 tabi. 6.40 Ft, 100 tabl. 32.- Ft. 

ERGAM K. Gy. 
inj., csepp. 

XXIX 
Sz. 

Összetétele: 1 -amp. (1 ml) 0,3 mg ergotoxin. aethansulfon» 
acid. aethansulfon, qu. s. ad pH 3-3,5, 0,01 ml spir. con
centratiss„. aqu. dest. pro inj. ad 1 ml-t, 
1 üveg (5' ml) 3 mg és 1 üveg (10, ill. 100 ml) 6, ill. 60 mg 
ergotoxin. aeihansulfon,-t tartalmaz. (1 ml = kh 25 
csepp = 0,6 mg hatóanyag.) · 

Javallatok: Abortus incompletus, abortus utó.ni-'vérzés, a 
lepé11y megszü e é· e utani . uterus aton!a, metro-, 
menorrhagia, hyperthyreosis, glaucoma, migrain, sym
pathicotonia. 

Adagolás: Naponta 15-20 csepp, vagy napontat-2-szer
%-1 ml, s. cut, vagy i. musc. 
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:&'legJegyzések: ++Bonthatók. SzTKterhére szabadon ren
delhető!z. Lejárati idő: 1 év. 
Közg-;ógyszerel1<itás terhére rendelhetők. 

'Csomagolás: 5x1 ml amp.8. 75 Ft, 50x1 ml Í:tmp. 87.50 Ft, 
1 .iv-·g (& ml) 6.05 Ft, ~1 üveg (10 -ml) 12.10 Ft, 1 üveg 
(100 ml) 121.- Ft. 

iERGOl\IETRIN K. Gy. 
inj: 

XXIX. 
Sz. 

Összetétele: 1 amp. (1 ml) 0,2 mg ergometrin. malein„ 
0,4 mg methyl. p. oxybenz., 0,2 mg propyl. p .. oxybenz., 
7 mg natr. chlor., aqu. dest. pro inj. ad 1 ml-t tartalmaz. 

Javallatok: S?:ü\őnőknek a p\acentaris szakban, különiJsen 
inag ;s -..:é!·nyo·11ás- esel én, lenénv meg,;zületése utáni 
uterus aton.ia, metro-, menorrhagia. 

Adagolás: %-1 ml naponta 1-2-szer s.. cut. vagy t. musc. 
l'legjegyzések: ++ Bontható, SzTK terhére szabadon ren

delhető. Lejárati idő: 1 év. 
Csomagolás: 5x1 ml 12.- Ft, 50x1 ml 120.- Ft. 

iERIGON E. Gy. T. 
oldat 

XVIII. 

Össietétele: 1 üveg (200 g) 0,0436 g codein. hydrochlor., 
0,618 g natr. hypophosph„ 2,564 g calc. hypophosph., 
6,18 g kal. guajaco!su!fon-t. tartalmaz. 1 üveg (1000 g) 
5-szőrös hatóanyagmennyiségeket tartalmaz. 

Javallat: Köptető. 
Adagolás: Felnőtteknek: naponta 3-szor 1 evőkanállal; 

gyermekeknek: naponta 3-szor 1 kávéskanállal. 
Megjegyzések:+ SzTK terhére csak 12 éven alUli gyermekek 

részére rendelhető szabadon. Egyéb esetekben csak elő
zetes főorvosi engedéllyel rendelt1etó. 

0 

Csomagolás: 1 üveg (200 g) 17.50 Ft, 1 üveg (1000 g) 45.70Ft' 

ETOPURIN K. Gy. XVI. 
tabi. Sz. 
összetétele: 1 tabi. (0,3 g) 0,03 g butobarbitural. (acid. 

Jlutylaethylbarblturic.), 0,1 g theophyllin.-t tartalmaz. 
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"' 

Javallatok: Angina pectoris, szívneurosis, migrain, arterlo
sclerosis, klimaxos vasoneurosis, hypertonia. 

Adagolás: Naponta 3-szor 1-2 tabl._ 
· l'\legjegyzésl'k: *- SzTK terhére szabadon rendelhető. 20 

tabi. orvosi vény nélkül is kiadható. · 
Csomagolás: 20 tabi. 11.40 Ft, 100 talll. 46.10 Ft. 

ETOVAL K. Gy. 
tabi. 

IV. 

Összetétele: 1 tabi. (0,15 g) 0,1 g butobarbitural.-t (acid. 
butylaethylbarbituric.) tartalmaz. 

Javallatok: Sedativum, :bypnoticllm,_ ail.tiepi!epticum. 
Adagolás: IIUnt sedativum napi 2-3-szor % tabi., mint 

altatószer este lefekvés előtt 1-2 l tahi. 
R:Iegjegyzések: ~ Bontható, SzTK terhére csak indokolással 

rendelhető. 

Csomagolás: 10 tabi. 6.30 Ft, 100 tabi 63.- Ft. 

ETOVALETIA K. Gy. 
tabi. 

I\T. 

összetétele: 1 tahi. (0,06 g) 0,03 g butobarbitural.-t (acld. 
butylaethylbarbiturlc.) tartalmaz. 

Javalla~ok: A centralis idegrendszer izgalmi állapotai, ept
Jepsz1a, neurasthenia, hysteria, essentialis hypertonia, 
angina pectoris, asthma cardiale, migrain. 

AdauoHis: Napi 2.:.3-szor 1-2 tabl. 
l\legjegyzések: * Bontható. SzTK terhére csak indokolás

sal rendelhető. 
Csomagolás: 30 tabi. 6.30 Ft, 100 tabl. 21.- Ft. 

EUSPIRAN Chp. 
old. 

XVIII/a 
Sz. 

6 

Összetétele: 1 üveg (20 ml) 0,20 g dioxyphenvlaethanol 
isopropylamin. sulf.-t tartalmaz. 1 ml=20 cse:Pp=0,01 g 
hatóanyag. 

Ja\>allatok: Asthma bronchiale inhalációs kezelése. 
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Adagolás: PorlasZtókészillékböi belélegezni a ·kedvező 
hatás beálltáig: 

JU:egjegyzések: -r~ SzTTC terhére szabadon rendelhető, 
Csomagolás: 1 üveg (20 ml) 4.40 Ft. 

EXCORIATIN D. 
old. 

XXXVI. 
Sz. 

Összetétele: 1 üveg (30 g) 0,003 g isoamylhydrocuprein. 
hydrochlor., 0,003 g tyros!n., 0,75 g acid. tannic„ 15,0 g 
spir. conc., 14,244 g glyeerin.-t tartalmaz. 

Javallatok: Decubitus, erosio, nedvedző eceema. 
Adagolás: Külsőleg. 

1\iegjegyzés: SzTI{ terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 1 üveg (30 g) 7.10 Ft. 

EXPECTIN E. Gy. T. 
csepp 

XVIII. 
Sz. 

Összetétele: 1 üveg (10 g) 7,5 g decoct. (e primul. rad. ó g, 
Jic uir. rad. 2,5 g) és 2.5 g diacolat. (ethymi vulg~ herb. 
2,5 g)c. spir. (20 %) rarat.-t tartalmaz. 1 üveg (100 g) 
10-szeres hatóanyagmennyiségeket tartalmaz. 

Jayallat: Köptető. 

Adagolás: 3-szor 20 csepp naponta .. Gyermekeknek koruk
nak megfelelően kevesebbet. 

R-legjegyzésok: SzTK terhére -szabadori rendelhető. 
Csomagolás: 1 üveg (10 g) 5.60 Ft, 1 üveg (100 g) 14.- Ft_. 

FAGIFOR K. Gy. XVIII. 
old. Sz. 

Összetétele: 1 üveg (150 g) 1,03 g calc. acet., 0,21 g ferr. · 
lactic„ 0,15 g natr. benzoic.-t 0,13 g acid. salic., 0,03 g 
kreosot., 0,015 g menthol.-t tartalmaz. 

JavaJlat: Köptető, 

Adagolás: Naponta 3-szor 1 kávéskanállal. 
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lfegjegyzésck: SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Közgyógyszerel!átás terhére rendelhető. 

Csomagolás: 1 üvrg (150 g) 7.10 Ft, 

FA~fOSEPT Chp. 
koncentrált oldat 

XXXVIII. 

Összetétele: 1 üveg (100 ml) 0,2 g phenylhydrarg, boric.-t 
tartalmaz. 1 üveg (500, 1000 ml) 5, ill. 10-szeres 1Iató
anyagmennyiséget tartalmaz, 

Ja'\'allatok: Fertőtlenítésre: helyiSégek, használati tárgyak, 
fehérnemű és ágynemű, orvosi miíszerck, kéz fertőtlenítése, 
hüvely öblítés, gombás fertőzések kezelésére, szennyezett 
bőrfelület, sebkörnyék, műtéti terület tisztítása. 

Adagolás: Eülsőleg a csomagoláshoz mellékelt részletes hasz
nálati utasítás szerint,á!talában 10 -~40-szereshígítású olda
tot használunk. Fémn1űszersteri\izálására 0,5% natr. nit
ros.-t adunk az oldathoz. (alunllnium tárgyak fertőtleníté
sére nem alkalmas). Fertőtlenítés után a műszereket steril 
vízzel jól le kell mosni I Mycosisok kezelésére hígítatlanul 
hasznalj uk. 

Megjegyzés: >I< SzTK terhére csak indokolással rendelhető. 
Csomagolás: 1 üveg (100 ml) 12.80 Ft, 1 ilVeg (500 ml)+ 10 g 

NaN0238.80 Ft, 1 üveg (1.000 ml)+lO g Nal\J02 64.60 Ft. 

FENOLAX Ch. 
drazsé 

XXII. 
Sz. 

Összetétele: 1 drazsé (0,26 g) 0,10 g pheriolphth.-t tartalmaz. 
Javallat: Hashajtó. 

Adagolás; Este 1-5 drazsé. 

Megjegyzések: Bontható. SzTK terhére szabadon rendel
hető. 

Csomitgolás; 5 drazsé 1.10 Ft, 32 drazsé 7.04 Ft. 

FERCUPAR K. Gy. 
drazsé 

XXXIII. 

Összetétele: 1 drazsé (0,7 gr0,15 g extr. hepat. sicc.(= 15 g 
hepar rec.), 0,07 g ferr. sulf., 0,0004 g cupr. chlor. oxydul.-t 
tartalmaz. 
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Javallatok: Primer és szekunder anaemia, fei-tőző beteg
ségek utáni és egyéb reconvalescentia. Gyermekek étvágy
talansága, sápadtsága. 

Adagolás: Felnőtteknek naponta 3-szor 3 drazsé. Nagyobb 
gyermekeknek naponta 5-6 drazsé. Kisebb gyermekeknek 
naponta 3 drazsé. 

Megjegyzés: SzTK terhére csak indokolással relldelhetö. 
Csomagolás: 100 tahi. 17.50 Ft, 500 tabl. 65.39 Ft. 

FERROCONSTANS K. Gy. 
drazsé 

XXX!II. 

összetétele: 1 drazsé (0,52 g) 0,077 g ferr. sulf.-t tartalmaz. 
Javallatok: Szekunder és essentialis hypochrom anaemiák. 
Adagolás: Naponta 3-szor 2 drazsé, gyermekeknek 3-szor 

1 drazsé. 
Megjegyzés: SzTK terhére csak indokolással rendelhető. 
Csomagolás: 50 drazsé 8.20 Ft, 250 drazsé 25.20 Ft. 

FERROCONSTANS arzénes K. Gy. 
drazsé 

XXXIII. 

összetétele: 1 di-azsé (0,52 g) _0,077 g ferr. sulf., Ó,0_01 g 
·natr. arsenicos.-t tartalmaz. 

Ja1„allatok: Szekunder és hypochrom anaemiák, reco_n
valescentia, lesoványodás. 

Adagolás: Felnőtteknek napi 1-6, gyermekeknek Iiapl 
%-4 drazsé emelkedő adagolásban. 

Megjegyzések: "1->I< SzTK terhére csak indokolással ren
delhető. 

Csomagolás: 50 drazsé 8.20 Ft, 250 drazsé 25.20 Ft. 

FERROCUPRIN E. Gy. T. 

tabi. 

XXXIII. 
Sz, 

Összet.étele: 1 tabl. (0,16 g) 0,1 ferr. tart. oxydulat. (= Fe 
27,39%). 0,0005 g cupr. tart. oxydat.-t tartalmaz. 

Javallatok: Roborálás, anaemiá_k, chlorosis, reconvalescentia. 
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Adagolás: Naponta 3-4x2 tabletta. 
it:egjeg}'zés:. SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 100 tabi. 4.30 Ft, 500 tabl. 8.40 Ft. 

FERROPLEX Ch. 
drazsé 

XXXIII. 

Összetétele: 1 drazsé (0,4 g) 0,03 g acid. ascorb., Ü,05 g ferr, 
sulfur.-t tartalmaz. 

Javallatok: Vasszegény anaemia, reconvalescentia, anaemia 
perniciosaban a májterápia kiegészítésére. 

Adagolás: Felnőtteknek: naponta 3-szor 1-2 drazsé, gyer
mekeknek: 3-12 éves korig 3-szor 1-1 drazsé étkezés után, 
2-4 hétig kúraszerűen. Főleg an- és hypacid egyéneknek 
nikotinsav egyidejű alkalmazása ajánlható. 

ru:egjegy7.ések: SzTK terhére csak indokolással rendelhető. 
KözgyógyszerellA.tás terhére· rendelhető. Lejárati idő: 
5- év. 

Csomauolás: 100 drazsé 12.80 Ft, 500 drazsé 48.- Ft. 

FERRUlI PROTOXALATUU E. Gy. T. XXXIII. 
tabi. §z. 

Összetétele: 1 tabi. (0,108 g) 100 mg fcrrum oxalic., 0,01 mg 
brucin. hydrochlor.-t tartalmaz. 

Javallatok: Anaemia, roborálás. 
Adagolás: Naponta 1-9 tabl. a főétkezési időkben arányo8 

san elosztva, kúraszerűen emelkedő és csökkenő adagban. 
MegjefJ}'zések: +: SzTIC terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 100 tabi. 4.40 Ft. 

FERRU!V! PROTOXALATUM arzénes XXX I!I. 
tabl. E. Gy. T. Sz, 

Összetétele: 1 tabi. (0,108 g) 100 mg ferrum oxalic., 0,01-mg 
brucin. hydrchlor., 0,1 mg natrium arsenicos.-t tartalmaz. 

Javallatok: Anaemia, roborálás, reconvalescentia. 
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Adagolás: Naponta 1-9 tabl. a föétkezési időkben aránya_ 
san elosztva, kúraszerűen emelkedő és csökkenő adagban~ 

l\Ieujegyzések: +>I< SzTI{ terhére szabadon rendelhető. 
Közgyógyszerel!átás terhére re'ndelhető. 

Csomagolás: 100 tabl.:_4.40 Ft. 

FIBROSTAN K. Gy. 
steril fibrin-szivacs 

XXXI. 

Összetétele: 1 kocka (40x40x8 mm) cca 0,15 g fibrin 
lyophil. steril.-t tarlaln1az. 

Javallatok: Agysebészetheu, általános sebészetben vérzés
esillapiló. 

Adagolás: Szárazon vagy Thrombofort oldatba áztatva 
helyezzük a vérző fe\űletre és arra enyhe nyomással rög
zítjük. Gyorsan teleszívódik vérrel és likacsaiban rövid 
idő alatt alvadás következik be. Felszívódás ideje 3-4 hét. 
Ellenanyagképződést nem vált ki a szervezetben. 

l'iicgjl'gyzés: SzTK ter~1ére csa'k lndokolás~al ~rendelhető. 
Lejárati idő: 3 év. 

Csomagolás: 2x2 db 30.20 Ft, 5x2 db 81.30 Ft. 

FOL.SAV K. Gy. 
tabi. 

XXXIII. 

Összetétele: 1 tabi. (0,12 g) 3 ing acid. folic.-t (amino-hydr
oxy-pteridyl-methyl-p-aminobenzoyl-glntaminsav) tar
talmaz. 

Javallat: Hyperchrom makrocytás anaemia, B 10 vitaminra 
rosszul reagáló anaemia perniciosa, sprue, táplálkozási, 
terhességi, csecsemőkori macroeytás anaemia. 

Adagolás: Lökésszerű adagolásra a kezelés elején napi 
100-200 mg. Kúraszerű adagolása napi 15-20 mg. A kűra 
ideje 2-3 héttől 2 hónapig, sőt tovább is terjedhet. Idő
tartamát az időközönként végett vérképkontroli 
szabja meg. 

J\lcgjegyzések: ~ SzTI{: terhére csak indokolással rendelhető. 
Csomagolás: 50 tabl. 41.70 Ft, 250 tahi. 193.10 Ft. 

FRANGULAX lásd DIALAX 

GENTICID E. Gy. T. 
alkalisolvens drazsé 

XLII. 
Sz. 

Összetét~~e:. 1 drazsé (0,24 g) 0,02 g methylrosanilin. cblor.-t 
(genc1a~1bolya) tartalmaz. 

Javallat.ok: Oxyuris (cnterobius) vern1icularis, ank;ylostoma. 
Ellenjavallatok: Súlyos szív-, máj- és vcsezavarok. 

Adayol.~s: A di:azsékat mindig étkezés előtt - szétrágás 
n~Jkul - i;:geszb<:n (vízzel vagy tejjel) nyeljük le. Fel
n?tt~k nap.1 adag,ia: 3 x 3 drazsé 8 napon át megszakítás 
nell~ul, maJd 1-3 heti szünet után szükség esetén ismét 
1 heten keresztül. Gyermekek napi adagja (a napi adag 
félannyi drazsé, ahány éves a beteg gyermek): 4 éves 
gyern;iek napi 2 X 1 drazsé; 6 éves gyCrmek napi l3 X 1 
drazse; 12 evcs gyermek napi 3X2 drazsé. A Geniicid
kúrát tisztasági rendszabályokkal egészítsük ki. Ha 
enterobius (oxyuris) mellett ascaris-sal- is fertőzött a beteg 
úgy a Genticid-kúra előtt riz utóbbi férgeket hajtsuk el'. 

l\Iegjegyzések: + SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Kczg_: ógy~zercllá tás teI'hé1e l'Ende!hető. 

Csomagolás: 50 drazsé 11.80 Ft. 

GEHMICID E. Gy. T. 
tabl., kúp és gycr1nekkúp 

II. 

Összetétele: 1 tabI. (0,7 g) 0,336 g an1idazoph., 0,164 g acid. 
o-oxy-chinolinsulf on.-t ; 
1 kúp (2,6 g) 0,6727 g amidazopli., 0,3273 g acid. o-oxy
chino!insulfon.-t; 
1 gyer'mekkúp (1,47 g) 0,168 g an1idazoph„ 0,082 g acid. 
o-oxyehinolinsulfon.-t tartalmaz. 

.Ja\•aUatok: Influenza, hűlés~s betegségek, lázcsillapítás, 
reuma, myalgia. 

Adagolás: Naponta 3-szor 1-2 tabl., naponta 1-3 kúp. 
l\lfegjen;yzések: Bontható. SzTK terhére a tabletta és gyer

mekkúp szabadon, a kúp csak indokolással rendelhető 
Csomagolás: 10 tabl. 11.70 Ft, .100 tabi. 117.- Ft, 6 kúp 

21.- Ft, 100 kúp 350.- Ft, 6 gyermekkúp 9.·10 Ft, 
100 gyermekkúp 156.70 Ft. 
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GEROSAN E. Gy. T. 
kenőcs 

II. 

Összetétele: 1 tubus (20 g) 1,940 g phenochinolinlithium; 
0,486 g menthol., 0,801 g ol. menth, pip., 0,970 g cam
phor„ 3,880 g methyl. salic., 5,476 g vasel. flav., 5,476 g 
adeps Jan., 0,583 g paraff, solid., 0,194 g ol. lavand,, 
0,194 g ol. rosmar.-t tartalmaz. 1 tubus (60 g) 3-szo
ros !1a,Lóanyagmennyiségeket tartalmaz. 

Javallat.: Reumás fájdalmak esetén bedörzsölésre. 
Adagolás: Este-reggel mogyorónyit az előzőleg szappannal 

és meleg vízzel megtisztított bőrbe bedörzsölni és melegen 
tartani. 

Megjegyzés: SzTK_ terhére csak indokolásss.I rendelhető. 
Csomagolás: 1 tubus (20 g) 12.80 Ft, 1 tubus (60 g) 33.60 Ft. 

GINGITON E. Gy. T. 
oldat 

XXV. 

összetétele: 1 üveg (25 ml) 1,2 g guajaci res., 0,4 methyl. 
sal., 0,06 g thymol., 0,6 g tinct. arnicae, 0,6 g tinct. 
ratanh„ 0,3 g linct. chinae, gutt. III ol. menth. pip .. 
gutt. II ol. caryoph„ gutt, I ol. cinnam. cass., gutt. I· ol. 
aurant„ gult. I ol. anisi, spirit, di!. ad 25 ml-t tartalmaz. 

Ja\'allat: Gingivitis. 
Ad.aiíolás: Külsőleg: foghúsecsetelés és bedörzsölés. 
lifegjegyzés: SzTK terhére csak indokolással rendelhető. 
Csomagolás: 1 Uveg (25 ml) 13.30 Ft. 

GLANDUAi\TIN-Ch. K. Gy. 
inj. 

XXXV. 

Összetétele: 1 szárazampulla I.500 NE gonadotr. ctorion. 
lyophil„ 0,05 mg natr, aethylµiercurilhiosalic. lyophil„ 
9 mg glycocoll lyophil,-t tartalmaz, 1 oldószeramr ulla II. 
14,4 mg natr. chlor., aqu. dest. pro inj. ad 2 ml-t tar
talmaz, 

Javallatok: Dysmenorrhoea, ol'go- és hypomenorrhoca, 
habitualis abortus, hyperemesis gravidarun1, kryptorchis
mus, genita!is hypoplasia, hypophysaer kachexia, Sim
monds-kór, alopecia. 

88 

Adagolás: Individuális. 1ienstruációs zavarok esetén a cik·· 
lu, első hetében 1 ampulla naponta, szük~ég esetén folli
ku!u,hormonnal kon1h nálYa. Ovarialis vérzéseknél na
ponként 500 NE i. musc. 

::u:egjegyzések: -!-< SzTI{ terhére csak indokolással rendelhető~ 
Lejárati idő: 2 év. 

Csomag&iás: 5 X 500 NE I. + 5 X 2 ml II. 52.50 Ft, 50 X 50G 
NE I. + 50 x 2 ml II. 475.70 Ft. 

GLANDUBOLIN K. Gy. 
inj. 1 mg és 5 mg 

XXXV. 

ösSzetétele: 1 amp. (1 ml) 10.000 NE (= 1 mg) oestron. 
cryst„ 0,2 n:l alc. benzyL, ol. pro inj. ad 1 ml, ill. 1 amp. 
(1 ml) 50.000 NE ( = 5 mg) oestron. cryst., 0,25 ml a!c. 
benzyl., ol. pro inj. ad 1 ml-t tartalmaz. 

Javallatok: Genita\is hypoplasia, infantilismus, amcnor
rhoea, dysmenorrhoea, sterilitás és habitualis abortus,_ 
juveniris vérzések, constilutionalis iluor, pruritus, leuko
plakia, kraurosis vulvae, kolpitis senilis, gyernlekek 
goilorrhoeás vuivovaginitise, klimaxos zavarok, a Jactatio 
n1egszüntetése, bőrbajok, ovariogen eredetű reu1natikus 
izom-, inhüvely- és izületi betegségek, arteriosclerosis,._ 
coronariasclero·sis, prostatarák, ulcus ventriculi és <luo
dcni, genitalis vérbőség előidézésére. 

Adal'lolás: 10.000-50.000 NE. naponta-másodnaponként 
i. musc. Egy kűra 2-400.000 NE. 

Ale!Jjeg)'Zések: ~}• Bontható, SzTK terhére csak indokolás
sal rendelhető. Lejárati idő: 5 év. 

Csomagolás: 5x1 ml amp.1 mg 12.10 Ft, 50x1 1111 amp. 
1 mg 121.- Ft, 5X1 ml amp. 5 mg 24.90 Ft, 50x1 
ml amp. 5 mg 249.- Ft, 

GLANDUCORPIN K. Gy. 
inj. 5 és 10 mg 

XXXV. 

Osszetétele: 1 amp. (1 ml) 5 ill. 10 mg progesteron., -0,1 m~ 
alc. benzYI., ol. pro inj. ad 1 ml-t tartalmaz. -, 

Javallatok: Poly-, hypermenorrhoea, dysmenorrhoea, ser
düléskori, praecli1nacteriumos és gyermekágyi vérzések, 
terhességi hányás, sterilitás, habitualis abortus, hyper
folliculinaemia. 

Adagolás: 1-2 naponként 1 ampulla i, musc. 
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Alegjegyzések: >-!< Bontható. SzTI-\: terhére csak indokolás
sal rendelhető. Lejárati idő: 5 év. 

Csomagolás: 5 X 1 ml an1p. 5 mg 54.- Ft, 50 X 1 ml amp. 
5 mg 540.- Ft, 3x1 ml amp. 10 mg 57.80 Ft, _50x1_ 
ml amp. 10 mg, 

GLA!'\IJUITRfü K. Gy. XXIX. 
inj. 5 NE Ph. Hg. \T. és 10 NE Sz. 

.-összetétele: 1 amp. (1 ml) 5 HL 10 NE hypophys. partis 
post. ext:, 7 mg natr. chlor„ acid. acet. qu. sat. ad pH 
3,0-4,5, aqu. dest. pro inj, ad 1 ml-t tartalrnaz. 

Ja,·allatok: Szülészet: a szülés bevezetésére, fájásgyengeség· 
esetén a tágulási és kilolási szakban. Atonia uteri. Gyer
mekágyi subinvolutio megelőzésére és vérzések csillapi
tására, abortus incompletus. Sebészet: postoperativ bél
hüdések, postoperativ vizclet-retentio. Diabetes insipidus. 

Adagolás: Szülészetben fájásgy.engeség esetén elaprózott 
gyakori adagok, 0,2-0,5 n1l %-1 óránként i. musc. Atoniá
ban 0,5-1 ml i. ven. óvatosan 5-10 ml fiziológiás konyhasó
oldatban. Egyébként 1 ml s. cut. vagy i. n1usc. 

]iegjegyzések: >!< Bontható. SzTK. terhére szabadon ren
delhető. LejáraÜ idő: 2 év. 

(:somagolás: 5x1 1nl a1np. 5 NE 9.- Ft, 50x1 ml amp. 
·5 NE 90.- Ft, 5X1 ml amp. 10 NE 10.50 Ft, 50 X 1 ml 
amp. 10 NE 105.- Ft. 

'GLICERINES végbélkúp D. XXII. 
. 2 g Ph. Hg. \T. és 3 g Ph. Hg. ·\r. Sz.; 

Összetétele: 1 kúp (2 ill .. 3. g) 0,2 ill. 0,3 g sapo stearin„ 1,8 
ill. 2,7 g g\ycerin.-t tartahnaz. 

Javallat: Székelési inger kiváltására. 
AdagoláS: Szükség esetén 1 _kúp. 
Megjegyzések: Bo.ntható. SzTK terhére szabadon rendelhetö. 
·Csomaaolás: 10x2 g 5.70 Fi, 25x2 g 14.30 Ft, 100x2 g 
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57.- Ft, 10x3 g 7.60 Ft, 25X3 g 19.- Ft, 100x3 g 
76.- Ft. 

GLUCOSUM K. Gy. XXXII. 
inj.10%Ph.Hg. \l,,20%'Pli.Hg. \.r. és Sz. 
40% Ph. Hg. \ 7• 

Összetétele: 1 amp. (10 ml) 1, 2, ill. 4 g glucos.-t tartalmaz. 
1 amp. (20, ill. 100 ml) 2, Hl. 10-szeres hatóanyag1nennyisé
geket tartalmaz. 

Ja\•allatok: Hypoglycaemia, agy- és tüdőoedema, ·cardio
myopathia, intermittáló sántítás, májbetegségek, ólom-, 
arzén- stb. mérgezések, műtét utáni áHa1lotok, coma 
diabeticum esetén Insulinna!. 

Adagolás: 20-40%-os oldatból 10-200 ml, gyermekeknek a 
10-20%-os oldatból 5-100 ml kizárólag i. ven. 

l\Iegjeg:yzések: Bontható. SzTK terhére szabadon· rendel
hető. 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető a 20 % inj. 

Csomagolás: 10 %-os 10 X 10 ml 29.40 Ft, 50 x 10 ml 147.- Ft 
10x20 ml 56.20 Ft, 1x100 ml 19.90 Ft, 20%-os 10x10 
ml 31.80 Ft, 50x10 ml 159.- Ft, 10 x 20 ml 58,30 Ft, 
1 X 100 m\ 20.70 Ft, 40 %-os 10 X 10 ml 33.90 Ft, 50 x 10 
m, 169.50 Ft, 10 x 20 ml 65.80 Ft, 1x100 ml 22.40 Ft. 

GLUTAREC E. Gy. T. 
tabl. 

XLVI. 

Összetétele: 1 tabi. (0,6 g) 0,50 g acid. glutamin.-t tartalmaz. 
Ja\•allatok: Oiigophrenia külöhböző fokai, mongolismns, 

szerzett agyi degeneraUv laesiok, postencepha!itises álla
pot; defect schisophrenia, circularis psychosii; és psycho
pathia melancholiás alakja. 

Adagolás: Az adagolás 20-30 tabletta naponta, de v~;k 
esetek, antikor napi 1-2 tabletta is eredményes, Egyes 
~útyosabb esetekben legalább 6, de inkább 18 hónapos, 
sőt 2 évig tartó folyamatos kezelés is szükségessé válhat. 
l\fellékhatások nincsenek. 

1\Ieg:jeg:rzések: Bontható. SzTK terhére csak az Eü. Min. 
utasitásban foglaltak szerint előzetes főorvosi engedéllyel 
rendelhető. 

Csomagolás: 500 tabi. 424.70 Ft. 
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HEMOilID Ch. 
kúp, kenőcs 

XXIII. 
Sz. 

Összetétele: 1 kúp (2 g) 5 mg camphor., 6 mg chloral. hydr 
5 mg menthol., 2 mg calc. ch!or. ~:icc., 170 mg glycerin·-• 
100 mg extr. chamom. oleos., 0,1 mg adrenal. hydroeh!o;:. 
0,03 mg proeain. has., 23,58 mg ephedr. bas.-t tartalmaz. 
1 tubus (20 g) 0,32 g camphor,, 0,35 g chloral. hydr., 0,33 g 
mcnthol., 0,6 g extr. chamom, o!eos„ 0,002 g adrenal 
hydrochl., 0,5 g proeain. has., 0,5 g ephedr. has., 0,586 g 
spir. (",oncentratiss„ 8, 778 g adeps !an„ 8,79 g va~cl. flav.-t 

·tartalmaz. 1 tégely (100 g) 5-szörös hatóanyagmennyisége
ket tartalmaz. 

Javallatok: Nodi haemorrhoidales, pruritus ani, pei'iana!is 
eccema. 

Adagolás: A kenőcsből babnyi nagyságot véYe az anus
nyílást naponta többször enyhén bedörzsöljük. A kúpot 
lefekvés előtt helyezzük a végbélbe. 

l\fegjegyzések: '1~-I< SzTK terhére szabadon rendelhetők. 
Csomagolás: 10 kúp 13.20 Ft, 100 kúp 86.80 Ft, 1 tubus 

(20 g) 9.50 Ft, 1 tégely (100 g) 34.80 Ft. 

HEPARIN K. Gy. 
inj. 

XXXI. 

·Összetétele: 1 gumisapkás üveg (5 ml) 25.000 NE heparin 
solub., max. 75 mg natr. chlor., 15 mg kresol. pur„ aqu~ 
dest. pro fnj. ad 5 ml-t tartalmaz. (1 m1=5.000 NE 
heparin.) 

Javallatok: Thrombosi~. embolia kezelése és megelőzése, 
Adagolás: Középsúlyos esetekben napi 40.000-50.000 NE 

(8-10 ml) 4 órás időközökben 24 órára szétosztva i. Ven. 
vagy cseppinfuzió formájában, s. cut. és i. musc. is alkal
mazható. -Vitális indikációban vagy akut embolia eseté
ben a napi adag 80.000-120.000 NE-ig is emelhető. 
A kezelés 2-3. napján, az adagot csökkenteni kell, de a 
napi adag 25.000 NE (5 ml) alá ne menjen. A véralva
dási idő gyakori meghatározása szükséges. 

Ellenjalrallatok: Belső szervek fekélyes betegségei (ulcus 
duodeni, colitis ulcerosa, ileum fekély, rosszindulatú 
daganatok). Suhacut bacterialis endocarditis. Súlyos máj
és veseártalmak.J Agy. és gerincműtétek. Véralvadás 
zavarai. 
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lUegjegyzések: >I< SzTK terhére csakis kivételesen, vitális 
indikációval rendelhető az esetben, ha a beteg nem szál
lítható gyógyintézetbe. Lejárati idő: 2 év. 

Csomagolás: 1x5 ml gumisapkás üveg 214.90 Ft. 

HERBA SOLVENS D. XVIII. 
Sz. 

összetétele: 1 zacskó (10,8 g) 4 g saponar, alb. rad., 2 g 
serpyl. herh., 0,5 g menthae pip. fol., 0,5 g meníhae 
crisp. fol., 1 g illthaeae fol„ 0,5 g malvae fi., 1 g tiliae fl„ 
0,5 g samb. fi., 0,2 g ol. anis„ 0,2 g ol. foeniculi, 0,4 g 
ol. menth. ,Pip.-t tartalmaz. 

Javallatok: Köptető: bronchitis, bronchopneumonia, 11neu• 
rnonia, emphysema esetén. 

Adauolás: Az egész csomag tartalmát 2 deci forró vízzel 
leforrázni, fél óráig állni hagyni, szűrés után cukoITal 
ízesíteni. Felnőtteknek naponta 4-szer 1 evőkanál. Gyer
mekeknek naponta 3-szor l_kávéskanál. 

Afeg}egyzés: SzTK terhér_e szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 1 zacskó (10,8 g) 3.10 Ft. 

HEXALGON Ch. 
inj., tabl. 

!. 
Sz. 

összetétele: 1 amp. (1 ml) 0,02 g 1-piperidino-3,3-diphenyl
hexanon(4) hydrochlor.-t. 
1 tahl. (0,1 g) 0,02 g 1-piperidino-3,3-diphenylhexanon 
(4) hydrochlor.-t tartalmaz. 

Javallatok: !viíitétek előtt és után fájdalomcsillapitásra, 
rákbetegek fájdalmaiban, görcsoldásra. 

Adagolás: 1-2 tabletta 3-5 óra tartamára csillapítja a fáj
dalmat. A:tlagos adagja naponta 2-3X1-2 tabi., vagy 
2-3 x 1 amp. bőr alá vagy izomba. Műtét előtt 20 perccel 
1-2 amp. 

fi-Iegjegyzések: ~~Bontható: inj.; SzTK terhére szabadon 
rendelhetők. 

Csomagolás: 5 X 1 ml amp. 6.80 Ft, 50 X 1 ml amp. 68.- Ft, 
10 tabi. 3.10 Ft, 20 tabi. 5.40 Ft, 100 tabi. 18.40 Ft. 
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REXAJ\rnTHYLENTETRAlllL'ilJIH K. Gy. XXVI!l 
tabl. 0,5 g Ph. Hg. V. . Sz. 

Összetétele: 1 tabl. (0,5 g) 0,5 g hexameth. tetr.-t tartal
maz. 

J:a\'allatok: Húgyutak akut és krónikus fertőzései·, cystltis 
pyelocyslilis.. • 

Adagolás: 2-3 óránként 1 tabl. % pohár vízben. Ha a 
vizelet lúgos kémhatású, akkor acid. phosphoricumot 
(5 : 200), vagy ammonium chloratumot (5 : 200) rendel
jünk naponta több evőkanállal. 

l\iegjenyzések: Bontható. SzTK terhére szabadon rendel
hető. 
Köigyógyszerellátás terhére rendelhető. 

Csomanolás: 20 tabl. 2.70 Ft, 100 tabl. 13.50 Ft. 

REXAMETON E. Gy. T. XYI. 
inj., tabl. 

Összetétele: 1 amp. (1 ml) 0,025 g hexamethylen-bis(tri
methylammonium brom.)-t. 
1 tabl. (0,26 g) 0,25 g bexamethylen-bis(trimethyl
ammonium brom.)-t tartalmaz. 

Javallatok: Perifériás érszűkületek, hypertonia (ahol a 
_veseműködés nem csökkent lényegesen), 

Ellenjavalliltok: Súlyos szívmegbetegedés, arrhythmia. 
coronaria betegségek, keringési elégtelenség, súlyos 
vesemegbetegedés, előrehaladott ·agyi sclerosis, bénulással 
járó idegrendszeri bántalmak. 

Adagolás: Az érzékenység megállapítására % amp.-t adunk 
s. cut. vagy i. musc. I-ia lényeges egyéni túlérzékenységet 
nem tapasztalunk (10-30 percenkénti vérnyomásmérés), 

'az injekciós kezelés napi 4 X 1 amp. i. musc. adásával 
megindítható. Collapsus veszély miatt az adagolás meg
kezdése intézetben történjék. 
Tablettából naponta 4-6-szor %. makacs esetben 
1 dh szükséges. 

Megjegyzés:+ Bonthatók. Sz'fK terhére csak indokolással 
rendelhetők. 

Csomagolás: 20x1 ml arnp, 19.90 Ft, 100x1 ml amp. 9\).50 
Ft. 50 tabl. 50.90 'Ft, 
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HEXOESTROL Ch. XXXV. 
inj. 1 mg és 5 mg, tabl. Sz. 
Össz~t-~~i1e:d1 amp (1 ml) 1, ill. 5 n1g p-dioxy-a -,8-diaethyl-a,„- r iy rostilben, ol. pro inj. ad 1 ml-t, ' 

1,.
1
1
1
abl. (0,1 g) 1 mg p-dioxy-a,,8-diaethyl-a ,8-dihvdro-

s l en-t tartallnaz. ' -
Javallatok: Ovarialis hypofunctión alapuló menstruációs 

zav~r_ok, amenorrboea, castraiio, klin1a:x, dysmen.cn·,·hoea 
S!e_rrl~tas, a~ortus h~bi!ualís, dcpressio, ovariopri~; arth: 
~~tis es P;r-untus, ps9nas1s, acne rosacea, carcinoma prosta
kÓi. angu1a pectons, iondangiitis_oblit„;pernio, Raynaud-

Adago!ás: ~űszőhormon készitmények adagolásának alap
elvei szerint (1. H~gival). 1 mg megfelel 10.000 NE tűsző
hormo!lnak. Általaban naponta 1 tabi. hetenként 1-2 
amp. 1. musc. ' 

IU:egjeg:rzéseJr: -!< .~on~l~ató: inj.; SzTK terhére szabadon 
r~ndelhe~ő~. LeJarat1 idő: 5 év. Zavarosodás esetén meleg. 
v~lbhe ,n;iartJuk az ampullát. Csak kristálvtiszta oldat hasz-
~ ao. -

€somagolás: 5X1 ml amp 1 mg 8.40 Ft, 50x1 ml amp 1 
p.g 84.- Ft, 5 X 1 ml amp 5 mg 9.50 Ft, 50 x 1 ml am , 
::> mg 95.- Ft, 20 tabi. 4.50 Ft, 100 tabi. 11.20 Ft. p 

HIGANYKENŐCS fehér. D. XXXVI.. 
Sz. 

Ös~~eb1tele; 1 tubus (20g) 1 g hydtarg, amidochlor (h-Ydrarg 
sofid~~at~~l=~at.), 9,5 g paraff. liquid., 9,5· g paraff: 

Javallat: Hámlasztó dezinficiens. 
Adagolás: Külsőleg, kenőcs. 

Megjegyzések: + SzTK terhére szabadon 
Csomagolás: 1 tribus (20 g) 3.- Ft. 

HIGANYOS kaucsuktapasz M. Ph. 
Ph. Hg. V. 

rendelhető. 

XXXVI. 
Sz. 

Összetétele: Kaucsuktapasz (=Hg 20%) .1,5-2,5 g 10" 
cm2-ként. U" 

Javallat: Furunculosis. 
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.Adagolás: A védőgéz eltávolitása után megfelelő nagyságú_ 
darabot felragasztani. 

:&legjegyzés: SzTK terhére szabadon rendelhető. 

Csomagolás: 6 cm x 9 cm 1.50 Ft, 1 m x 18 cm 19.40 Ft. 

JIIOGIV AL Ch. XXXV. 

inj. 1 mg és 5 ing 
Összetétele: 1 amp (1 ml) 1, ill. 5 mg oestron. acet„ ol. pro 

inj. ad 1 ml-t tartalmaz. 1 amp (5 ml) 5-szörös hatóanyag
mennyiségeket tartalmaz. 1 mg = 10.000 NE. 

Javallatok: Ovarialis hypofunctión alapuló menstrllál'iós 
zavarok, dysmenorrhoea, amenorrhoea, castratio, klimax 
juvenilis vérzések, ovariogen steri\itas és fluor, kolpitis' 
depressiók, abortus hahitualis, pruritus, psoríasis, acne 
rosacea, ovariopriv arthritis, hypertonia, glaucoma 
keratitis eccematosa, koraszülöttek felnevelése, ulc'. 
duod. et ventr., carcinoma prostatae, migrain. 

Adagolás: Primaer amenorrhoea: 300.000 NE-ig két hét 
alatt, utána Glanducorpin. Sec. amenorrhoea: 50.000-
300.000 NE hasonló kombinációban. I{limax: naponta 
100-1000 NE. a panaszok szüntéig. Oligo-, hypomenorr
hoea: Laqueur-kúra (lásd használati utasítást). Vérzés 
beálltakor a kezelés félbeszakftandó. 

Megjegyzések: >l< Bontható. SzTK terhére csak indokolással 
rendelhető. 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. Zavarosodás 
esetén meleg vízbe mártjuk az ampullát. Csak kristálv
tiszta oldat használható. Lejárati idő 5 év. ~ 

Csomagolás: 5x1 ml amp 1 mg 12.10 Ft, 50X1 ml 3-mp 
1 mg 121.- Ft, 1 x 5 ml amp 1 mg 5.80 Ft, 5 x 1 ml amp 
5 mg 24.90 Ft, 50 x 1 ml amp 5 mg 249.- Ft, 1 X 5 ml· 
amp 5 mg 6.10 Ft. 

!lIOVALETTEN E. Gy. T. 

drazsé 

összetétele: 1 drazsé (0,2 g) 0,025 g extr. valerlan. 
0,010 g extr. humuli lupuli sicc.-t tartalmaz. 

Javallatok: Hysteria, neurasthenia, praeklimakterium, 
ges ingerlékenység, neuropathia. 
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Adagolás: N'yugtatónak: naponta 3-szor 1-2 drazsé. Altató
nak: egyszerre 4-5 drazsé. 

l\ieg!egyzések: Bontható. SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 50 drazsé 4.60 Ft, 500 drazsé 46.- Ft. 

HUNGARONAL Gh. 
tabl. 

II. 
Sz. 

Összeté~ele: 1 tabl..(0,3 _g) 0,20 g.a1nidazoph., 0,05 gally!-
barbitural.-t (ac1d. d1allylbarblturic.) tartalmaz. 

Javallat: Fájdalomcsillapítás. 
Adagolás: Naponta 3-4-szer 1 tabi. 
l\fegjegyzések: ~ Bontható. SZTK terhére szabadon ren

delhető. 

Csomagolás: 10 tabi. 5.90 Ft, 100 tabi. ·59.- Ft., 

HYDRARGYRUNI OXYCYANATUM XXXVIII. 

tabl. 0,5 g, és 1 g Ph. Hg. \T, K. Gy. Sz. 

Összetétele: 1 tabi. (1 ill. 2 g) 0 5 ill. 1 rr h"''drarg oxycuan -t 
tartalmaz. ' "' J ' J • 

Javallat: Fertőtlenítésre. Csak külsőleg. 
1-Iegjcgyzések: >!<>!< Bontható. SzTK terhére szabadon 

rendelhető. 
Ko gy,ig~·szer,ell~tás terhére rendelhető. A tabletta és 
oldata kek sz1nú. 

tCsomagolás: 10 tabi. 0,5 g 9.90 Ft 100 tabi O 5 g 99 _Ft 
10 tabi. 1 g 14.30 Ft, 100 tabi.' 1 g 143._:_ 'Ft. · ' 

HYDROCODIN E. Gy. T. 

inj., tabl., csepp 

!. 

Sz. tabl. 

i)ssz.etétele: 1 amp. (1, iU. 2 ml) O 02 ill. O 04 h''drocode,·n 
bitart.7t, - ' ' ' · 
1 tahi. (0,15 g) 0,01 g hydrocodein. bitart.-'t, 
1 üveg (15-mI) 0,6 g hydroco~ein. bitart.-t tartalmaz. 

Javallatak: Kóhögéscsi!lapitás, fájdalomcsillapítás. 
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Adagolás: Naponta 1-3 ml s. cut, naponta 3-szor 1-2 tabi,. 
5-10 csepp. Gyermekadag megfelelően kevesebb. 

JUegjegyzések: + Bontható inj., tabi.; SzTK terhére a tabi. 
szabadon rendelhető, az inj. és csepp csak indokolással. 

Csomagolás: 5xl ml amp. 12.90 Ft, 50x1 ml amp. 129.~ 
Ft, 5 x 2 ml amp 15.60 Ft, 50 x 2 ml amp. 156.- -Ft, 
1 üveg (15 ml) 24.30 Ft, 20 tabi. 8.80 Ft, .100 tabi. 
44.- Ft. · 

HYPANODIN D. 
inj., kúp 

II. 
Sz. inj. 

Összetétele: 1 amp (1 ml) 250 mg amidazoph„ 250 mg 
urethan„ 5 mg coffein., 50 mg phenobarbituralnatr. 
(natr. phenylaethylbarbituric.), 5 mg procain. hydrochlor. 
(cocain. nov. hydrochloric.), 0,025 mg scop. hydrobrom .• 
0,1 mg hyosciam:in. hydrobrom., aqu. dest. pro inj. ·ad 
1 ml-t tartalmaz. 1 amp. (2 ml) 2-szeres hatóanyag
mennyiségt'Ji.et ta1ta,lmaz. 
1 kúp (2,35 g) 0,6 g amidazoph„ 0,20 g phenobarbitural. 
(acid. phenylaethylbarbituric.), 0,05 g coffein., 0,0004 g 
hyosciamin. hydrobrom„ 0,0001 g scopol. hydrobrom.-t 
tartalmaz. 

Javallat: Fájdalomcsillapítás. 

Adagolás: Naponta 1-2 1nJ s. cut. vagy i. musc. vagy 1-2 kúp. 
Megjegyzések: ++ Bontható: inj.; SzTK terhére az inj. 

szabadon, a kúp -csak indokolással rendelhető. 
Csomagolás: 10x1 ml amp. 9.70 Ft, 100x1 ml amp. 97.

Ft, 1 x 2 ml amp. 13.30 Ft, 100 x 2 m1 amp. 133.- Ft, 
6 kúp 9.50 Ft, 100 kúp 130.- Ft. 

HYPEROL 
tabi. 

K. Gy. XXXVIII. 
Sz. 

Összetétele: 1 tabi. (1,01 g) 1 g hydrog. perox. conc; carba0 

mid.-t ( = H~O~ 33-35 %) tartalmaz-. 
.Ja\'allatok: Fertötlenítő, vérzéscsillapitó. 
Adagolás: Külsöleg 1-10%-os oldatban. 

:&Iegjegyzés: SzTK terhére szabadon rendelhető. Lejárati 
idő 2 év. 

Csomagolás: 10 tabi. 4.50 Ft, 20 tabl. 5.70 Ft, 100 tabi.,, 
25.30 Ft, 500 tabl. 90.20 Ft. 

98 

' 

HYPNOVAL K. .Gy. 
tabi. 

Összeté~ele: 1 tabl. (0,2s:g) 0,20 g aeid.~cyclohexenylaethyl
barbitur.-t tartalmaz. 

JaVaµa_tok: Alta~ószer. Alvászavar, izgalmi állapotok, 
:i;na~1ás depress1'! és encephalitis utáni zavarok, Féielem
erzes, tachyeard1a, tremor. 

Adagolás: Felnőtteknek: 1 /r1 tabi. Gyermekeknek-: %-11
1 tabi. A tablettákat kevés vízben oldva vesszük be és 

cukros vizet vegy meleg teát iszunk utána. · 

l:legjegyzések: * SzTK terhére csak indokolással rendel
hető, 

Csomagolás: 10 tabi. 9.90 Ft, 

HYPNOVAL·CALCIUM K. Gy. 
tabi. 

IV. 

Összeté~ele: 1 tabi. (0,26 g) 0,20 g calc. cyélohexenylaethyl 
barb1tur.-t tartalmaz. 

Javallatok: !.: Hypnoval. 

Megjegyzések: * SzTK terhére csak indokolással rendel
hető. 

Csomagolás: 10 tabi. 9.90 Ft, 

HTI'OPI!YSIS P ARS POSTERIOR 
por K. Gy. 

COJ\IPOSITUS 
XXXV. 

Sz. 
Összetétele: 1 fiola (0,5 g) 200 NE hypophys. partis post. 

pu!v„ hypophys. total. pu!v. ad 0,5 g-t tartalmaz. 
Javallat: Diabetes insipidus . 

Adagolii~: Orrbaszippantásra, két újj közé fogott k_is csi
petnyll (kb. 0,05-0,10 g) szük~ég eset~n na,ponta 2-3-
szor, a beteg érzékenysége szerint. 

Megjegyzések: + SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Gyógyszertári forgalomban nincs, esetenként a Gyógyáru
értékesítő. útján megrendelhető. 

Csomagolás: 1 fiola (0,5 g) 8.- Ft. 
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INDIGOCARMIN K. Gy. XXVII. 
inj. 
összetétele: 1 amp. (5, 10 ill. 20 ml) 0,02, 0,04 ill. 0,08 g 

natr. indigodisulfon.-t tartalmaz. 
Javallat: Vesefunkció vizsgálatokra. 
Adagolás: .r. ven:. inj. esctép. 2-3 perc, i. rnusc. inj. után 8-10 

per<? mulva zoldre, maJd 15-20 perc múlva sötétkékre 
festi a~ ureter katéterből kicsepegő vizeletet. I. musco 
ad&golas során procain. hydrochlor. (cocain. nov.) szív
ható fel ugyanabba a fecskendőbe az adagolás fájdalmat
lanná tételére. 

l\fegjeí!yzések: >I< Bontható. Szakrendelések biztosítottak 
részere nem az SzTl{ terhére, hanen1 a pro ambulantia 
szerekre meghatározott módon szerezhetik be. 

Csomagolás: 50 X 5 ml. a-n1p, 73.60 Ft, 5x10 ml amp. 
17.~0 Ft, 50X10 ml amp. 174~- Ft, 5x20 ml amp.· 
24.;,0 Ft, 50 x 20 ml ai;up. 245.- Ft. 

INSULIN Ch. 
inj. 

XXXV. 

Összetétele: 1 gumidugós üveg (5 ml) 200 NE insulin cryst 
0,005 .g methyl. veratr„ 0,01 g methyl. p. oxyben'.z., o,o5 
ml spir. concentratiss., 0,20 g glucos., aqu. dest. pro inj. 
ad 5 .ml-t tartalmaz. 

·Jav.allatok: Di~betes mellitus és szövődményei, con1a diahe
t1ca, _-hizlalo_kúra, hyperthyreosis, hepatitis, cirrhosis 
hepat1s, sch1sophrenia shock-kezelése. 

Adagolás': A beteg állapotától függően (vércukorvizsgálat.) 
iilegjegyzések: >!< Bontható 5 X 5 ml inj. Csak az insulin 

rendelésére vonatkozó Eü. :Min. rendeletben foglaltak 
szerint rendelhető (!. 350. old.). 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. Lejárati idő 1 Yz 
év. 

Csomaoolás: 1x5 ml gumidugós üveg 17.50 Ft, 5x5 ml 
gumidugós üveg 87 .50 Ft. 

INTUAJOD E. Gy. T. 
inj. 

XVI. 
Sz. 

Összetétele: í amp._ (2 inl) 0,48 g hexaacthyl-diaminó
isopropanol-dijod.-t { = J 237 mg) tartalmaz. 
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Ja'\1allatok: Lues, arteriosclerosis, ·véredények megbetegew 
dése, arthritis deformans. 

Adagolás: Naponként, vagy 2-3 naponként %-1 amp. 
s. cut. i. musc„ i. ven. 

llcgJegyzésé : >l~ Bonthiltó. SzTK terhére szabadon ren
delhető. 

Csomagolás: 10x2 ml amp. 26.40 Ft, 1oox2 fnl amp. 
264.- Ft. 

INTRANARCON Ch. 
inj. 

!\'. 

összetétele: 1 amp. 1 g natr. 2-thio.,-5--cyclohexenyl-5-allyl
barbi:tur.-t porampullánként, 10 ml aqua dest. pro inj.-t 
tartalmaz oldószerampúllánként. 

Javallatok: Rövid és tartós intravénás narkózisra, éter 
narkózis bevezetésére. 

Ellenjavallatok: 1. Shock, 2. májparenchyi;na megbetegedés 
óvatosságra int, a máj méregtelenítő képességének zavara 
miatt, 3. septicus állapotok, 4. dyspnoes á!Japotj kifeje
zett dekompenzáció, 5. sűlyos thyreotoxieosis, 6. fiatal 
gyermekkor (8-10 éven alul), 7. súlyos tüdőtuberculosis, 
8. sectio caesarea, 9. nyaki phlegmonek és szájfenéki 
gennyesedések esetén az intubálás nélküli intravénás 
narkózis nem tartható veszélytelennek, 10. rossz vénák 
és az Intranarconnal szembeni resistentia. Ha szokásos 
adagra nem alszik el a beteg, nagyobb adagokkal a nar
kózis bekövetkezését ne erőszakoljuk. 

Adauolás: 1fegfelelő 111űtéti előkészítés után a frissen készült 
oldatból 70 kg testsű.yra vonatko7tatYa 5--10 ml-t 
fecsHendeziink be i. ven. lassa,11 11/2-2 perc alatt. Ezzel 
a mennyiséggel 7-12 p€rcnyi ah·ást érhetüuk eL Ha a 
narl{ózist még ezutá~1 is fo\-vtatni kivánjul{, 2-3 perces 
időközökben 0,5-1 nll oldatot fecs_kendezünk be, vagy 
Aether ad narco.,im-mal folytatjuk az altatást. 

1\-'leg!ei:iyzések: * SzTK terhére csak indokolással rendel
hető. 

Csomagolás: 5X1 g + oldószeramp. 98.10 Ft, 50 X 1 g + ol
dószeramp. 907,70 Ft. 

ISOLANID K. Gy. 
inj., csepp. 

XIV. 

Összetétele: 1 amp . .(2 ml) 0;:0004 g digit. lanat. C-glycosid. 
cryst., 0,24 g spir. concentratiss., 0,30 g glycerin., aqU" 
dest. pro inj. ad 2 ml-t, 
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1 üveg (10 ill. 100 'ml) 0,01 g ill. 0,10 g digit. Ianat. C
glycosld. cryst.-t tartalmaz. (1 ml = kb 35 csepp = 1 mg hatóanyag.) 

.,Javallatok: 1, D'gitalis drazsé. 

Adagolás: Szokásos adagja naponta 1-2 amp. l. ven. Az oldat
ból felnőtteknek: naponta 3x5-.:;.o csepp, gyermekeknek: 3 x 1-5 csepp. 

Mcgj_egyzések: ·+'1„ SzTK terhére csak indokolással rendel
hetők. Lejárati idö: 2 év. 

Csomagolás: 5X2 ml amp. 13.30 Ft, 50x2 ml amp. 104.20 
Ft, 1. üveg {10 ml) 29.~ Ft,) üveg (100 ml} 245.30 Ft. 

ISONICID K. Gy. 
inj., tabi. XL. 

Összetétele: 1 amp. (2 ml) 50 mg isonicazid. (izonicotinsav
hydrazid), 6 mg natr. chlor„ aqu, dest. pro inj. ad 2 ml-t, 
1 tabi. 50 mg isonicazid.-t tartalmaz. 

.Javallatok: A gümőkór pulmonalis és extrapulmonalis 
folyamatai, Injekciós készítményt akkor· adunk, amikor 
a perorális adagolás nem célszerű, vagy nem alkalmaz
ható; így gyomor- és bélzavarok esetén (gastritis, ulcus 
ventriculi et duodeni, enterJtls stb.), öntudatlan állapot
ban (meningitis tbc.) és csecsemőkorban. Helyi kezelésre 
extrapulmonalis és csont-íziileti tbc-ben, specifikus sipo
lyok, empyei:na és lymphomák kezelésére, ahol lokálisan 
nagy töménység elérésére törekszünk. A Tehaminal

, r,on.cid kombinált kezelés esetén - tapasztalat sze
rint - sok esetben előnyös az Isonicid parenteralis adagolása. 

Ada11olás: Az injekcióból terápiás célra általában napi 
250-300 mg-ot, tehát 10-12 ml-t s. cut„ i, musc. vagy 
i. ven. adunk, figyelembevéve a perorális alkalmazáskor 
észlelt melléktüneteket. Lokálisan az egyéni és klinikai 
ado~tságtóJ függően adagoljuk. l\feningitis tbc. esetén 
felnőtteknek 1 ml-t adnak intrathecalisan, melyet egyide
jűleg napi kétszeri 5-6 ml Isonicid i. musc. adagolással 
egészítenek ki. Tablettából 2-5 mg/kg pro die felnőt-' 
teknek és gyermekeknek. A napi adagot három részre 
osztva étkezések után adjuk. Ajánlatos hetenként a 
vérképnek legalább egyszeri, a vizeletnek (urobilinogen) 
többszöri ellenőrzése. 

1Iegjeoyzések: + Forgalmát rendelet szabályozza, I. 353. old. 
Csomagolás: 5 X 2 ml amp. 8.20 Ft, 50 X 2 ml amp. 66.10 Ft, 

50 tabi. 30.20 Ft, 1000 tabi. 533.40 Ft. 
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JSTOPIRIN Ch. II. 
Sz. tabi. 0,5 g Ph. Hg. V. és 1 g . 

össze.tétele: 1 tabi. (0,6 ill. 1,2 g) 0,5 ill. 1,0 g acid. acet~J„ 
sal.-t tartalmaz. fe'fá.ás és 

11 t k; Hűléses és reumás megbetegedések, J J 
Jav~éb0 fájdalmak, lázas állapotok. 

e t 2-5-ször 1 tabletta.· Gyera Adagolás: Felnőtte~nek_ n.~P~~ i t bl (0 5 g). 
meknek naponta 2-5-"zor. 12- a . ' 

ó S TK terhére szabadon rendelhető. llegj_~gyztse~~e~~ili~:; ierÍiére rendelhető. 
ICozgy g~ 50 Ft 20 tahi. 0,5 g 5.- Ft. 

csomagolás: 10 tabi. 0,5Ftg ~O t b! ' 1 o g 3.40 Ft, 100 tabi. 500 tabl. 0,5 g 125.- 1 a · • 
1,0 g 34.- Ft. 

JÓD párna D. XXXVIII. 
Sz. 

Összetétele: 1 pólyázott amp. 1 ml sol. jodi spir.-t tartalma.%: • 

Javallat: Sebellátás. 

Ad golás· Külsőleg. 6 
11.Ie:jegyz~sek: Bontható; SzTK terhére szabad;: ~~n.;;lhet • 
Csomagolás: 3 db 4.05 Ft, 6 db 8.10 Ft, 12 db . . 

JODOSTRUMIT E. Gy. T. 
tabi. 

VI. 
Sz, 

, . ) 0 0006 g natr. jod.-t tartalmaz. 
összetétele: 1 tabl. (0,

3 ~ k ikus és terápiás kezeléséhez, 
Javallatok: Struma prof1lah tt' 12 tabl Terápiához: napi 
Adagolás: Profilaxishoz: e 1 - • 

1-3-szor 1 tabl. lh tő 
' • SzTK terhére szabadon rende e • Megje1n:z~sek. !lát•• terhére rendelhető. Közgyogyszere 
.!. 50 tabi 1 90 Ft 500 tabi. 10.60 Ft. Csomago s: · · , • 

JODPAPAVERIJ\'THEOSAN E. Gy. T. XVI. 
drazsé Sz. 

) 0 02 g papaver hydrochlor., 
összetétele: 1. ddraZ>0é 2~og,9 t:eob~omin.-t tartalmaz. 0,10. g kal. JO ·• • . 
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Javallatok: Angina pectoris, angiospasticus folyamatok? 
arteriosclerosis, asthma bronchiale. 

Adagolás: Napon:ta 3-szor 1-2 drazsé. 
Megjegyzések: >fc SzTK terhére szabadon.rendelhető. 

l{özgyógyszerellátás te.rhére rendelhető. · 
Csomagolás: 20 -drazsé 11.20 Ft. 

JODTHEOSAN E. Gy. T. 
drazsé 

XVI. 
Sz. 

Ös~zetétele: 1 drazsé (0,9 -g) 0,25 g theobromin„ 0,10 g kal. 
JOd.-t tartalmaz. 

Javallatok: Arteriosclerosis, aortitis, angina pectoris, asth
ma bronchiale. 

Adagnlás·: Naponta 3-szor 1-2 drazsé. 
1\legjegyzések: SzTK terhére szabadon rendelhető. 

_Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. 
Csomagolás: 20 drazsé 9.10 Ft. 

KALMOPYRIN K. Gy. 
tabi. 

II. 
Sz. 

Összetétele: 1 tahl. (0,65 g) 0,45 g acid. acetylsal., 0,135 g 
calc. carb.-tartalmaz. e 

Javalli:itok: .Hűléses és reumás megbetegedések, fej,fájás és 
· egyeb fáJdalmak, lázas állapotok. 

Adagolás: Naponta 2-5 x 1-2 tahl., bevétel előtt kevés vízben 
oldva. 

Megjegyzések: Bontható. SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. 

Csomagolás: 10 tabl. 2.80 Ft, 20 tabi. 5.60 Ft, 100 tahi. 
28.- Ft. 

KÁMFOR E. Gy. T. II. 
tabi. Sz. 
Összetétele: 1 tahl. (1,05 g) 1 g camphor.-t tartalmaz. 
Javallatok: Reumás fájdalmak, . 
Adagolás: Külsőleg, bedörzsölésre. 
Megjegyzések: Bontható. SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 100 tabi. 31.10 Ft. 
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KARIL ]':. Gy. T. 
tabl. 

II. 
Sz. 

összetétele: 1 tabl. (0,6 g) 0,1 g coffein., 0,3 g phenacetin.~ 
0,15 g amidazoph.-t tartalmaz. 

Javallatok: Spastikus migrain, fejfájás, egyéb fájdalmak~ 
neuralgiák, láz. 

Adagolás: Szükség esetén 1 t_abl., naponta legfeljeÍl:b 3X1 
tabletta. 

Megjegyzések: Bonth~tó. SzTK terhére szabadon rendel
hető, „ 
TCözgyógyszerellátás terhére rendelheto. 

Csomágolás: _5 tahl. 3.75 Ft, 10 tabi. 7 .50 Ft, 100 tabl. 75.
Ft. 

KOPROLl%dFENOLAX 

LANACLARL'I Ch. 
inj„ csepp, tabl. 

XIV. 
' Sz„ 

összetétele: 1 amp. (2 ml) 0,4 mg digit. lall. glycosid. cryst.~ 
0,24 ml snir. concentratiss., 0,27 ml glycerin., aqu. dest. 
pro inj. ad 2 ml-t. 
1 üveg (15, ill. 100 ml) 7,5 ill. 50 mg digit. Jan. glycosid. 
cryst.-t. 

- 1 ta'.bl. (0,1 g) 0,5 mg digit. lan. glycosid. cryst.-t tartalmaz. 

Javallatok: l. Digitalis drazsé. 

Adagolás: Naponta 3-szor cseppből %-1 ml vagy ta:plet
tából 1 /~-1 tabi. (40csepp~1ml~1tabi~9.s. mg glycos1d:i). 
Injekcióból naponta 1-2 amp. i. ven. es 1. musc .. TelJes
kompenzáiás elérésére 5-6 mg szükséges, fenntarto adag 
napi 0,5-1,0 mg. 

l\'Iegjegyzések: ++ Bonthatók_; inj., csepp~ SzTK térhére 
szabadon rendelhetők. _ . . . 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető az JUJ. és csepp. 
Lejárati idő: 4 év. 

Csomagolás: 5x2 ml amp.9.10 Ft,50x2 ml amp. 91.- Ft. 
1 üveg (15 ml) 10.10 Ft, 1 üveg (100 ml) 40.50 Ft, 30 
tabi. 12.40 Ft, 250 tabl. 87 .60 Ft, 



LEGATIN E. Gy. T. 
drazsé 

v. 
Sz, 

összetétele: 1 drazsé (0,3 g) 0,025 g extr. valerian, sicc„ 
o 01 g extr. humuli lupuli sicc., 0,05 g phenacetin., 0,01 g 
phenobarbllur_al.-t (aci.d. phenylaethylbarb.) tartalmaz. 

Javallatok: Sedativum, hypnOticum; nei.Irasthenia, hysteria, 
epilepszia. 

Adagolás: Sedativumként: 3-szor naponta 1-2 drazsé, 
hypnotfcumként: 3 drazsé 1 / 1 órával lefekvés előtt.· 

Megjegyzések: tii Bontható. SzTK terhére szabadon.rendel
hető. 20 drazsé orvosi vény nélkül is kiadható. 

Csomagolás: 20 drazsé 3.70 Ft, 100 drazsé 18.60 Ft, 250 
drazsé 46.25 Ft. 

ILITHU~IBRAL E. Gy. T. 
inj. 

XXVI. 

Összetétele: 1 amp. (10 ml) 2,5 g lithium jodat. sicc., 0,025 g 
acid. ascorb., aqu. dest. pro inj. ad 10 ml-t tartalmaz. 

.Javallatok: Röntgen-kontrasztanyag intravénás vagy fel
tö)téses (retrograd) pyelographiához. 

Adagolás: ll<Iegfelelö diétás előkészítés után (minimális fo
lyadék, hashajtás pheno\phthaleinnel) az ampulla tartal
mát forró vízben testhőmérsékletre melegítve lassan (2 
perc alatt) i. ven. injiciáljnk a fekvő betegnek. Az első 
felvétel 5-8 perc mulva készíthető. Jódtúlérzé-

. kenység esetén feltöltéses módszerrel végzendő a vizsgálat. 
Feltöltéses eljárásra beöntés, majd vizeJetlebocsájtás után 
az ampulla tartalmát steril dest.vízzel kétszeresre higitjuk. 
Az adag 70 kg-os emberre vonatkozik, ettől eltérő súlyú 
betegnek az· adag a testsúly arányában változtatandó. 

Megjegyzéseli: Szakrendelések biztosítottak részére nem az 
SzTK terhére, hanem a pro alllbulantia szerekre meg
határozott módon_ szerezhetik be .. 

Csomagolás: 1X10 ml amp. 9.40 Ft, 10x10 ml amp. 54.Ft. 

JLOIIELINUM HYDROCHLORICUM D 
inj. 0,3%, és 1 % 

XIII. 
Sz. 

-Összetétele: 1 amp. (1 m1) 3, ill. 10 mg Iobelin. hydrochlor.-t tartalmaz. 
Javallatok: Narkózis, pneumonia, mérgezések stb. okozta 

légzésbénulás; gyermekek és újszülöttek asphyxiája, 
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Adagolás: 1 %-os inj.-ból 1-2 ml l. musc. szükség szerint 
!i-1 óránkint ismételve. 0,3%-os inj.-ból 0,5-1 ml 

s. ClJ.t. i. musc. Legnagyobb napi adag felnőtteknek 
0,1 g. 

Rlegjegyzések: >I<~I< SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 5X1 inl amp 0,3% 8.60 Ft, 5x1 ml amp 

1 % 20.70 Ft. 

LUKULLIN E. Gy. T. 
alkalisolvens drazsé 

XIX. 

Összetétele: 1 drazsé (0,6 g) 0,10 g pancreatin., 0,05 g 
haemicellulas., 0,05-g natr. cho!einic„ 0,0125 g natr. sulf. 
sicc„ 0,0125 g natr. carb. sicc., 0,025 g magn. phosph.-t 
tartalmaz. 

Javallatok: Emésztési mirigyek elégtelen funkcióján alapuló 
dyspepsiák, achyliák, meteorismus, flatulentia. 

Adagolás: Közvetlen étkezés Útán 3-szor naponta 1-2 
drazsét egészben lenyelni. 

R-iegjegyzés: SzTK terhére csak indokolással rendelhető . 
Csomagolás: 60 drazsé 21.40 Ft, 500 drazsé 146.10 Ft. 

LUTOCRESCIN Ch. 
inj. 300 NE, 500 NE és 

XXXV. 
1000 NE, kúp 

Összetétele: 1 amp. I. 300 illetve. 500 NE gonadotr. e sero + 1 amp. II. (1,5 ml) 13,5 mg natr. bicarb . .t, illetőleg 
1 amp I. 1000 1\"E gonadotr. e sero + 1 amp II. (3 m1) 
27 mg natr. bicarb.-t tartalmaz. 

1 kűp (2 g) 500 NE gonadotr. e sero-t tartalmaz. 
Javallatok: Primaer és secunder amenorrboea, pubertas 

tarda, klimax praecox, genitalis hypoplasia, hypoplasiás 
dvsmenorrhoea, hwer- és hypo1ncnorrhoea, poly- és 
riromenorrhoea, juvenilis vérzések, hormonális eredetű 
meddőség, adnextumor. ' 

Adagolás: 1-2 naponként 1 amp. i. musc„ 1-2 kúp. 
A porampullát frissen keir oldani, az oldat enyhén opa
lizál. 

Rfegjegyzések: !>}Bontható: 300 NE inj.; SzTK terhére csak 
indokolással rendelhetők. Lejárati idő 2 év. 
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_Csomagolás: 5X1 amp I. 300 NE + 5x1,5 ml amp II. 
55.40 Ft. 50 x 1 amp I. 300 NE + 50 x 1,5 ml amp II. 
554.- Ft, 5x1 amp I. 500 NE+ 5+1,5 ml amp II. 
71.80 Ft, 50 x 1 amp I. 500 NE + 50 x 1,5 ml- amp II. 
643.- Ft 5x1 amp 1000 NE + 5 x 3 ml amp II. 113.-
Ft, 50 x 1 amp :1000 NE + 5 x 3 ml amp II. 1055.- Ft, -
10 kúp 96.70, 100 kúp 846.70 Ft. 

MAGNESIUM SUL:FURIClJJ\I 10% 
et GLUCOSUM 20% K. Gy. 

inj. 

XI. 

összetétele: 1 Ump. (2ci ml) 2 g magn. sulf„ 4 g glucos., 
aqua dest. pro inj. ad 20 ml-t tartalmaz. 

Javallatok: Praeec\ampsia, eclan1psia sub partu et puerpe
rale, paroxysmalis tachycardia, chorea, migrain, ar!leno

·benzol-intoxicaliók (nitritoid krízis). 
Adagolás: Általában praeeclampsiánál n~ponta 2 ampulla, 

eclampsiánál óránként 1 ampulla i„ ven., egyéb!indikáció
nál naponta %-1 ampulla i. ven. 

Megienyzések: Bontható. SzTK terhére csak indokolással 
rendelhető. 

Csomagolás: 5 x 20 ml amp. 28.80 Ft. 

MAGNOSTERIN Ch. 
kenőcs 

Összetétele: 1 tubus (100 g) 4,6 g magn, chlor., 6,2 g magn. 
hypochloros„ -15,7 g n1agn. oxyd„ 73,5 g aqu. dest.-t tar
talmaz. 1 tégeI-y (500, ill. 800 g) 5-, ill. S-szoros hatóanyag
mennyiségeket tartalmaz. 

Javallatok: lVIűtéthez, ambulanciákon, a praxisban kézde
zinficiens. Erysipelas, erysipeloid, pyorrhoea_ alveolaris. 

Adagolás: A kezet ismételten vékony rétegben bedörzsöljük 
vele. Azután meleg-vízzel 10 percig mossu~. Orbáncnál 
a ·bőr zsírtalanítása után felkenjük és párakötést teszünk 
fel. -

Megjegyzések: A pro ambulantia szerekre 
módon szerezhető be. 

Csomagolás: 1 tubus (100 g) 12.- Ft, 1 tégely (500 
41.90 Ft, 1 tége!y (800 g) 49.40 Ft. 
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í\IAGNOZON K. Gy. 
tabi. 

XIX. 
-Sz. 

ÖsszetCtele: 1 tabl. (0,67 g) 0,5 g magn. peroxyd. 25 %-t 
tartalmaz. 

Javallatok: _Hyperaciditas, gastritis, ulcus ventriculi et duo
deni, erjedéses és rothadásos dyspepsia, enteritis, colitis. 

Adagolás: Naponta 3-szor 1-2 tabi. 
l\ienjegyzések: Bontható. SzTI{ terhére szabadOn ·relldel

hető. Lejárati idő 2 év. 
Csomagolás: 20 tabl. 4.50 Ft, 100 tabi. 22.50 Ft. 

MEUIVA~LER E. Gy. T. 
csepp 

v. 
Sz. 

Összetétele: 1 üveg (15 g) 0,0075 g atrop. sulf„ 0,45 g pheno
barbitural. (acid. phenylaethylbarbiturie.), 0,30 g men
thol., ~x:tr. valerian. fluid. (alc. 86,4 %, száraz kiv. 10 %), 
ad 15 g-t tartalmaz. 1 üveg (50 g) 3,33-szoros hatóanyag
mennyiségeket tartalmaz. 

Javallatok: A központi 1degrendszer _veget:ltiv zavarai, 
vegetativ dystonia, vasolabilitas, vasoneurosisok, 1\!Ieniere
féle syndroma, essentialis hypertonia, trauma utání 
vegetativ neurotikus tünetek, szívdobogás, szívfájás, 
hysteria, neurasthenia, fél el mi érzés ék. 

Adagolás: Naponta 3-szor 25-30 csepp. 
l\Iegjegyzések: >I~>I< SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 1 üveg (15 g) 13.60 Ft, 1 üveg (50 g) 38.10 Ft. 

MEDOilIS Ch.! 
inj. 

XXXIX. 
Sz. 

Összetétele: 1 amp. (0,2, 0,5, 1, 25 ml) o·,27 g bismuth. 
diallylacet. (=Bi 0,09 g), 0,25 g alcohol benzyl., ol. pro 
inj, ad 1 ml-t tartalmaz ml-ként. 

Javallatok: Lues, tonsillitis, herpes zoster. 
Ellenjavallatok: Bi-tűlérzékenyséi. l. Bizo\. 
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Adagolás: Felnőttnek hetenként 2-3-szor 0,5 -ml, gyermek
nek hetenként 2-szer 2 éves korig 0,05 ml~ 2-5 évesnek 
0,10 ni!, 6-15 évesnek 0,20 ml. A befecskendezés hosszú 
tűvel a glt';teusba a felső-külső területbe történjék. 1 kúra 
15-24 inJ, Arzenobenzollal célszerű kombinálni. 

l\-legjegyzések: >I< SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető a 0,2 és O 5 __ tni 
inj. Lejárati idő: 2 év. ' 

Cso1nagolás: 1-0x0,2 ml amp. 12.50 Ft, lOOx0,2 ml amp 
96,60 Ft, 10 x 0,5 ml amp. 14.80 Ft, 100 x 0,5 ml amp: 
123.- Ft, 100 x 1 ml amp. 159.90 Ft, 1x25 ml üvegdugós 
üveg 25.- Ft. 

MENOTHEOSAN E. Gy. T. 
drazsé 

xxxv. 
Sz. 

Összetétele: 1 drazsé (0,3 g) 0,02 mg oestrodienol., 80 mg 
theobro;n~n„ 20 mg phenobarbitural., 0,25 mg extr. 
strychn1 sicc., 20 mg papaverin., 0,2 mg extr.bellad.sicc 
1 mg aloin., 0,15 mg phenisat;in.-t tartalmaz. " 

Javallatok: A klimakterium hormonális, neurogén éS kerfna 
gési zavarainak egyidejű szüntetésére. 

Adagolás·: Napontá 3-szor 1-2 drazsé. 

Jl.:legjegl1zések: r!:i SzTK terhére szabadon rendelhető 
~ Közgyógyszerellátás terhére rendelhető, • 

~somagolás: 50 drazsé 14.101.Ft. 

l\IENTANOL E. Gy. T. 
tabl. 

XXXVIII. 

Összetétele.: 1: ah!. (1,6 g) 0,01 g menthol„ 0,02 g norcain. 
(aethylium p-aminobenzoic.), 0,10 g natr. bor.-t tartal
maz. 

Ja\'~lat.ok: Angina, torok-, légcsőhurut, rekedtség, nyelési, 
fájdalmak. . 

Adagolás: Naponta többször %-1 tablettát lassan etszopo~ 
gatni. 

Megjegyzés: SzTK terhére nem rendelhető. 
Csoniagolás: 24 tahl. 4.90 Ft, 250 tabi. 36.30 Ft. 
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MERFEN lásd FAMOSEPT 

MERISTIN E. Gy. T. 
kúp, tabi, 

XIL 
Sz; tabl. 

összetétele: 1 kúp (2.28 g) 0,2 g amidazoph,, 0,06 g phenobar
bituralpapaver, (papaver. phenyiaethylbarbll.), 0,02 g 
phenobarbituralcodein. (codein. phenylaethylbarbit.} 
0,0005 g atrop. methylnitr.-t, 
1 tabi. (0,3 g) 0,02 g phenobarbitural. (acid. phenylaetbyl
barbit.), 0,02 g papaver. hydrochlor., 0,20 g amidazoph.-t 
tartalmaz. 

Javallatok: Visceralis görcsök, dysmenorrhoeás fájdalmak, 
Adagolás: Szükség esetén 1-2 tabi. vagy 1 kúp. 
Megjegyzések: >!<+kúp, +tabi. Bonthatók.SzTK terhér& 

a tabi. szabadon, a kúp csak indokolással rendelhető. 
Csomagolás: 5 kúp 17.30 Ft, 50 küp 173.- Ft, 20 tabi~ 

, ·-;c11;; 13.- Ft, 250 tabi. 162.50 Ft. 

METHIONIN E. Gy. T. 
tabi. 

xx. 

Összetétele: 1 tabl. (0,47 g) 0,50 g acid. a-amino-y-methyl~ 
thiobutyric.-t tartalmaz. 

Javallatok: Járványos hepatitis, táplálkozási egyensúJy
zavarból eredő zsíros májdegenerációk, hepatoto)..ikus 
anyagok (széntetraklorid, kloroform, trinitrotoluol, tetra
klóretilén, foszfor, arzénvegyületek) mérgezések útján 
keletkezett zsíros májdegenerációk, májcirrhosis, súlyos-
égés. ... 

Adagolás: Felnőtteknek naponta 3 X2 tabi. Gyermekeknek 
kor szerint 1-3 tabi. étkezéskor. 

Megj.egyz6s: + SzTK terhére csak indokolással rendelhető
Csomagolás: 20 tabi. 6.90 Ft. 

M'ETOTHYRIN K. Gy. 
tabi. 

VI. 

összetétele: 1 tabl. (0,15 g) 0,01 g 1-methyl-2-mercaptoimid· 
azol.-t tartaimaz. 

Javallatok: Hyperthyreosis, thyreoidectomia előkészítése„ 
fiatal· és öregkori exophthalmiás golyva. 
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EU!'njal'allatok: Grav·d"t 1 · !}. 
allapot. :r I l as,. eukopenia, bármily lázas .f; . 

Ada~olú~: Kezdő adag naponta 3-szor +; 'L, 
honap1 kezelés után tartós . lá f-1 tabi. 1-2 ;-:.~ 

1~b-;J ~i~t~:f~Ack~~!ífst~e:J~ ~.;zf1~~~efdőfar~~:::. ái~~~ '·~ 
kenti .ellenőrzése. Torokpanasz~Jkn a os a "'."erkep he~e~- :'0 _ 
panas:;;:ok) . _az agranulocytosis kezd~~ár~s~g, . ang1nas '"' 
vala1rnnt intercurrens lázas m ab t Je e1, Ilyenkor, '1!i 
kezelést a_zonnal félbe kell szairft~n~. egedések esetén a ,,;, 

~!:~:g.~~::~k:~ ~t Sbz
1
TK

9 
t
7
e
0
'hFére csak indokolással rendelhető. ·';•:.~.·.~.·.· ... ··. 

72.20 Ft."_.., a · · t, 50 tabl. 17.30 Ft, 250 t~-- -
,)5, 

MIKROFOLLIN Ch. 
tabi. mite és forte 

XXXV. i 
Sz. -! 

Össii;etétcle: 1 tabl. (0 1 "') o 01illetve 0 05 A? 
d10I.-t tartalmaz.' 0 

' ' mg aethyniloestra- -/t1··. 
Javallatok: Ovarialis hyp f t·, '~ 

zavarok, dysmenorrhoe 
0 

unc wn alapuló inenstruációs / .:.··.: ... i ... I·. 
ko_~binálva), klimax, ca~cfnmenorrhoea (Glanduc<?rpinnal " 
szuntetése, acne vulgaris. oma prostatae, lactaho meg- ;\~q 

Adagolás: Klimaxos pana k é <;5;i 
}~~~· :R!~~t~~dikációk s~~eté'::e~a~o~ia3 ~2-3 _~ 1d_!?_2m~ :-!~;Ji 

l\Iegjegyzések• ~.ft SzTK t hé ·:-;·:::: 
. járati idő 5° év. er re szabadon rendelhető, Le- ·.•:•.J 

Csomagoiás: 30 tabi m't 3 90 F - -:0;;/ 
30 tabi. forte 7.20· Ft,~foo 'tabi. tfoi~eo 1~~k F~.te 8. 70 Ft, ·:.(.~j 

l\WRPHINUM HYDROCHLORICUM D I. >~j 
~~ 

1

;;:.p~~~~: :;· ! ~.ih. Hg. v., · s,. '.·•.·.·•.'.·.;··,,. 
Összetétele: 1 amp (1 ml) o ~1 · ·:1 

lllorpl}· hydrochior„ 7-i!l.'5 5 g I1~· ~02 g, 0,03 g és 0,04 g 
ml ac1d. hydrochlor, o 1 n' ~qu ~ ,mg na~r .. chlor„ 0,01 
tartalmaz. · ' ' · es · pro IllJ. ad 1 ml-t 

Javallat: Fájdalomcsillapitás. 

Adagolás: Szükség esetén naponta 1-3-szor 1 amp. ~- cut. 
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Megjegyzések: i:!iiii Bontható. SzTK terhére szabadon 
rendelhető_. 4%-os inj.amp.-ból 1 ml a maximális adagnál 
nagyobb! 
.K?zgyógyszerellátás terhére rendelhető az)%, 2 % , 3 %-os 
lilJ. 

Csomagolás: 10x1 ml amp. 1% 10.60 Ft, 2% 13.30 Ft, 
3 % 14.50 Ft, 4 % 15.90 Ft, 50x1 Ii1l amp. 1 % 53.
Ft, 2 % 66.50 Ft, 3 % 72.50 Ft, 4 % 79.50 Ft. 

aWRPHINUM HYDROCHLORICUM 2 % + I. 
ATROPil\'UM SULFURICUJ\l 0,05 % D. Sz. 
inj. Ph. Hg. V. 

összet~tele: 1 amp. (1 ml) 20 mg morph. hydrochlor., 0,5 
mg atrop. sulf„ 5,5 mg natr. chlor„ 0,01 ml acid. hydro
chlor 0,1 n, aqu. dest. pro inj. ad 1 ml-t tartalmaz. 

Javallat: Fájdalomcsillapitás. 
Adagolás: Szükség esetén naponta 1-3·szor 1 amp. s. cut. 
Megjegyzések: lfllfl Bontható. SzTK terhére szabadon' 

rendelhető. 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. 

Csomagolás: 10x1 ml amp. 13.50 Ft, 100x1 ·m1 amp 
135.- Ft. ~, 

MORPffiNUM HYDROCHLORICUM 2% + l 
ATROPINUM SULFURICUM 0,1% D. Sz 

inj„ 

Összet~tele: 1 amp. (i ml) 20 mg morph. hydrochlor., 1 mg 
atropin sulf., acid. hydrochlor. n/10()0 ad 1 ml.f tartalmaz. 

Javallat: Fájdalomcsillapítás. 

Adagolás: Szükség esetén naponta 1-3-szor S. cut. 

Megjenyzések; +'Ifi Bontható. SzTK terhére szabadon 
rendelhető. 

Csomagolás: 10X1 ml amp 13.70 Ft, 100X1 ml amp 
137.- Ft. 
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llWRPHINUM HYDROCHLORICUlli 2 % + 
SCOPOLAMil'WM HYDROBROltHCUl\I 0,05 % 
inj. Sz

0 

Összetétele: 1 amp. (1 ml) 20 mg morph. hvdrochlor., O 5 
mg scop. hydrobrom., acid. hydrochlor. n/ÍOOO ad 1 mJ:t 
tartal maz. -

Javallat: Elmebetegek motoros nyugtalansága. 

Adagolás: Szükség esetén naponta 1-3-szor 1 amp. s. cut, 
M:eojegyzések: iii~ Bontható. SzTK terhére szabadon rcn„ 

<lelhető. 

Csomagolás: 10x1 ml amp. 14.60 Ft. 

MUSTÁRNITROGÉN E. Gy. T. 
inj. 

XLIV. 

Összetétele: 1 szárazampulla 8 mg metb:yl-di (,6'-chJoraethyJ)
amJn. hydrochlor.-t tartalmaz. 

JavaJhitok: Lyniphogranulomatosis, myeloid leukaemia, 
lyn1phosarcoma, lymphadenosis chr. 

Adagolás: Kizárólag visszérbe fecskendezhetö ! A száraz„ 
ampulla ta~Jmát 15-20 ml steril élettani konyhasóoldat„ 
ban vagy deszt. vízbr;n oldjuk és ebből 0,1 mg-ot adunj, 
testsűly-kg-ként lassan visszérbe. Egy kúra ált. 4 ink: 
2-3 naponként. 
6 héten belül nem ismételhető. Csak intézeti kezelésre ! 
Rtg.-nel kombinálva 0,06 mgfkg adható hosszabb ideig. 

Meoíeoyzések: ++ Bontható, SzTI{ terhére csak indoko
lással rendelhető. Vigyázat: Hólyaghúzó! 

Csomagolás: 4 x 8 mg amp. 35.20 Ft. 

MUSTÁRPAPIROS D. 
Ph. Hg. V. 

XXXVII. 
Sz, 

Összetétele: 1 lap (100 cm•) 2 g sinapls nigr, sem.-t tartal
maz kaucsuk ragasztóanyaggal. 

.Javallat: Bőrizgató. • 
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Adaoolás: Langyos vízbe mártva a kívánt helyre erősítenL 
5-10 perc.re 

ll/i:egjegyzés: SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 1 lap (100 cm•) 2.90 Ft. 

MYCOSID K. Gy. 
old., hintőpor 

XXXVI. 

összetétele: 1 üveg (100 ml) 4 g natr. p-ch!orbenzoic.·t
0 

1 szóródoboz (100 g) 4 g natr. p-chlorbenzoic„ 10 g zinc~ 
oxid„ 86 g ta!c.-t tartalmaz. 

Javallatok: l\íycoticus, felületi bőrfertőzések (epidermophytia 
inguinalis et axillaris, intertrigo mycotica, pityriasis 
versicolor, trychophytia superfJcialis). 

Adagolás: Külsőleg. Terápiás adagolás: Fertőzött területek 
ecsetelése naponta 1-2-szer vagy hebintés, profilaktikusan 
hetenként 1-2-szer a testhajlatok beecsetelése vagy be
hintése. 

Megjegyzés: SzTK terhére csak indokolással rendelhetők. 

Csomagolás: 1 üV-eg (100 ml) 11.30 Ft, 1 szóródoboz (100 g} 
15.80 Ft. 

NARCOGEJ\! Chp. 
oldat 

III. 

Összetétele: 1 üveg {25 g) 24,874 g trichloraethylen„ 0,125 g_ 
thymol., 0,0006 g methylen. coerul.-t tartalmaz. 1 üveg
(175 g) 7-szeres hatóanyagmennyiségeket tartalmaz. 

Javallat: Analgesiás állapot elérésére, alkalmas bódftó
készülékkel szülési fájdalom csillapítására. 

Adagolás: 20-30 csepp géztamponról belélegezve; készülékm 
ben előírás szerint. 

l\fegjegyzések: + SzTK terhére csak indokolással rendel~ 
hető, Fénytől óvjuk. Kizárólag kékszinű. oldat használ
ható. 

Csomagolás: 1 üveg (25 g) 9.20 Ft, 1 liveg (175 g) 27.50 Ft. 
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Chp. XVIII. 

;_öSszctétele: 1 tégely (10 g) 0,0025 g phenylhydrarg. boric., 
0,1 g ephcdr. _sulf., 0,05 g menthol., 0,015 g _ol, bergam., 
1,5 g paraff. hqu„ 5 g vasel. cholest., 3,333 g ac:iu. dest.-t 
tartalmaz. 

-Javallatok: Rhinitis, melléküregek akut és krónikus geny
·nyes gyulladása. 

Adagolás: Külsőleg. Naponta 4-5-ször az üvegpálca segít
ségével a kenőcsöt az orrnyílásokba kenjük és könnyű 
küls6 massage-zsal az orrnyálkahártyába dörzsöljük. 

Megjegyzések: ++ SzTK terhére csak indokolással rendel-
hető. ' 

Csomanolús: 1 tégely (10 g) + üvegpálca 10.20 Ft. 

NATRI1Jlll: Cl.Il.ORATU~i isotoniea D. 
inj. 0,9% Ph. Hg. V. 

XLVII. 
Sz. 

Összetétele: 1 amp. (5 ill. 10 ml) 0,09 g natr. chlor.-t tartal
maz. 

Javallatok: Hiányzó folyadék pótlása, exsiccosis, labora
tóriumi célokra. 

Adagolás: I. ven. 

Megjegyzések: Bontható. SzTK terhére szabadon rendel
hető. 

Csomagolás: 10x10 ml amp. 28.- Ft, 100x10 ml amp. 
280.-Ft. 

NATRIUM Cl.Il.ORATUM hypertonica D. XXXI. 
inj. 10 % Ph. Hg. V. Sz. 
Összetétele: 1 amp. (10 ml) 1 g natr. chlor.-t tartalmaz. 
Javallat: Vérzéscsillapítás. 
Adagolás: Szükség szerint 1-2 amp. kizárólag i. ven. 
Megjegyzések: Bontható. SzTK terhére szabadon rendel-

hető. 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. 

Csomagolás: 5 x10 ml amp. 14.- Ft, 10x10 ml amp. 28.
Ft. 
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NATRIUM CITÍHCUM K. Gy. 
inj. 3,3% Ph. Hg. V. 

XXXI. 

összetétele: 1 amp. ( 5, 10, 20 ill. ;LOO ml) 0,033 g natr. 
citr.-t tartalmaz ml-enként. 

Javallat: Véralvadás gátlása. 
Megjegyzések: Bontható. SzTK terhére csak indokolással 

rendelhető. 

Csomagolás: 10 X 5 I;rll amp. 21.50 Ft, 50 X 5 ml amp..: 107.50 
Ft 5X10 ml amp. 13.60 Ft, 10X10 ml a1up. 21.20 Ft, 
50 'x 10 ml amp. 136.- Ft, 5 X 20 ml amp. 22.30 Ft, 
10 x 20 ml amp. 38.90 Ft, 1x100 ml amp. 20.20 Ft. 

NATRIU~i JODATUM: E. Gy. T. 
alkalisolvens drazsé · 

VI. 

összetétele: 1 drazsé (0,88 g) 0,2 g natr. jod.-t tartalmaz. 
Javallat: Jód-terápia. 
Adagolás: Naponta 3-szor 1-2. drazsé. 
l\'legjegyzés: SzTK terhére csak indokolással rendelhető. 
Csomagolás; 20 drazsé 9.50 Ft. 

NATRIUM NITROSUM E. Gy. T. 
. inj.-4%Ph.Hg.\T.,6%, 8%Ph.Fig:v. 

és 10 %. 

XVI. 
Sz • 

összetéfele: 1 amp. (1 ml) 0,04 g, 0,06 g, 0,08 g, ill. 0,10 g 
natr. nitros.-t tartalmaz. 

Javallatok: Hypertonia, aJ?.gina pectoris. 
Adagolás: Naponta 1-2 amp. s. cut. 
l\'[egje1nrzések: >I~ Bontható. SzTK terhére szabadon ren

delhető. h 
6 

. 401 · · Közgyógyszerellátás terhére rendel et a 10-os in3. 
csomagolás: 10X1 1nl &mp. 4% 11.60 Ft, 1oox1· ml ampL 

4o/c 116- Ft 10x1 ml amp. 6% 11.60 Ft, 10X1 ml 
a~p. s% 11.6Ó Ft, 10x1mt_amp.10% 11.60 Ft, 100x1 
ml amp, 10 % 116.- Ft. 
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SALICYLICUM Ch, E. Gy. T. II. 
Ph. Hg. V., alkalisolvens drazsé 

Ph. Hg. \ 1
• Sz. drazsé. 

összetétele: 1 amp: (~O n1l) 1 g nat_r. salic„ 0,014 g acid. saHc., 
aqu. dest. pro inJ. ad 10 ml-L, · 
1 drazsé (0,886 g) 0,5 g natr. salic.-t tartaJmaz. 

-JavaHat?lr: H,eyeny sokízületi csúz, hűléses megbetegedé
sek, zzo~n!aJdalmak, lumbago, pleuritis, iridocyclítis 
polyneuntis, - ' 

Adagohi~: Hetenként,3-szor 1 amp, kizárólag i. ven. Naponta 
3-5-szor 1-6 drazse. 

1i'fegje_g1:zésck: Bonthat,ók. SzTK terhére a drazsé szabadon 
az IIlJ. csak indokolassal rendelhető, ' 
Rözgyógyszerelláiás terhére rendelhető a drazsé. 

Csomagolás: lüxl ml arnp. 24.90 Ft, 20 drazsé 4.90 Ft. 

.NATRIUl\f TlilOSULFURICUM: K. Gy. XXXIX. 
inj. 10 % Ph. Hg. V. Sz. 

Összetétele: 1, a1np, (10 ml) 1 g n3-tr. thiosulf.-t tartalmaz. 

Ja1la!latok: l\Iéregtelellitésr~ arzén-, arz.enobenzol, cián-
rnergezés esetén, továbba praeeclan1psra, uraemia urU-
caria, pruritus, arthra!gía, pellagra esetén. ' 

Adagolás: Naponta 5-50 ml i. ven. vagy s. cut. 

Megjeu~'zések: Bontható. SzTK terhére szabadon rendel
hető. Gyógyszertári forgalomban nincs. Esetenként a 
Kőbá_nyai Gyógyszerárugyártól rendeli n1eg a gyógv-
szertar. · 

Csonianolás: 10x10 ml an1p, 23.50 Ft, 100 x 10 ml amp .. 
179.40 Ft. 

NAUTISAN D. 
kúp és gyermekkúp 

XXI. 

Összetétele: 1 kúp (2,4 g) 0,1 g coffein., 1 g alc, trichlor
isobutyl.-t. 

1 gyermekkúp (0,9 g) ,0,015 g coff. natr. -benz„ 0,05 g 
alc, trichlorisobutyl.-t tartalmaz. · · 

-Javallatok: Hányás, hányinger csillapitása. 
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Adagolás: Szükség esetén naponta 1-2-szer 1 kúp. 
P.Iegjegyzések: Bontható: kúp; SzTI{ terhére a kúp csak 

indokolással, a gyermekkúp szabadon rendelhető. Lejárati 
idő 1 év. , 
Kőzgyógyszcrellátás terhére rendelhetők. 

Csomagolás: 5 kúp 27.80 Ft, 50 kúp 278.- Ft,5 gyermek
kúp 8 . .....:... Ft. 

NEOADIGAN K. Gy. 
inj., csepp 

XIV. 
§z. 

Üsszetétele: 1 amp. (2 ·ml) 0,4 mg digit. lanat. A-1-B+C 
g!ycosid, cryst., 150 mg _spir. concentratiss., 340 mg 
glycerin„ aqu. dest. pro illJ. ad 2 ml-t tartalmaz. 
1 ·üveg (15 ml) 0,0075 g digit. lanat. A+B+C glycosid. 
cryst.-t tartalmPz. 1 üveg (100 ml) 6,66-szoros ható
anyagmennyiségeket tartalmaz. 1 ml = kb. 35 csepp = 0,5 
mg hatóanyag. 

Ja'\·aUat.ok: A digitáliszterápia javallatai. Teljes kompen
zálás elérésére áiialában 6 mg szükséges, fenntartó adag 
napi 0,5-1,0 mg. 

Adagolás: Napi 1-2 amp. i, ven. vagy i. musc. Cseppb61 
naponta-S x 15 csepp. 

Jilegjeg~'zések: >I~>I< Bonthatók. SzTK terhére:_szabadon ren
delhetők. Lejárati idő: 2 év. 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhetők. 

C'i!omagolás: 5 x 2 ml amp. 8.60 Ft, 50 x 2 ml amp. 86.- Ft, 
1 üveg (15 ml) 10.10 Ft, 1 üveg (100 ml) 40.50 Ft. 

NEOGRANORThl.OJ'i.D. 
kenőcs 

XXXVI. 
Sz-. 

összetétele: 1 tubus (25 g) 0,9 g extr. pancreatis, 2,5 g extr. 
testicnU; 1 g ol. oliv., 300 NE axerophth. (vitamin A), 
100 NE calclferol. (vitamin D), 3,75 g zinc. oxyd„ 2,5 g 
adeps lanae anh., 0,125 g eholesterin., 12,375 !:\ vaselJn 
flav., 0,15 g ol. eucalypti, 0,1 go!. lavandulae, 1,6 g aqu. 
dest.-1. tartalmaz. 1 tégely (1000 g) 40-szeres hatóanyag• 
mennyiségeket tartalmaz. 

Javallat: Sebkenőcs. 
Adagolás: l{ülsőleg. 
Megjegyzés: Sz'fK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 1 tubus (25 g) 9.10 Ft, 1 tégely (1000 g) 128.20 

Ft. 
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NEOJCIDIN E: Gy. T. 
inj. 

XXXIII. 
Sz, 

összetétele: 1 amp. (2 ml) 0,40 g hexamethyl-1,3-diamino
isopropanoldijod: (= J 0,236 g) _0,003 g natr. sulfuros., 
aqu. dest. pro inJ. ad 2 ml-t tartalmaz. . 

JavaUatok: Lues, arteriosclerosis,véredények megbetegedése 
arthritis deformans. ' ' 

AdagÓlás: Naponta vagy 2-3 naponként %-1 ampulla 
s. cut., i. musc., i. ven. 

~:[egjegyzések: + Bontható. SzTK terhére szabadon ren
delhető. 

Csomagolás: 10x2 ml amp, 26.40 Ft, 100X2. ml amp. 
264.- Ft. 

NEOMAGNCIL Ch. XXXVIII. 
tabi. 1 g Ph. Hg. V. Szo 

Összetétele: 1 tabi. (1,04 g) 1 g chlorogen.-t (benzolsulfon
chloramid natr.) tartalmaz. ' 

Javallatok: Fertőtlenítő, kéz-, seb-, hólyag-, hüv'ely-, méh
toroköblités, furunculosis,. lemosások, has-, pleura-űf 
átmosása műtét kapcsán, fogfehérítés, gyökérkezelés, 
műszerek, gumieszközök, használati tárgyak (fodrász
eszközök) fertőtlenítése, ivóvíz csírátlallitása, mustárgáz
'sérülés kezelése. 

Adagolás: Külsőleg: %-2 tabl. 1 litervízben oldva. 
Megjegyzésell: Bontható. SzTK terhére szabadon rendelhető. 

Közgyógyszerel!átás terhére rendelhető. Bábatáskák ré
szére hivatalosan előírva. 

Csomagolás: 10 tabl. 4.20 Ft, 50 tabi. 21.- Ft, 100 tabi. 
42.- Ft, 

NEOPERHEPAR K. Gy. 
inj. 

XXXIII." 

Összetétele: 1 amp. (2 ml) 2 ill1 extr. hepatis fluid. standard. 
{= 20 gamma vitamin B 1,), 0,01 g phenol.-t tartalmaz. 

Javallatok: Anaemía pernfciosa, más makrocytaer anaemiák 
ólommérgezés, herpes zoster, tonfcum. ' 
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Adagolás: Naponta 1 amp. i. musc. vagy depot kezelésre 
6-10 ml i. glut. 2-4 heti időközökben. A terápiá.s ered
ményt a reticulocytakrízis és a vörösvérsejtszám emelke
dés szabja meg. 

Megjegyzések: + Bontható. SzTK terhére csak klinika,_ 
kórház vagy szakrendelés bizonyitványával igazolt 
anaemia perniciosa, perniciosa-típusű terhességi vér
szegénység, agastricus anaemia, valamint ólomrnérgezé
ses eredetű sűlyosabb fokű anaemia esetében rendeihető
szabadon. 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. Lejárati idő: 
2 év. 

CsomUgolás:3x2 ml amp.16.70 Ft, 50 X2 ml amp. 278.SOFt. 

NEOPERHEPAR !orte K. Gy. 
inj. 

XXXIII. 

összetétele: 1 amp. (2 ml) 2 ml extr. hepatis fluid. standard. 
( = 60 gamma vitamin B 12), 0,01 g phenol.-t tartalmaz. 

Javallatok: Anaemia perniciosa, más makrocytaer anae
miák, ólommérgezés, 

Adagolás: Naponta 1 amp. (60 gamma) i. musc. vagy depot 
kezelésre 1w2 amp. (= 60-120 gamma) i. glut. 2-4 heU 
időközben. A; terápiás- _eredményt a reticulocytakrizis és
a vörösvérseJtszám emelkedése szabja meg. 

Megjcg:\'Zésck: + Bontható. -szTK terhére csak előzetes 
főorvosi engedéllyel rendelhető. Lejárati idő: 2 év. 

Csomagolás: 3 X 2 ml amp. 48.80 Ft, 50 X 2 ml amp. _ 813.30 Ft 

NEO·PEVITON Chp. 
inj. 

X\rI. 

Összetétele: 1 amp. (2, ill. 5 ml) 0,06, ill. 0,15 g aethanola
min. nicotinic.-t tartalmaz. 

Javallatok: 1. A periferiás arteriák minden betegsége~ 
mint a) Organikus betegségek: Arteriosclerosis, Buerger
kór; b) Funkciós zavarok: Raynaud-kór, Raynaud 
syndroma, acrocyanosis. 2. A coronariák betegségei: 
koszorúserek sclerosisa, thrombosisa (angina pectoris} 
szívizom infarctus. 3. Agyi erek betegségei: cerebrális 
véredények arteriosclerosisa (st. lacunaris), funkcionális 
görcsök, migraines állapotok. 4. lJlcerosus betegségek:- . 
a gyomor és duodenum ulcusai, colitis ulcerosa. 
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EllenjRimllat.ok: Haemorrhagiás állapotok, glomeruJonephri· 
tis, cardiovascularis elégtelenség. 

Adagolós: Naponta egyszer_ 1 an1p. s. cut. i. musc. i. ven. 
1 kűra 20 amp. 

fi'fegjegyzések: S:zTI{ terhére csak indokolással rendelhető. 
Csomagolás: 10X2 ml amp. 20.90 Ft, 100X2 ml amp. 

187.80 Ft, 10X5 ml amp. 31.70 Ft, 100X5 ml amp. 
250.20 Ft. 

\VEOPHEIJAN Ch. 
tahl. 

XIV. 

Összetétele: 1 tabi. (0,40 g) 0,25 g phenyl-acetyl-carbamid.•t 
tartalmaz. 

Jalmllatok: Genuin és organikus eredetű epilepszia egyéb 
szerekkel nehezen befolyásolható formái. 

Ellenja'\'allatok: l\iájműködés zavarai, személyiség zavárai. 
Adagoh'is: Napi 1-4 tabletta, óvatosan emelkedő ad_agolás

ban a görcsök 1neggátlásáig. Sevenallal (este 0,1 g) vala• 
mii:tt Diphedannal, brómmal kombinálható. Személyiség. 
zavar, májártalom, kiütés esetén leukocytaszám csök· 
kenésekor az adagolást meg kell szüntetni. A _kezelést 
célszerű kórházban kezdeni; fehérvérsejtszám és máj
funkció a gyógyszer szedése folyamán rendszeresen 
ellenőrzendő. 

lUeojeg}'zések: ~'1~ SzTK terhére csak indokolással rendelhetéi. 
t:s-nmaooiás: 25 tabl. 12.80 Ft, 250 tabi. 97.90 Ft. 

~'iEOSALVARSAN M. Fh. XXXIX 
inj. Sz. 
összetétele: Novarscnol.-t (natr, diOX}'diaminoarsenobe~ol

methylensulfox~'licurn) tartalma2 szárazampullákban. 
Ja'\•allatok: Lues, szájspirillosisok, anginar..Plaut Vincentt, 

lichen planns, 
Ellenja\lallat: Ivíáj megbetegedés. 
Adagolás: Egyes adag: férfiaknak: 0,3-0,45 g, ndknek: 

0,15-0,3 g, gyermekeknek testsúlykg-ként 0,01-0,03 g, 
összadag: férfiaknak: 4,5-6 g, nőknek: 4,0-5,0 g. 

Megjegyzések: iio SzTK terhére, ~zabado.~ r~l!-d~lhetö. 
KözgyógyszereHátás terhére rendelhető. LeJurah 1do 4 év. 

Csomagolás: 1X0,15 g' 13.10 Ft, 1X0,30 g 14.- Ft, 1X0,45 
g15.-Ft, 1x0,60g15,90 Ft, lx0,75 g 16.90 Ft, 1 x0,90 g 
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18.- Ft, 1x1,5 g 24.60 Ft, 10 X 0,30 g 66.20 Ft, 10 X 0,45 g 
75.80 Ft, 50 X 0,15 g 222.90 Ft, 50 X 0,30 g 269.40 Ft, 
50x0,45 g 315.80 Ft, 50x0,60 g 362.40 Pl. 50x0,75 g 
409,10 Ft 50x0.90 g 4-55.GO Ft 

J\"EOSPEK'f E. Gy. T. 
inj. 

XXVI. 

Összetétele: 1 amp„ (3 Hl. 20 nll) 1,05, ill. 7 g diuethanol
amin. 3,5-dijod-4-pyridon-N-acct.-t (=J 0,525, ill. 3,5 g) 
tartalmaz. 

Ja-ntllatok: A Vesemedence, hűgyutak és hólyag, továbbá 
erek, izületek és sipolyok Rtg.-ábrázolására. 

Ellenja'\·al!atok: A vese sűlyos kiválasztási elégtelensége. 
A vese károsodásával járó sű!yos betegség és a jód 
iránti érzékenység különös elővigyitzalosságra int. Tbc. 
és terhesség nem kizáró ok. 

Adagolás: I\-1egfelelő előkészítés után intravénásan: csecse
mőJ>:,nek 2-3 ml. Gyermekeknek: 1-2éves 8 ml, 3-12 év_es 
10 m!, 12-15éves15 ml, idősebbeknek felnőtt adag= 1 
amp. á 20 ml. A befecskendezés 3-5 percig tartson a test
hőmérsékletre n1elegitett inj. oldatból. Befecskendezésre 
csak deszt. vízben kifőzött fecskendő használható. 

Ji.-iegjcg~'zésel;:: iI< Szakrendelések a biztosítottak részére 
nem az SzTK terhére, hanem a pro amhulantia szerekre 
meghatározott módon szerezhetik be. -

Csomagolás: 1 X3 ml amp. 15.90 Ft, 1X20 ml amp. 82.70 Ft, 

NEO'fONOCAIN K. Gy. VIII 
inj. V. (0,5%), VI. (1 %), Sz. 
VIII. (2%), X. (4%) 
Összetétele: 1 amp. milliliterenként a következő hatóanyag

mennyiségekct tartalmazza: 

proeain. hydrochloi. 
adrenal. 
aeid. hydrochlor. 
kal. metabisulfuros. 
natr. chlor. 
aqu, dest. pro inj. 

a 0,5%-os 
az 1 %-s 
a 2%-os 
a 4%-os 

0,5% 1% 2% 4% 
5mg 10 mg 20 mg 40 mg 

0,0125 mg 0,025 mg 0,05 mg 0,025 mg 
qu. sat. ad pK 3-5 

1.2 mg 1,2 mg 1,2 mg 1,2 mg 
7,9 mg 6,5 mg 4,2 mg 

ad 1 ml 
E 25 ml-cs 
5 10, 25 50 ml-es 

2 5 10, 25 ml-es 
2 5 10 ml-es· ampullákban. 
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Javallatok: Helyi érzéstelenítésre. 
Megjegyzések: + SzTK terhére szabadon rendelhető. 

Közgyógyszerellátás terhére rendelhető az inj. X. Lejárati 
idő: 4 év. 

Csomagoltis: 10 X 5 ml amp. 0,5 % 23.40 Ft, 1 X25 ml amp. 
0,5% 8.60 Ft,- lű x 5 ml amp. 1 % 23.40 Ft, 100 x·fr ml 
amp. 1 o/o 174.90 Ft, 10X10 ·ml amp. 1 % 31.80 Ft, 100X 
10 ·m1 a1np. 1 % 250.10 Ft, 1 x25 ml amp. 1 % 8.60 Ft, 
1X50 ml amp. 1% 12.- Ft, 10x2 ml amp. 2% 15.10 
Ft, 100 x 2 ml amp. 2 % 111.90 Ft, 10 ~ 5 ml amp. 2 % 
24.50 Ft, 100x5 ml amp. 2~{, 187.70 Ft, 10X10 ml amp. 
2% 31.- Ft, 1oox10 ml amp. 2% 242.50 Ft, 1x25 ml 
amp. 2% 9.70 Ft, 10x2 ml amp. 4% 15.- Ft, 25x2 ml 
amp. 4% 37.50 Ft,-100x2 ml amp; 4% 150.- Ft, 10X5 
ml amp. 4% 25.80 Ft, 100X5 ml amp. 4% 250.- Ft, 
10X10 ml amp. 4% 34.30 Ft, 100X10 ml amp. 4% 
343.- Ft. 

NEOTONOCAIN K. Gy. 
tabl. 

YIII. 
Sz~ 

Összetétele: 1 tabl (0,138 g) 125 n1g procain. hydrochl. 
0,125 mg adrenal, 0,375 mg acid. bor., 12,5 mg natr. 
thiosulf.-t tartalmaz. 

Ja\'allat: Helyi érzéstelenítő oldatok készítéséhez. 100 ml 
oldat elkészítéséhez szükséges mennyiség: 0,25.%-os 2 tabi„ 

, 0,5 %-os 4 tabi., 1 %-os 8 tabi„ 2 %-os 16 tabi. 
Adagolás: A megfelelő mennyiségű tablettát neutrális fiz; 

sóoldatban oldjuk és ha szükséges sterilizáljuk. 
1\iegjenyzés: +~· SzTK terúére szabadon rendelhető. Csak 

injekciós és külsőleges oldat készítéséhez használható. 
Lejárati idő 2 é>:· · 

Csomagolás: 10 tabi. 4.10 Ft, 100 tabi. '21.- Ft. 

NEOTONOCAIN Sll\'E TONOGENO K. Gy. YIIL 
inj. 2 % Ph. Hg. V. Sz. 
Összetétele: 1 amp (2 ml)40mg procain. hydrochl„ 9,6 mg 

natr. chlor., aqu. dest. pro inj ad 2 ml-t tartahnaz. 1 amp. 
(5 ill. 10 ml) 2,5 ill. 5-szörös hatóanyagmennyiséget 
tartalmaz. 

Javallat: Helyiérzéstelenítő. 
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Megjegyzf;sek: + SzTK terhére szabadon rendelhető. , 
Csomagolás: 1o'x2 ml amp. 15.30 Ft, 100x'2 ml amp. 

113.30 Ft. 10 x 5 ml arnp 25.20 Ft, 100 x 5 ml amp. 193.50 
Ft, 10x10 ml amp. 32.60 Ft, 100x10,ml amp. 527.- Ft. 

NEOTONOCAIN SINE TONOGENO K. Gy. YIIL 
tabi. Sz. 

Összeétele: 1 tabi. (0,125 g) 0,125 g procain. hydroehl.-t 
tartalmaz. 

Javallat: 1. Neotonocain tabl. 
Adagolás: 1. N eotonocain tabi. 
R-iegjegyzés: >!- SzTK terhére szabadon rendelhető. Csak 

injekciós és külsőleges oldat készítéséhez használható. 

Csomagolás: 10 tabi. 5.30 Ft, 100 tabl. 19.- Ft. 

NEOTROPARIN Ch. 
jnJ., tabl. 

XII. 

Összetétele: 1 amp. (2 rnl) 0,04 g 6,7-diae~hoxy-1-(3,4-
diaethoxybenzyl)-isochinolin hydrochlor. (Perparin), 0,06 
g urethan. 0,0015 g methylhomatrop. brom.-t (homatro
pin. :rnethyibromat„ Novatropin), 0,2 g spir. concentratiss.~ 
aqu. dest. pro inj, ad 2 ml-t, 
1 tabl. (0,23 g) 0,04 g 6,7~di,aethoxy-1-(3,4-diaethoxyben
zyl)-isochinolin. hydrochlor„ 0,0015 g methylhomatrop. 
brom.-t tartalmaz. 

Javallatok: Pylorusspasmus, uicus ventr. et duod„ kőkóH
kák, postoperativ bélgörcs,. cholecys~i~is, hy-peremesis 
gravidarum, asthma bronch1ale, enter1tis, obstip. spast., 
dysmenorrhoea, szülés alatti méhszájgöres, elhúzódó tá
~ás, tűlerős fájáso~. 

Adagolás: Naponta 2-3-szor 1-2 tabl., ill. 1-2 amp. s. cut., 
i. mt!-sc.,. 1 amp. t. ven. lassan befecskendezve. 

1\Iegjegyzések: -r~+ Bontható: _inj.; SzTK terhére csak indo~ 
kolással rendelhetők. 

Csomagolás: 5X2 ml amp. 15.10 Ft, 50x2 ml amp. 151.
Ft, 20 tabl. 17.10 Ft, 100 tabi. 73.60 Ft. 



11/EUl'OJ\i E. Gy. T. 
drazsé 

Összetétele: 1_ drazsé (0,93 g} 205 mg calc. glycer. phosph. <:~-
cryst. (H20)~ 124 mg ammon. brom„ 298 mgnatr. brom.-t ____ ,,,„. 

Ja::~I~~=:z~degesség, chorea, epilepszia, pertussis, anaphro- ~ .•. ·.{·,···:.:.:.;·:.' .. --.•1· .. 

disiacum, neurasthenia, hysteria, alvászavar. ·--

Adanoiás: Naponta 3-szor 1 drazsé. · --·1 

N;;;;:::~;~:;;:h:;eo '::~~~nd;:::.e':;~ö~::XIV. fl···· 

i~5~-!~~;;:;:;:;;:::::~ l.;·'·'•I .•... •.• 
multiplex, szulfamid- és arzenobenzolintolerantia. 

Adagolás: Naponta vagy másodnaponta 1 ampulla s. cut., <'·:','..j •. : .•. 
1. musc. vagy i. ven. Naponta 1-3-szor 1 tabi. 

Megjegyzések: SzTK terhére. az inj. szabadon, a tabi. csak.-... ·-:·· .. · .. / 
indokolással rendelhető. . t 

· Közgyógyszerel\átás terhére rendelhetö a tabi. --•• ·.--.. •.· ...•. ·.• ....•. ! .. : .. ·.·.· 
Csomagolás: 5x1 ml amp. 9.90 Ft; 50x1 ml amp; 63.40 Ft _-

20 tabl. 19.- Ft, 100 tabl. 80, 70 Ft. • 

~~~~%~~~~1:"~~~::~: :lf 
·Javallatok: Lues, Plaut-Vincent angina. ::i·:::-\ 
Adagolás: Lues: Felnőtteknek: 3 nap egymásután éhgyo.:. . --~

morra 2-3 tabi. a 0,25 g; 3 nap szünet után ismétlendlS 1 
56 tabi. öss?"mennyiségig (= 14 g). A napi adagot mindJg- :.:_~ 'L. 
egyszerre kell bevenni. újszülöttek: a Prof. Gegesi Kiss„ )_\;: :: 
előiráJ- ajánlatos. Egyéb javallatoknál. ált. napi 1-3 tabi.--- ·_:~<e. f; a 0,2n g étk. után 4-10 napig. - -
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1\-Iegjegyzések: >!<+ SzTK terhére szabadon rendelhető~ 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. 

Csomagolás: 20 tabi 0,05 g 6.70 Ft, 30 tabl. 0,25 g 28.70 Fh 

NITON E. Gy. T. 
drazsé 

XVI. 
Sz„ 

Összetétele: 1 drazsé (0,9 g) 0,128 g theobror:i:ün:, 0,085 g 
kal. brom., 0,02 g phenoharbitural. (acid, phenylaethyl
barb.), 0,15 g natr. rhodanat.-t tartalmaz. 

Javallatok: Hypertonia, angiospasmus, arteriosclerosis. 
Adagolás: Naponta 3-szor 1-2 drazsé. 

Megjegyzések: ~ SzTK terhére szabadon rendelhető. 20 
drazsé orvosi vény nélkül is kiszolgálható. 

Csomagolás: 20 drazsé 12.90 Ft, 100 drazsé 48.30 Ft. 

NITROMINT E. Gy. T. XVI. 
tabl. 0,5 mg Ph. Hg. \T. és 1 ing Sz. 
Összetétele: 1 tabi. (0,1 ill. 0,3 g) 0,5 mg, ill. 1 mg nitro

glycer.-t tartalmaz. 

Javallatok-;- Angina peetoris, angiospasmus. 
Adagolás: Szükség szerint 1-2 db 0,5 mg-os, 1 db 1 mg-oi} 

~ablettát szétrágva a szájban tartani. (Naponta legfeln 
Jebb 6 db 0,5 mg-os, 3 db 1 mg-os tablettát.) 

Megjegyzések: ofo>f< SzTK terhére szabadon rendelhető. 
l{özgyógyszerel!átás terhére rendelhető a 0,5 mg-os tbl. 

Csomagolás: 50 tabl. 0,5 mg 5.40 Ft, 100 tabl. O 5 mg 
6.70 Ft, 500 tabl. 0,5 mg 21.60 Ft, 50 tabi. 1 mg s.'eo Ft~ 
100 tahi, 1 mg 7.10 Ft, 1000 tabi. 1 mg 30.60 Ft. 

11/0DICID E. Gy. T. 
kenőc's 

XXIII. 
Sz. 

Összetétele: 1 tUbus (15 g). 0,002 g adrenal. hydrochlor.~ 
0,025 g azulen. (ol. achill. conc.-ban), 0,15 g tetracain. 
hydrochlor., 0,225 g D-(-)-chloramphenicol., 0,30 g 
camphor„ 1,5 g bismuth. subgall„ 0,14 g cer. alb., 5,66 g 
vasel.- alb., 7 g adeps. lan.-t tartalmaz. 
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Javallatok: Nodi haemorrhoid., pfuritus ani, perianal_is 
eccema. --

AdagoI6s: Külsőleg. Babnyl°menny~séggel az anust és anus
nyílást naponta többször bekellJ_uk. 

Megjegyzések:~+ SzTK terhére szabadon rendelhető. Lejá
rati idő: 2 év. 

cs-omagolás: 1 tÚbus (15 g) 8.40 Ft. . 

NOHAESA Jásd HEMORID 
:NOVALGIN lásd ALGOPYRIN 
NOVASCABIN E. Gy. T. 

olaj. 
XXXIV. 

Összetétele: 1 üveg (70 g) 0,75 g methyl. phthat., 21,25 g 
benzyl. benz., 48 g paraff. liqu.-t tartalmaz. 1 üveg 
(500 g) 7,1-szeres mennyiségű hatóanyagot tartalmaz. 

Javallat: Scabies. 

Adagolás: Meleg fürdő után a testet bekenjük Novascabin
nal. 30 perc múlva a bedörzsölés megismételendó, 
12-14 óra múlva fürdő és fehérneműváltás. 

Megje!Jl'zések: SzTK terhére csak indokolással rendelhető. 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. 

Csomagolás: 1 üveg-(70 g) 13.50 Ft, 1 Üveg (500 g) 55.10 Ft. 

NOV ATROPIN Ch. x. 
inj., csepp, tf!.bl. Sz. 
Összetétele: 1 amp. (1 ml) 2,5 mg methylhomatrop. brom.-t, 

1 üveg (20 ml) 0,04 g, 1 üveg (100 ml) 0,20 g. methyl
homatrop. brom-t, 

1 tabl. (0,23 g) 2,5 mg methylhomatrop.brom.-t tartalmaz • 
. Javallatok: H;y-peraciditas, hypersecretio, nleus ventr. e.t du

od„ enteritis. tbc.-sek izzadása, salivatio, pylorus spasmus, 
kólika, kőfájdalom, dysmenorrhoea, cystitis, asthma 
bronch., szívblock. / 

Adagolás: Pro dosi: 0,0025-0,01 ! g. p-ro die: 0,0075-0,03! g 
Átlagban naponta 3x20-50 csepp, vagy 1-2 tabl. Injek 
eió: 1'-2 amp. s. cut„ 1 amp. i. ven. lassan befecsken
dezve, szükség esetén naponta 1-3-szor. Gyermekeknek 
életkor szerint 0,1-1 mg. 
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lieojegyzések: ++ Bontható: inj.; SzTK terhére sZabadon 
rendelhetők. 

Csomagolás: 5x 1 ml amp. 6.50 Ft, 50x1 ml amp. 65.- Ft, 
1 üveg (20 ml) 4.90 Ft, 1 üveg (100 ml) 12.- Ft, 20 
tabi. 3.50 Ft, 100 tahi. 9.50 Ft. 

'\'OVIFORM E. Gy. T. 
szemkenőcs 

XXXVIII. 
Sz. 

összetétele: 1 tégely (5 g) 0,25 g blsmuth. tetrabrompyroca
techinic. ( = Bi20 1 30 %). 1,54 g vaselin. alb., 0,68 g 
cer. flav„ 2,47 g paraff. liquid., 0,06 g aqu. dest.-t tar
talmaz. 

Javallatok: Blepharltis ulcerosa, ulcus corneae, fertőtlenitő, 
adstrlngáló, a szekréciót csökkentő szemkenőcs. 

Adagolás: Külsőleg. 
!'legjegyzés: SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 1 tégely (5 g) 3.30 Ft. 

NOVIFORM·ZIKC E. Gy. T. 
szemkenőcs 

XXXVIII. 
Sz. 

összetétele: 1 tégely (5 g) 0,25 g bismuth. tetrabrompyro
catechinlc. ( = Bitűa 30 %), 0,25 g zinc oxrdat„ 1,45 g 
vasel. alb„ 0,65 g cer. alb., 2,34 g paraff. hquld., 0,05 g 
aqu. dest.-t tartalmaz. 

Javallatok: 1. Noviform szemkenőcs. 
Adagolás: Külsőleg. 
1\.'legjegyzés: SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 1 tégely (5 g) 3.10 Ft. 

NOVOBARIUM E. Gy. T. XXVI. 

9 

por orális és rektális. 
összetétele: 1 zacskó (170 g) orálls.: 139,4 g barium sulf„ 

21,93 g talc„ 8,092 g malti far. tost„ 0,51 natr. car~o.xy· 
methylcellul., 0,041 g ol. coryll. avell., 0,027 g van1hn-t 
tartalmaz. 1 zacskó (1000 g) 5,88-szoros hatóanyag.mennyi
séget tartalmaz. 
1 zacskó (340 g) rektális.: 283,73 g :barium sulf., 55,25 !jl'. 
talc., 1,02 gnatr. carboxymethylcellnl.·t tartamaz. 1 zacsko 
(1000 g) 2,94-szeres hatóanyagmennyiséget tartalmaz. 
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JayaUatok: Röntgenkontrasz_tanyag a gyo_mor, nyelőcső, :C'.' 
nyálli;ahártya-relief és a beltraktus vizsgalatához. ··~f 

Adagolás: Langyos vízzel (2,5 dl) elkeverve tejfelsűrűségü ~'.fii; 
csomón1entes pépet készíUink. Nyelőcsővizsgálathoz . ;·s 
sűrűbb pépx;t készítünk. Nyálkahártya relief vizsgálat- 'C.:il.· 
hoz 1 evőkanál orális port 1 tojásfehérjével és kevés vízzel .~ 
sűrű péppé keverünJ{, A rektális port beöntéses vizsgálat
hoz a következőképpen használjuk: Langyos vízzel 
(1 % J) kb. tej sűrűségű csomómentes péppé keVerjük. 

l\.1eojegyzés: ."?zakrendelések biziosftottak részére nem az 
SzTK terhere, hanem a pro ambulantia szerekre meg
határozott módon szerezhetik he. 

Csomagolás: 1 zacskó (170 g) orális 8.70 Ft, 1 zacskó (1000 g) 
orális 35.40 Ft, 1 zacskó (340 g) rektális 14.- Ft 1 zacskó 
(1000 g) rektális 33.- Ft. ' 

NOVOCAIN-CORBASIL lásd CORBOCA1N 

NOVOPAN K. Gy. 
tabi. 

IV. 

Összetétele: 1 tabi. (0,6 g) 0,25 g hexobarbitural.-t (acid. 
methylcylohexenyl-methylbarhituric.) tartalmaz. 

Javallatok: Alvászavar, elaltató- és újraaltatószer. 

Adan_olás: Elaltatószerként: 1-2 tabletta; újraaltatáshoz 
haJnali órákban %-1 tabi. . 

Megjegyzések: ~ SzTI{ terhére csak indokolással rendelhető. 
Csomagolás: 10 tabi._ 16.70 Ft, 250 tabl. 266.40 Ft. 

NOVOPAN NATRIUM Ch. 
inj. 

I,T_ 

Összetétele: 1 amp. 0,5, ill. 1,0 g hexoharhituralnatr.-t 
tartalmaz. 

Jav!lllatok: Rövid és tartós intravénás narkózis, éternarkó
z1s bevezetése. 

Ellenjavallatok: J\iájparenchyma megbetegedés súlyos f_er
tőzéses megbetegedések, szájfenéki, mandula körüli 
műtétek, fiatal gyermekkor, shock, dyspnoes állapot 
dekompenzáció, thyreotoxicosis, sectio caesarea. • 
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Adagolás: A:z. aqua dest. pro. inj.-val frissen készített 
10%-os oldatból 6-10 nll-t lassan (1-2 Iűl/perc) a beteg 
vénájába fecskendezünk. Az Íg:"j' előidézett narkózis 15-
20 percig tart. Ez időn túl percenként 0,5-0,7 ml Novopan 
natrium lassú befecskendezésével vagy éterrel iolytatható 
a narkózis. 

Th1egjegyzé>;ek: >i1 Bontható. SzTI{ terhére csak indokolással 
rendelhető. 

Csomagolás: 5 X 0,5 g amp. 34.- Ft, 25 X 0,5 g an1pc 117.40-
Ft, 1X1,0 g amp. 12.40 Ft, 5 X 1,0 g amp. 62.- Ft, 
25X1,0 g amp. 217.50 Ft, 

NOVURIT Ch. 
inj., kup. 

XXVII. 
Sz. 

Összetétele: 1 amp (1 ml) 0,1 g mercamphamidnatr, (tri
metb yl cycl open tan-car bonsa v met h oxy mercuri · hydroxy
al\ yl a1nidcarbonsa vas natr.), 0,05 g theopl1yllin-t, '1 amp 
(2 ml) :2-szeres mennyiségű hatóanyagot tartalmaz. 
1 kűp (2,8 g) 0,5 mercamphamidnatr., 0,2 g norcain-t tar
talmaz. 

;Javallatok: Inj.: Cardialis eredetű vizenyők, portalis kerin
gészavar, cirrhosis hepatis, folyadékgyülem a savós 
üregekben, arthritis, arthrosis, nephrosis (különösen a 
Iueses eredetű) nephrosclerotikus vizenyő, thrombophle
bitis chron., obesitas, cholecystitis. Kűp: Főleg olyan 
esetekben, ahol Novurit inj. valamely okból nem 
adható, vagy enyhébb és egyenletesebb hatás kívánatos. 
Továbbá: cardialisan elő Jlem készített esetekben és 
purinhúgyhajtók helyett kezdődö vagy könnyebb card. 
decompensatio esetén, 

Adagolás: Hetenként 1-2 inj. á 1-2 ml. i. musc., i. ven. 
Első adag 0,5 ml. Szívelégtelenség esetén ajánlatos digi
tálisz-előkezelés, vagy sztrofantin egyidejű alkalmazása. 
A hatás fokozására ammóniumklorid előkészítés (acido
sisnál ellenjav. ~). Subcutan befecskendezés kerülendő! 
3-5 naponként 1 kűp félórával természetes székürítés 
után vagy hashajtó után másnap. Fentjáró beteg a kúp 
bevezetése után % órát feküdjön. Lobos aranyeres csomó, 
fissura ani esetén alkalmazása kerülendő. 

Ellenjavallatok: Glomerulonephriiis, hasmenés, bélvérzés. 
i\legjegyzés: + Bonthatók. SzTK terhére szabadon rendel

hetők. 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető az inj. 

Csomagolás: 10 X 1 ml amp .. 19.- Ft, 100X1m\.amp.190.
Ft, 10X2 ml. amp. 30.20 Ft, 100X2 mJ. [amp. 320.- Ft, 
5 kűp lS.20 Ft, 50 kúp 132.- Ft. 
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OLEUM CAMPHORATUM lásd 
OLEOSA 

ÓLOM kaucsuktapasz )\!. Ph. 
' 

CAMPHORA 

XXXVI. 
Sz. 

összetétele: Kaucsuktapasz (=plumb. oxyd 5%) min. 1,5 
g 100 cm'-ként. 

Javallat: Furunculosis. 

Adagolás: A védőgéz eltávolítása után megfelelő nagyságú 
darabot felragasztani. 

Alegjegyzés: SzTK terhére szabadon rendelhető. 

Csomagolás: 4cmx18 cm 1.60 Ft. 

OPHTHALJIIO·FAM:OSEPT Chp. 
szemkenőcs 

XXXVI. 

Összetétele: 1 tlibus (10 g) 0,002 g phenylhydrarg. bor„ 
1 g aqu. dest., 0,5 g vasel. cholest„ 0,5 g adeps lan.hydr„ 
8 g vasel alb.-t tartalmaz. 

Javallatok: Conjunctivitis, blepharitis infect., dacr'yocvstitis 
hordeolum, ophthalmia neonatorum, · " ' 

Adagolás: Külsőleg. A megfelelő mennyiséget naponta 
2-3-szor az alsó vagy felső szémhéj alá kenjük. 

Megjegyzések: + SzTK terhére csak indokolással rendel
hető. 

Csomagolás: 1 tubus (10 g) + üvegpálca 10.50 Ft. 

OPODELDOK D. 
Ph. Hg. V. 

II. 
Sz. 

Összetétele: 1 üveg {50 g) 3,5 g sapo stearin., 22 g spir. 
concentratiss„ 1,25 g ammon. sol., 1,25 g campho_r., 
0,5 g ol. Javand„ 21,5 g aqu. dest.-ttartalmaz. 1 üveg 
{100 g) 2-szeres hatóanyagmennyiségeket tartalmaz. 

Javallat: Reumás fájdalmak. 
Adagolás: l{ülsőleg bedörzsölésre. 
I\.:l:egjegyzés: SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 1 üveg {50 g) 6.20 Ft, 1 üveg (100 g) 12.40 Ft. 
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OPTACID K. Gy. 
tabl. 

XIX. 
Sz. 

összetétele: 1 tabl. {1,0 g) 0,78 g natr. phosph. acid._ sicc,, 
0,03 g natr. bicarb„ 0,16 g natr. bisu!f. sicc.-t tartal
maz. 

Ja11allat.ok: Heterochylia, anaciditas, hyper~cidi.tas, rend
szertelen étkezés okozta panaszok, anac1d d1?-rrhoea, a 
gyomornedvkiválasztás zavarain alapuló bőrLaJok; ulcus 
ventricuti et duodeni. 

Adagolás: Naponta 1-3-szor 1-2tabl. félpohárnyi vízben. 
Megjeg}'Zések: Bontható. SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 10 tabl. 4-.30 Ft, 30 tabl. 12.90 Ft. 

ORACILI.IN E. Gy. T. 
drazsé 

XLI. 

összetétele: 1 drazsé (0,3 g) 50.000 NE g-peni?illin kal. 
cryst., 0,03 g chinin. hydrochlor„ 0,025 g am1dazoph.-t 
tartalmaz. 

Javallatok: Penicillin indikációk. 
Ellenjavallat: Kinin vagy penicillin túlérzékcnygég. 
Adauolás: Naponta háromszor: 7, 12 és 17 órakor (tehát 

5 óránkónt) felnőlteltnek4-4, gyermekeknek 2-2/csecse
mőknek 1-1 drazsé étkezés előtt egy órával. 
Két héten túl ne adagoljuk. 

lleg:jegyzések: >!<Lejárati idő: 1 év.SzTK terhére csak in
dokolással rendelhető. 

Csomagolás: 24 drazsé 25.80 Ft, 250 drazsé 268.80 Ft. 

OTICUR D. 
fülcsepp 

VIII. 
§z, 

összetétele: 1 üveg (10 g) 0,5 g azoph„ 0,5 g tetracain. 
hydrochlor. (p-butylaminobenzoyl-dimethylaminoaethanol 
hydroch\or.). 9,0 g glycerin.-t tartalmaz. 

Javallat: l{ülső hallójárat fájdalmas megbetegedéseiben 
tüneti kezelésre. 

Adagolás: l{ülsőleg. Naponta 3-szor 5-10 csepp. 
llegJegyzések: ++ SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 1 üveg (10 g) 18,..:._ Ft. 

133 



OXYCID D. 
csepp 

XLII. 
Sz. 

Összetétele: 1 üveg (14 g = 10 ml) 13,1 g tetrach!oraethylen„ 
0,9 g ol, citri-t tartalmaz. 

Javallatok: Galandféreg, bányaféreg, entcrobius. 
Adagolás: Felnőtteknek: 2-5 ml és 3 óra műlva keserűvíz 

hashajtónak. Gyermekeknek:'? éves korig 1,5 ml, 10 éves
nek 2 ml, azon felül 2,5 ml, 1 ml = 84 csepp, 1 g = 52 
csepp. 

Megjegyzések: + SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 1 üveg (14 g) 6.80 Ft. 

OXYCID D. 
kúp 

XLII. 
Sz. 

Összetétele: 1 kűp (1,9 g) 5,0 mg hexylresorcin.-t tartalmaz. 
Ja\'allat.: Enterobius. 
Adagolás: NapoÍtta 2-3 kűp. 
l\:Iegjegyzések: + SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 20 kűp 12.40 Ft, 100 kűp 42.30 Ft. 

OXYPENTIL simplex Ch. 
tabi. 

II. 
Sz. 

Összetétele: 1 tabi. (0,08 g) 0,01 g N-diaethylaminoisopen
t~'l-8-amino-6-methoxy-chinolin.-t tartalmaz. 

JatraUatok: l\:la!ária; a kininnel nem befolyásŰlható game
tákra hat. Pentilennel vagy kininnel kell alkalmazni. (5 
napi Pentilen kezelés után 5 napig Oxypentil.) 

Adagolás: Pentilenkezelés után 10 éven felüli gyermekeknek 
és felnőtteknek napi 3-szor 1 tabi. 5 napig, 5-10 évesek
nek napi 1-2 tabi., 5 éves korig napi 1-2 tabl. három
szorra elosztva. 

I\le{ljegyZések: + SzTK terhére szabadon rendelhető, 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. 

Csomagolás: 15 tabl. 10.20 Ft, 500 tabi. 165.10 Ft, 10.000 
tabi, 3040.- Tb. 
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l' ANTOCAIN lásd TETRACAIN 

PAI'AVERINUM HYDROCHLORICUM Ch. XII. 
inj. 4'}ó Ph. Hg. V. és 8%, 
tabi. 0,04 g Ph. Hg. V. 

Sz. 

Összetétele: 1 amp. (1 ml) 0,04 g ill. 0,08 g papaver. hydro-
chlor.-t, 
1 tabl. (0,1 g) 0,04 g papaver. hydrochlor.-t tartalmaz. 

Javallatok: Gyomorgörcs, pylorus spasmus, cholelithiasis• 
spasticus obstipatio, dysenteria, asthma, angina pectoris• 
tabeses gastricus crisis, csuklás. 

Adagolás: Naponta 1-3-szor 0,04-0,1-0,12 g per os vagy s. 
cut„ sürgős esetben i. ven: Kisgyermeknek naponta 3-szor 
0,005-0,02, nagyobbaknak 0,02-0,05 g s. cut. 

lHegjegyzések: >!<Bonthatók. SzTK terhére szabadon rendel
hetők. 
I{özgyógyszerellátás terhére rendelhető a 4% inj. és a tabi. 

Csomagolás; 10x1 ml amp. 4 %11.- Ft, 100X1 ml amp. 
4 % 110.- Ft, 10 x 1 ml amp. 8 % 12.50 Ft, 100 x 1 ml 
amp. 8 % 125.- Ft, 20 tabi. 5.60 Ft, 100 tabi. 28.- Ft. 

PARAFORM:ALDEHYDUM K. Gy. 
tabi. 1 g Ph. Hg. V. 

XXXVIII. 

összetétele: 1 tabi. (1,06 g) 1 g paraformald.-t tartalmaz. 

Javallat: Helyiségek fertőtlenítésére. 
Adagolás: A formaldehid-fejlesztőlámpáhan elfüstölendő. 

l\icgjegyzés: SzTK terhére csak indokolással rendelhető. 

Csomagolás: 100 tabi. 22.70 Ft, 500 tabi. 92.10 Ft. 

PECTOLYSIN K. Gy. 
old. 

XVIII. 
Sz. 

Összetétele: 1 üveg (175 g) 0,09 g saponin,, 2 g calc. ch\or. 
sicc., 3 g kal. guajacolsulfon.-t tartalmaz. 

Jff\'allat: Köptető. 
Adagolás: Naponta 3-4-szer 1 evőkanál. 

1\legjegyzés: SzTK terhére Szabadon \.endelbető. 
Csomagolás: 1 üVeg (175 g) 13.10 Ft. 
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. xv 1 csepp · " 
Ö A s~zetétele: 1 uveg (10, ill. 100 ml) 0,1, ill. 1 g p-oxyphenyJ- ~1 

PEDROLON Chp. 

sopropylamin. hydrobrom.-t tartalmaz, ' g;; 

Ja~;rnatok: Hypotonia, sebészeti és fertőző megbetegedéssel ~!~. 
J ró collapsus, agyanaenúa, perifériás keringési zavarok ,,4t;tf, 
a!tató és gázmérgezés, hypotoniás pulzusrendellenes~ ·f;3!i 
segek. · , .• ~1 

Adagolás: Naponta 2-3-szor 15-20 csepp. :;·; .. ''.·.;·.·~.·;'!.· 
l\leQ'jeg_yzések: >I< SzTK terhére heveny vérkeringési elégtelen- - > 

seg es collapsus esetén szabadon rendelhető, ';;'jl 
Cspiagolás: 1 üveg (10 ml) 10.50 Ft, 1 üveg (100 ml) 72.40 ,·t~J · 

A~~}:. PELENTAN Chp. 
tabi. XXXI. ?~ 

Öss~etét)ele:l.tabl. (0,55 g), 0,3 g aethylium di-(4-oxvcuma-
r1ny1 -acetic.-t tartalmaz. • 

Javallatok: AnticoaguJans terápia, thrombosis thrornb _ 
Phlebitis, gynaecoiogiai műtétek után profiiaktikusa~. 

Ellenjavallat;ok: V~rzésre való hajlamosság, latens haemor
rhagiás d1athes1s, decomp, \'Jtiun1ok 200 Hg mm '"elett· 
tensio, gyermekágy e!ső napjai, hep~titis. .._ 1 

A\agolás: A prothrombinszintnek megfelelően, naponta 
! -~zor 1 tabi. Használata állandó orvosi ellenorzést genyel. 

MegJeg.}'zósek: + SzTK terhére csak indokolással rendelhető. 
Csomagolás: 10 tahi. 47.50 Ft, 200 tabi. 645.60 Ft. 

PENICILLIN E. Gy. T., XLI. 

100.000 NE Ph. Hg. V., 200.000 NE Ph. Hg. V 
és 1,000.000 NE Ph. Hg. V. ., 

Öss~etétele: 1 gumidugós amp I. 100.000, 200,000 NE g-peni-
c~ll.-t (Kii!. Na-só alakjában) illetve 1,000.000 NE g-peni
e11l. és 0?20 g natr. citr.-t tartalmaz, 1 amp II. 5 illetve 
10 m1 lnJ. natr. chlor. isoton.-t tartalmaz. 
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Javallatok: Peniclllin indikációk. 3 órán át biztosít kielégít& 
terápiás penicillinszintet. 

Adagolás: t. musc„ i. ven. 
Megjeg~·zósek: SzTK terhére csak indokolással rendelhet?. 

Közgyógyszerellátás terhére rendelhető, Csak a penici!l1n 
rendelésre vonatkozó Eü. Min, rendeletben foglaltak 
szerint rendelhető (!. 361. old.). Lejárati idő 1 % év. 

Csomagolás: 1X1 amp I. 100.000 NE + 1 X 5 ml .amp II. 
6.80 Ft, 1 X 1 amp. I. 200.000 NE + 1x5 ml amp II. 
8.80 Ft· 50x1 amp. I. 200.000 NE +so x 5 _mLamp II. 
416.80 Ft, 1X1 amp. I. 1,000,000 NE + 1X10 ml amp 
II. 40.- Ft, 

PENICILLIN E. Gy. T. 
rudacska 

Összetétele: 1 rudacska (0,15 g) 10.000 NE g-penicill. (K
HI. Na-só alakjában), 20 CoE thro1nbin lyophylisat., 
0,15 mg azulen.-t (ol, achilleae cc.-ban) tartalmaz. 

Javallatok: l\Iíitéti és baleseti sebekre gennyedés meg
akadályozására. 

Adagolás: A seb nagyságától függően 1-3 rudacskát a 
sterilitás követelményei szerint a sebbe helyezni, 

IUcgjegyzések: 4 SzTK terhére szabadon rendelhető. Lejá
rati idő 1 % év. 

Csomagolás: 1 rudacska üvegcsőben 3.20 Ft, 2 rudacska 
üvegcsőben 5.20 Ft, 

PE)l!ICILLIN RETARD E. Gy. T. 
inj. 200.000 NE. Ph. Hg. V. 

XLI. 

Összetétele: 1 amp. (1 m1) 200,000 NE g.,-penicill. cryst. 
(K, ill. Na só alakjában), 0,03 g cer. alb., ol. pro inj. ad 1 
ml-t tartalmaz. 

Javallatok: Penicillin indikációk, 8-12 órán át kielégítő~ 
egyenletes penicillin szintet biztosít. 

Adagolás: I. musc. alkalmazásra ! Az ampullát felszívás. 
előtt forró vízbe mártjuk és erőteljesen felrázzuk, majd 
tartalmát i. musc. tűvel injiciáljuk. Száraz tűt és fecsken
dőt használjunk l aüvös helyen tároljuk. 

l\Iegjegl:zésck: 4 SzTK terhére csak indokolással rendelhető. 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. Csak a penicillin 
rendelésre vonatkozó Eü. M. rendeletben foglaltak szerint 
rendelhető, (I. 361, old.) Lejárati idő 11 /, év. 

Csomagolás: 1 xl ml a1np, 6.60 Ft, 50x1 ml amp 318.20 Ft• 



PENTILEN Ch. 
tabi. 

II. 
Sz. 

összetétele: 1 tabi. (0,2 g) _0,1 g. ~-methoxy-6-chlor-9-a-di
aethylamino-y-pentylam1noacnd1n-t ta1i.a!maz. 

.Javallatok: l\:Ialária, anthelminthicum (taeniák). 
Adagolás: Felnőttéknck és 8 év11é! idősebb gyerm.ekeknek_ 

naponta 3 tabi., 4-8 évesnek 2 tab!„ natalab1Jaknak 1 
tal;J. 5-7 napi szedés után a kezelést OxypentiUeJ 1"oly
tat,iuk. 

l\legjegyzések: >I< SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. 

Csomagolás: 15 iabl. 14.80 Ft, 3000 tabl. 1796.- Ft. 

• PER-ABROIJIL lásél NEOSPEKT 

PEREMIN Ch. 
inj., old., kenőcs 

XVII. 
Sz. inj., kenőcs 

Összetétele: 1 amp. (1 ml) 0,001 g histamin. bihydrochl.-t, 
1 üveg (5, ill. 100 ml) 0,025, ill. 0,5 g histamin. bih:ydro
chl.-t, 

1 tubus (15 g) 0,0375 g histan1in. bihydrochl„ 0,45 g 
tragac., 4,5 g g\ycerin., 0,63 g spir. conc., 9,382 g aqu. 
dest.-t tartalmaz. 1 tégely (100 g) 6,66-szoros lialóanyag
rnennyiségeket tartalmaz. 

Javallatok: Izom- és izilleti rheumatismus, myalgia, izom
túlerőltetés, myogelosis, neuralgia, ischias, Raynaud
kór. Injekcióban a gyomorfunkció vizsgálatára, de
szenzibilizáló kezelésre allergiás bántalmak esetén. 

Adagolás: Oldatból iontoforézishez és kataforeiikus für
dőhöz 1: 1000'-100,000 töménységű oldatban (5~50-szeres 
hígítás). Kenőcs: a hozzá mellékelt dörzsvászonnal a 
bőrt egész felületesen könnyedén dörzsöljük úgy, hogy 
korpádzon, a szaruréteg kissé lekopjon, de a coriumig 
·lehatolni (vérző csík) nem szabad. Ezután egy tenyérnyi 
nagyságú felületre mogyorónyi kenőcsöt kézzel erősen 
bedörzsölünk. Pár perc· alatt enyhe égési érzés mellett 
egyenletesen csalánfoltossá lesz a bőr, ami a kívánt hatást 
jelzi. 
Inj.: 1/2-1 amp. s. cut. 
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JUegjen~'zéSek: >!<+ SzTK terhére az inj. és kenőcs szabadon 
rendelhető. Az oldatot a szakrendelések biztosítottak 
részére nem az SzTK terhére, hanem pro ambulantia 
szerekre meghatározott módon szerezhetik be. 

Csomagolás: 6x1 ml 8.-Ft, 50X1 ml 36.70 Ft,1üveg(5 
ml) 4.60 Ft, 1 űyeg (100 ml) 30.90 Ft, 1 tubus (15 g) 
6.80 Ft 1 tégely (100 g) 29.80 Ft . 

l'ERNOVIN Ch. 
drazsé 

X. VII. 
Sz. 

összetétele: 1 drazsé (0,18 g) 25 mg 2-methyl-9-phenyltetra-
hydropyridinden-t tartalmaz. 

Javallatok: Alle.rgiás dermatosisok, urticaria, szénanátha. 
Adagolás; Naponta 3-szor 1-2 tabi. 
l.\iegjegyzfisek: ..r~ SzTK terhére szabadon rendelhet&. 
Csomagolás: 20 drazsé 6.80 Ft, 250 drazsé 65,50 Ft. 

PERPARIN Ch. 
inj., kúp, tabl. 

XII. 

Összetétele: 1 amp. (2 ml) 0,04 g 6,7-diaethoxy-1-(3',4'
diaethoxybenzyl)-isochinolin. hydrochlor., ~.~6 g urethan., 
0,20 g spir. concentratiss., aqu. dest. pro UJJ. ad 2 ml-t, 
1 kúp (2 g) 0,06 g 6,7-diaethoxy-1-(3'4,'-diaethoxybenzyl)
isochinolin.-t, 
1 tabi. (0,23 g) 0,04 g 6,7-diaethoxy-1-(3',4'-diaethoxy
benzyi)-isochinolin.-t tartalmaz. 

Javallatok: Ulcus ventriculi ~t duodi::;nJ, card!a-:, pylorus
spasmus, obstipatio spastlca, c~lü1s, k9hkak, c~ole
lithiasis, cholecystitis, hyperton1ások vernyomás1nga
dozásai, angina pectoris, migrain, dysmenorrhoea,_ cys
titis, nephrolithiasis, spasmusok, ureterkatheterezeskor. 

_>\dagolás: 1-2 tabi. naponta 3-szor, vagy.1-2 ~mp. izorn~a, 
vívöérbe bőr alá; 3-4 kúp naponta. Csecsemoknek 14- /so 
nagyobb' gyermekeknek 1 / 2-1 tabl. naponta 1-2-szer. 

J\[egjegyzések: -:r~ Bontható: inj.; SzTK terhére csak indo
kolással rendelhetők. 

Csomanolás: 5X2 ml amp. 11.20 Ft, 50X2 ml amp.112.
Ft, 5 kúp 10.90 Ft, 50 kúp 81.60 Ft, 20 tabi. 16.70 Ft, 
100 tabi. 83.90 Ft. 
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i_-

lásd HYPNO\TAL 

PEIB~IAC:ET'INlCTM E. Gy. T. 
tahi. 0,5 g Ph. Hg. ·v. 
összetétele: 1 tabi. (0,59 g) 0,5 g phenacetln.-t ta>ctaJm,az.'; 
Javallat.ok,:_ Influenza, neuralgia, fej- és fogfájáS áitalába 

láz és fa.Jdalom csillapítása. • n 
Adagolás: Nap~nta 3-szor 1/f-2tabl. gyermekeknek 

évenként o.o~ g. • 

l\1i~~:U.yzések: Bontható. SzTK terhére szabadon rendeJ

Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. 
Csomagolás: 10 tabi. 2.50 Ft,_ 100 tabi. 25.- Ft. 

PHENOLPHTBALEINUM Ch. XXII. 
tabi. 0,2 g Ph. Hg. V. és 0,5 g Ph. Hg. V. Sz. 

Öss~:~~~l:;;~.tabl. (0,35 ill. 0,75 g) 0,2 ill., 0,5 g phenolphth.-t 

Javallat: Hashajtás. 

Adagolás: Felnőtteknek: este 1 tabi G;•ermekeknek· u '/ tabi. . . 1.:.- t 

Mh°jte!~'zések: Bontható. SzTK terhére szabadon rendel

- Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. 
Csomagolás: 20 tabi. 0,2 g 5.80 Ft, 100 tabi. o 2 g 29 -Ft 

10 tabi. 0,5 g 4.80 Ft, 100 tabi. 0,5 g 48.- Ft. · ~ 

PHENYLIUM SALICYLICUM K. Gy. 
tabi. 

XXVIII. 
Sz. 

Összetétele: 1 tabi. (0,6 g) 0,5 g phenyl. salfc.-t tartalmaz 
Javallat: Bél- és húgyutak dezinficiense. 
Adagolás: Naponta 3x1-4 tabi. 

Míi'~:g_yzések: Bontható, SzTK terhére szabadon rendel~ 

Csomagolás: 10 tabi. 3.10 Ft, 100 tahi. 31.- Ft. 
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PILULA LAXANS K. Gy. XXII. 
Sz. 

Összetétele: 1 pilula (0,105 g) 0,05 g extr. aloes, 0,03 g e_xtr. 
frang, sicc„ 0,01 g res. jalapae, 0,005 g extr, bellad. sicc.-t 
tartalmaz. 

Ja\.·allat: Hashajtó. 
Ellenjavallatok: Prostata hypertrophia, graviditas. 
Adagolás: 2-3 pilula lefekvés előtt. 

liegjegyzések: Bontható. SzTK terhére szabadon rendel
hető. 

Csomagolás: 100 pil. 11.- Ft, 500 pil. 55.- Ft. 

PILULA PURGANS K. Gy. XXII. 
Ph.' Hg. V. Sz. 

összetétele: 1 pilula (0,1 g) 0,03 g extr: frang. sicc„ 0,005 g 
phenisatin., 0,005 g extr. bellad. s1cc,-t tartalmaz. 

Javallat: Hashajtó. 
Ellenjavallat: Gravlditas. 
Adaaolás: 1-3 pilula lefekvés előtt. 
llegjegyzések: Bontható. SzTK terhére szabadon rendel

hető. 

Csomagolás: 100 pi!. 11.- Ft, 500 pU. 55.- Ft. 

PILULA ROBORANS K. Gy. XXXIII. 
Sz. 

öss~etétele: 1 pilula (0,205 g) 0,001 g acid. arsenicos„ 0,001 g 
strychn, nitric„ 0,003 g cupr. sulf„ 0,1 g ferr. red.-t tar
talmaz. 

Javallat: Roborálás. 
Adagolás: Naponta 3-szor 1 pilula. 
Ji.Ie!Íleuyzések: ++ Bontható. SzTK terhére szabadon ren

delhető. ~ 
Közgyógyszerellátás terhére rendelheto. 

Csomagolás:-100 pil. 5.30 Ft, 500 pil. 26.50 Ft. 
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PITOCAIN D. 

tabJ. 0,25 és 0,1 g. 
Összetétele: 1 tabl. (0,12·, ill. 0,25 g) 0,025, ill. 0,100 g N

1
-p

chlorpbenyl-N,-isopropylbiguanid. hydrochlor.-t tartal
maz. 

Javallat.: l\1alária. 

Adagolás: Febrls tertiana esetében: 10 napon át 2-szer 
0,30 g. Recidiva megelőzésére néhány hónapon át 4 napon
ként 0,10 g, 10 éven aluliaknak az adag a kor és a test
sűly szerint, gyermekpraxisban: 0,025 g Jegyen a legkisebb· 
dózis. Profila1'is: _Napi 0,10 g-os adag teljes védettséget 

·heti egyszeri 0,30 g kielégítő hatást biztosít. • 

I\Iegjegyzés: SzTK terhére csak indokolással rendelhető. 
Csomagolás: 50 tabl. 0,025 g 34.70 Ft, 250 tabi. 0,025 g 

157.20 Ft, 20 tabi. 0,100 g 40.40 Ft, 250 tabl. 0,100 g 
455.50 Ft. 

PLASMOCHIN lásd OXYPENTIL 

PLASJ\IODEX E. Gy. T. 
inj. 

XLVII. 

Összetétele: 1 gumisapkás arnp. (250, ill. 500 ml) 2,125, ill. 
4,25 g natr. chlor., dextran sol, 6% ad 250, ill. 500 ml-t 
tartalmaz. 

Javallatok: A keringő vérmennyiség bármilyen eredetű 
csökkenése, shock állapota (vérzés, trauma, égés, fagyás, 
műtét alatti és utáni shock megelőzése), sűlyos exsic
C:atioval járó megbetegedések. 
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Ellenjavallatok: Sű\yos 1náj- és veselaesio. 
Adagolás: A keringési állapot figyelembCvétclével a rend

szeresített OVSz szerelékkel 60-120 cscpp/p_erc sebes
sérrge\ (sürgős esetben gyorsabban) transzfundá\Juk. A be
ad"ott n1ennyiséget a beteg általános állapota, 3: hemom 
koncentráció és a vesztett vér mennyisége szabJa meg. 
- Transzfuzió előtt vércsoportmeghatározás végzendő 
(sürgős esetben a vércsoport1neghat:lrozásho~ S2:_ükséges 
vért előzőleg levenni), n1ert Plasmodcx adasa után a 
vércsoport n1eghatározása zavart. Allergiás bi:;ti:;g: .a 
transzfúzió előtt 1-2 órával 1-2 1nl-rel dcszenz1b1l1za
landó. IIa csecsemőnek, vagy gyenneknek adjuk, előző!eg 
mindig elvégzendő a cutanpróba (0,1 ml i. cut., % or3; 
műlva leolvasandó), Pozitív reakció esetén a szert adni 
nem szabad. 

]l.fegjegyzések: Lejárati idő: 2 év. Adása után 4-5 r~apig a 
vörösvérsejtsü\Jyedés fokozott leh<;t·., l\fás ~o~yszer
hozzákeverését a Plasmodex transzfuz1ohoz keruln1 kell. 
SzTK terhére csak indokolással rendelhető. 

Csomagolás: 1x250 ml gun{isapkás amp. 64.60 Ft, 1X500 
ml gumisapkás amp. 115.90 FL 

P. M. S. E. Gy. T. 
sebhintőpor 

XXXVIII. 

Összetétele: 1 üvegcső (0,25 g) 2000 NE g-pcnicill. procain. 
O 0625 g p-aminomethylbenzolsulfamid. (1\larfanil), 0,125-
g' sulfamethylthiazol., 0,0625 g carbamid.-t tarta}~z. 
1 szóródoboz (6 g) 2.J.-szeres hatéanyagmennyiscgeket 
tartalmaz. 

Javallatok: Vegyes fertőzött sebek és lokális infekciók 
kezelésére gennyedő sebek feltiszti!ására. Furunculusok~ 
earbunculiisok, hydradenitis, panaritium kezelésére. Sar
jadó felületekre bőrátültetés előkészítésekor. 

Adagolás: Az üvegcsövet a bereszelt helyen eltörjük és tar
talmát A sebre szórjuk. 

:&legjegyzések: + SzTK·terhére csak indokolással rendelhető~ 
Lejárati idő 1 év. 

Csomagolás: 1 üvegcső 0,25 g 3.30 Ft, 1 szóródoboz 6 g 
17.- Ft. 



l'OLYBÉ K. Gy. 
inj., tabl. 

XXXIV. 

Összetétele: 1 amp. (2 ml) 0,01 g aneurin. hydrochlor. (B
1

-

vit,), 0,002 g riboflav. (B2-vit.), 0,10 g nicotamid. (pyri
din-,B-carbonsav_amid), 0,01 g pyridox.hydrochlor. (B.-vit.), 
-0,02 g urethan.; 0,12 g azophen., aqu. dest. pro inj. ad 2 
ml.-t, 

1 tabl. (145 mg) 5 mg aneurin. hydrochlor., 1 mgriboflav„ 
50 mg nicotamid., 4 mg pyridox. hydrochlor.-t tartalmaz. 

Javallato]{: A B-vitamincsoportba tartozó valamennyi 
hiánybetegség. ?tiájgyu!!adás, thyreotoxicosis, cheilosis, 
stomatitis, máj és vasrezisztens anaemia. Fényérzékeny 
dermatosisok, Rtg.-kater, terhességi hányás, chorea 
minor, Adie és Sjögren syndron1a, angina pectoris, neural
gia, neuritis, általános roborálás. 

~i\danolás: Orálisan napi 3-szor 1 tabi. étkezés után, Paren
terálisan: 5-10 napig naponta vagy másodnaponkél,lt 1-1 
amp. i. glut. Perniciosa májkezelése közben a E-komple
xum adása célszerű. 

Megjegyzések: -!< inj. Bontható: inj.; SzTK terhére csak 
indokolással rendelhetők. A körzeti és az üzemi 
orvosok csak pellagra, cheilosis (ariboflavinosis), röntgen
kater, terhességi_ hányás, májgyulladás esetében rendel
hetik a kórisme feltüntetésével. Egyéb esetben a körzeti 
és az üzemi orvosok csakis kórház, szakrendelés javas
latára rendelhetik, az indikáció és kelte, valamint 
az indikáló osztály megjelölésével. Lejárati idö 2 év. 

Csomagolás: 5 x2 ml amp. 19.60 Ft, 20 tabl. 12.40 Ft. 

:POLYBROM E. Gy. T. 
tabi., pezsgőtabl. 

v. 
Sz. tabl. 

Összetétele: 1 tabi. (1 g) 0,70 g 'natr. brom„ 0,10 g kal. 
brom„ 0,20 g ammon. brom.-t 

1 pezsgőtahl. (3.32 g) 0,776 g natr. brom„ 0,017 g kal. 
brom., 0,207 g ammon„ brom„ 1,133 g natr. bicarb., 
1,167 g acid. tart.-t tartalmaz. 

Javallatok: Bróm-kúra, sedativum, epilepszia, neurasthenia~ 
hysteria, a hányásközpont ingerlékenységének csökken
tése, szívneurosis, alkoholelvonókúra. 

Adagolás: Naponta 1-SXl tabi. étkezés után vízben fel
oldva. 
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Megjegyzések: SzTK terhére szabadon rendelhető a tabi., 
pezsgőtabletta SzTK terhére csak főorvosi engedéllyel 
rendelhető. 

Csomagolás: 30 tahl.· 7.30Ft, 500 tabi. 59.20 Ft, 25 pezsgő
tabl. 13.90 Ft, 250 pezsgőtabl. 91.50 Ft. 

POLYTRICIN E. Gy. T. 
tabi. 

XLI. 
Sz. 

összetétele: 1 tabi. (0,08 g) 100 NE g-penicillin. (K. ill. Na só 
alakj~ban), 60 NEstreptomyc. has. (streptomycin. sulf. 
alak1aban), 0.00015 g xanthacridin, 0,07985 g carbamld.-t 
tartalmaz. 

Javallatok: Külsőleg használt antibakteriális oldat. Test
üregek öblftésére, sérülések esetén profilaktikusan, pyo
dermák, staphylo-strepto-dermatitisek, conjunctivitisek, 
keratitis, blenorrhoea, vulvitis, vaginitis. Tamponok, 
compressek készitésére. 

Adagolás: Csak külsőleges használatra! 10 ml felfőzött 
vízben 1-2 tablettát feloldunk. Friss oldatot használ
junk! Kerüljük oxidáló vagy redukáló szerek egyidejű 
alkalmazását! (Jodtinktµra, szublimát, hydrarg. oxycyan. 
stb.) Injekció készj:tésére, perorális használatra nem hasz
nálható. Lejárati idő 1 év. 

Megjegyzések: -!< Bontható. SzTK terhére szabadon rendel
hető. 

Csomagolás: 10 tabi. -,70 Ft, 100 tabl. 7.- Ft. 

POSTERISAN E. Gy. T. XXIII. 
kúp, kenőcs 
Összetétele: 1 kúp (2,2 g) 0,66 milliárd elölt coli bacillus, 7 

mg phenol. liquefact.-t tartalmaz, 

1 tubus (25 g) 8,25 g milliárd elölt coli bacillus, 0,082 
g phenol. liquefact., 0,378 g cer. alb., 4,165 g adeps lan., 
4,165 g aqu. dest., 16,21 g vasel. flav.-t tartalmaz. 

Javallatok: Aranyér panaszai és szövődményei: fájdalom, 
viszketés, gyulladás, pruritus an! et vulvae, rhagades et 
fissurae anf. 

Adagolás: Ülőfürdő után napi 1-2 kúp. A végbél környékét 
bekenni. 

Megjegyzések: SzTK terhére csak indokolással rendelhetők. 
Csomagolás: 10 kúp 16.70 Ft, 1 tUbus (25 g) 15.20 Ft. 
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PROPYLON E. Gy. T. 
perlingualis tabl., old. 

XVIII/a. 

összetétele: 1 tahl. (0,1 g) 0,02 g dioxyphenylaethano!
isopropylamin. hydrochl.-t 
1 üveg (10 g) 0,1 g dioxyphenylaethanol-isopropylamin. 
hydrochl.-t tartalmaz. 

Javallatok: Astbma bronchiale kezelésében a rohamok le
kfiZdésére, ill. a rohamkészség csökkentésére. 

Adagolás: Kezdetben naponta 3-szor 1 / 2-1 tabi., majd csök
kentve naponta egyszer 1 '2 tahi. Gyermekeknek általá
ban % tabl. A tablettát szétharapás nélkül a nyelv alá 
helyezve oldódni engedjük, a nyelést tartsuk eközben 
vissza. · k d " Az oldatot porlasztókészülékböl belélegezni a e vezo 
hatás beálltáig, 

Menjegyzések: + SzTK terhére csak indokolással rendel
hetők. 

Csomagolás: 20 tahl. 24.10 Ft, 1 üYeg (10 g) 4,80 Ft. 

PTilll:AL E. Gy. T. 
drazsé 

IV. 

összetétele: 1 drazsé (0,8 g) 0,25 g 3,5,5-trimethyloxazoli
din-2,4-dion-t tartalmaz. 

Javallatok: A ~petit mai~ kórformáinak kezelésére, a vérkép 
a kezelés alatt ellenőrizendő! 

Adagolás: Naponta 3-4 drazsé, gyermekeknek megfelelően 
kevesebb. 

!iegjegyzések: oI< SzTK terhére csak indokolással rendel
hető. 
I{özgyógyszerellátás terhére rendelhető. 

Csomagolás: 20 tabl. 21.40 Ft, 100 tabi. 88.- Ft. 

PULSOTON Ch. xv .. 
inj., csepp 
összetétele :1 amp. (1ill.10 ml) 0,02 ill. 0,2'g m-oxy-P-amino

propylbenzol hydrochlor.-t, 
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1 üveg (25 g) 0,5 g m-oxy-,S-aminopropylbenzol, hydro„ 
chlor.-t tartalmaz. 1 üveg (100 g) 4-szeres hatoanyag
n1ennyiséget tartalmaz, 

Javallatok: Vérvesztés, toxikus fertőző betegségek, kime
rülés, reconvalescentia, gyermekágy, collapsus, ortho
statikus és essentialis hypotonia, shock, anaphylaxiás 
shock, peritonitis, minusz-decompensatio. 

Adagolás: Felnőttnek naponta 2-3 X 5-20 csepp, gyermek
nek naponta 2-3 x 2-5 csepp. S. cut. vagy i. musc. 1 amp., 
(szükség esetén 1-.2 óra múlvaismételhető),%-'/2 legfel
jebb 1 amp. t. ven. lassan befecskendezve. Gyermeknek 
% amp. s. cut. vagy i. musc. 

Megjegyzések: >!< Bonthatók. SzTK terhére heveny vér
keringési elégtelenség és collapsus esetén szabadon ren
delhetők. 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető a csepp. 

Csomagolás: 5X1 ml amp. 8.70 Ft, 50 X 1 ml amp. 87.- Ft, 
1x10 ml amp. 7.50 Ft, 10x10 ml amp. 75.- Ft, 1 üveg 
(25 g) 12.- Ft, 1 üveg (100 g) 48.- Ft. 

PULSOTYL Ch. xv. 
inj. 2% Ph. Hg. V. Sz. 
Összetétele: 1 amp. (1 ml) 20 mg sympropamin. sulf. (pR 

oxyphenyl-ft-methylaminopropan sulf)„ 8 mg natr. 
ch\or„ li,077 mg natr. bisulfuros,, aqu. dest pro inj. ad 
1 ml-t tartalmaz. 

Javallat.ok: Hypotonia, sebés_zeti és fertőző megbetegedéssel 
járó collapsus, agyanaemia, perifériás keringési zavarok, 
altató és gázmérgezés, hypotoniás pulzusrendellencssé
gek. 

Adagolás: Szükség esetén naponta 2-5-ször 1 _amp s. cut. 
l\Iegjegyzések: „1~ SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 5Xl ml amp 7.60 Ft, 50X1 amp SG.-Ft. 

PURGO Ch. XXII. 
tabi. 0,05 g, 0,1 g és o.5 g Sz. 
Összetétele: 1 tabl. (0,2, 0,75, ill. 1,25 g) 0,05, 0,1, ill. 0,5 g 

phenolphth.-t tartalmaz. 
Javallat: Hashajtás. 
Megjegyzések: Bontható. SzTI{ terhére szabadon rendel· 

hető. 

Csomagolás: 25 tabl. 0,05g1.9o:Ft, 100 tahl. 0,05 g 7 ,60 Ft, 
10 tabl. 0,1g2.70 Ft, 250 tabl. 0,1 g 67.50 Ft, 10 tabl. 
0,5 g 4.80 Ft, 100 tahl. 0,5 g 48.- Ft~ 
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RADil'ON E. Gy. T. 
tabi. Sz. 

Összetétele: 1 tabi. (0,21 g) 5 mg extr. ipecac. (= emetin 
10 %), 5 mg phenobarbituralcodein. (codein. phenyl
aethylbarbituriCum), 7,6 mg ammon. chlor-t tartalmaz, 

. Javallatok: Bronchitis acuta,..et chronica. 
Adagolás: 3 óránként 1 tabl. gyermeknek %- % tabi. 

üres gyomorra ne adjuk! 
Megjeg:ii'zések: i!l SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 20 tabi. 5.40 Ft, 100 tabl. 16.50 Ft. 

!lAPID E. Gy. T. 
drazsé 

XXII. 
Sz. 

Összetétele: 1 drazsé (0,14 g) 0,007 g phenisatin-t (trlacetyl-
dioxydiphenylisatin) tartalmaz. 

. Javallat: Hashajtás. 
Adagolás: Este lefekvéskor 1-3 drazsé. 

·11egjegyzések: Bontható. SzTK terhére szabadon rendel
hető. 

·Cwmagolás: 10 drazsé 1.80 Ft, 20 drazsé 3.60 Ft, 500 drazsé 
90.- Ft. 

llEDERGAM: K. Gy. 
inj., csepp 

XVI. 

·Összetétele: 1 amp. (1 _ml) 0,3 mg dihydroergotoxin. aethan
su!fon., 0,4 mg methyl. p. o:X:ybenz., 0,2 mg -propyl. p. 
oxybenz., 15 mg glycocoll., 0,01 ml spir. concentrattss., 
aqu. dest. pro inj. ad 1 ml-t. 
1 üveg (10 ill. 100 ml) 10 ill. 100 mg dihydroergotoxin. 
aethansulfon.-t tartalmaz. (1 ml ~ kb 30 csepp = 1 mg 
hatóanyag). 

.Javallatok: Hvt;lertonia, sympathicotonia, migrain, coronaria 
insufficientiaj angina pectoris, perifériás érbántal mak, 
Raynaud-kór, thrombangiitis obliterans, claudicatio 
intermittens. 
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Adagolás: Naponta 1-3 amp. s. cut. vagy i. musc. Vérnyo
máscsökkentő hatás vizsgálatára %-1 amp. L ven. Csep
pekből a kezelést 3 X 5 cseppel kezdjük és az adagot napi 
3X1-2 cseppel emeljük a kedvező hatás jelentkezéséig 
de nem több, mint 3 X20-30 cseppig. Az opthnális é~ 
legjobban tűrt adaggal a kezelést 1-3 hónapig folytat
juk. A cseppek az hatását injekció s. cut, vagy i. musc. 
adagolásával fokozhatjuk . 

Afegjegyzések: ++ SzTK terhére csak indokolással, előze
tes rendelőintézeti vezetőfőorvosi engedéllyel rendelhető. 
(1. 36-i. old.) Lejárati idő 1 éY. 

Csomago~ás: 5x1mlamp.16.70 Ft, 50xl ml amp. 152.20· 
Ft, 1_üveg 10 ml 94.30 Ft, 1· üveg 100 ml 673.20 Ft. 

RELAXIL E. Gy. T. 
inj. 

XL 

összetétel!l: 1 amp. (10 ml) 1 g glycer.-mono-o-kresylaether •. 
2 g sp1r, concentratiss., aqu. dest. pro inj. ad 10 ml-t 
tartalmaz . 

Jav.al~a!ok: Parkinsonismus, tetanusgörcsök oldására, izom
rig1ditások. 

Adagolás: Ci.ak felnöttek idegrendszeri megbetegedéseiben 
alkalmazható. I<jzárólag i. musc. 

~fegjegy:1..ése: >!< SzTK terhére csak indokolással rendelhető. 
Csomagolás: 2X10 ml amp.12.90 Ft, 10X10 amp. 47.90 Ft 

REVIVAL Cb. 
inj. 

XXXIX. 
Sz. 

Összetétele: Novarsenol.-t (natr. diox:ydiarnino-arsenoben
zol-methyJensulfoxylicum) tartalmaz szárazampullákban-

Javallat.ok: Lues, szájspirillosisok angina Plaut-Vincenti„ 
lichen planus. ' 

Ellenjavallat: Májmegbetegedés. 
Adag~lás: Egyes adag: Férfiaknak: 0,30-0,45 g, nöknek: 

0,ln-0,30 g, _gyerme:jteknek testsűlykg-ként 0,01-0,03 g. 
Összadag: Ferfiaknak: 4,50-6,0 g, nőknek: 4,0-5,0 g;-
Kizárólag i. ven. adható. · 



1\fegjcgyzések: -7< SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Közgyógyszerel\átás terhére rendelhető. Lejárati idő 
4 év. 

Csomagolás: 1X0,15g13.10 Ft, 1x0,30 g 14.-Ft, 1X0,45 g 
15.- Ft, 1 x 0,60 g 15.90 Ft, 1x0,75 g 16.90 F't, 1 x 0,90 g 
18.- Ft, 1x1,50 g 24.60 Ft, 1x3,0 g 34.30 Ft, 1x4,5 g 
43.90 Ft, 10x0,30 g 66.20 Ft, lOx0,45 g 75.80 Ft, 
50X0,045 g 178.- Ft, 50x0,075 g 191.90 Ft, 50x0,15,g 
222.90 Ft, 50 x 0,30 g 269.40 Ft, 50 x 0,45 g 315.80 Ft, 
50x0,60 g 362.40 Ft, 50X0,75 g 409.10 Ft, 50x0,90 g 
455.60 Ft. 

RHEOPYRIN K. Gy. 
inj., drazsé 

I l. 

Összetétele: 1 amp, (5 ml) 0,75 g natr. 3,5-dioxo-1,2-di
phenyl-4-n-butylpyrazolidin. (phenylbutazon), 0,75 g 
amidazoph., 0,003 g methyl. p. oxybenz., aqu. dest. pro 
inj. ad 5 ml-t, 

1 drazsé (0,6 g) 0,125 g 3,5-dioxo-1,2-diphenyl-4-n-butyl
pyl'azol idin., 0,125 g amidazophen.-t tartalmaz. 

Javallatok: Arthritis, monarthritis-polyarthritis rheumatica 
acuta, subacuta et chronica, lumbago, pericarditis rheuma
tica acuta, podagra, polyserositis rheumatica, spondyl
arthritis, Iágyrészek rhcumatismusa, neuralgia, poly

·neuritis acuta et chronica, neuralgia facialis, adnexitis, 
salpingitis, parametritis, iritis és íridocyclitis, papillo
retinitis. 

Ellenjavallatok: Rythmus-zavarok, vitium chronica, myo
pathia cordis chronica, amidazophen érzékenység. Görcs
készség esetén parenteralisan tilos adni. 

Adagolás: Reuma kezelésre 1 amp. naponta vagy másod
naponként fektetett betegnek i. glut.-hosszú tűvel mélyen, 
mindenkor lassan 1-2 perc alatt injiciálva. Nőgyógyászat
ban 4-5 naponként 1 amp., amíg a láz és a fájdalom meg 
nem szűnik. Tablettából 4-6 tabl. naponta. Hetenként 
a fehér vérsejtszám ellenőrizendő ! 

l\[egjegyzések: {„ Forgalmát rendelet szabályozza. (l. 365. 
old.) Lejárati idő: inj. 2 év. 

Csomagolás: 5x5 ml amp. 38.20 Ft, 50X5 ml amp. 311.80 
Ft, 20 drazsé 20.90 P~, 50 drazsé 52.30 Ft, 500 drazsé 
523.- Ft. 
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RICINUS-OLAJ D. XXII. 
tok 3 g Ph. Hg. V. és 5 g Ph. Hg. V. 

összetétele: 1 zselatintok 3 ill. 5 g ol. ricini-t tartalmaz, 

Javallat: Hashajtó. 
Adagolás: Felnőtteknek 2-6 db 5 g-os, gyermekeknek 

3 g-os tok. 
Megjegyzések: Bontható. SzTK terhére nem rend~_lhetö. 
Csomagolás: 25 x 3 g tok 81.20 Ft, 25 x 5 g tok 82.60 Ft. 

RINGER K. Gy. XLVII. 

inj. izotoniás Ph. Hg. \T. 

összetétele: 1 üveg (50 ml) 450 mg natr. chlor., 10 mg calc. 
chlor. cryst., 5 mg kal. chlor., 5 mg natr. bicarb., aqu, 
dest. pro inj.ad50ml-t tartalmaz. 1 üveg (100, ill. 500 
ml) 2-, ill. 10-szeres hatóanyagmennyiségeket tartalmaz. 

Javallatok: Hiányzó folyadék pótlása, exsiccosis. 

Adagolás: i. ven. 
l\.legjegyzés: SzTI{ terhére csak indokolással rendelhető. 

Csomagolás: 1x50 ml 1X100 ml. 

RYFEN lásd FAMOSEPT 

RUTASCORBIN K. Gy. XXXIV. 
tabi. 

összetétele: 1 tabl. (0,15 g) 0,02 g rutin, 0,05 g acid. ascorb.·t 
tartalmaz. 

Javallatok: Haemorrhagiás diathesis, purpura thrombon 
penica purpura medicamentosa, haematuria, neph• 
ritis {üdövérzések, retinitis, glaucoma, a véredények 
fragÍlitásával kapcsolatos egyéb belső vérzések. 

Adagolás: Naponta 3-szor 1 tabl. 
:Megjegyzések: Bontható. SzTK terhére csak indokolással 

rendelhető. Lejárati idő 5 év. 
Csomagolás; 20 tahi. 12.30 Ft, 100 tahI. 61.50 Ft. 
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RUTIN Ch. 
drazsé 

·xxxrv .. 

összetétele: 1 drazsé (0,20 g) 0,02 g rutin-t tartalmaz. 
Javallatolc: Athrombopeniás és septicus purpura~ vesevér-

zés, hajszálerek .tólságos fehérjeáteresztése, savós gyu!la
-dás, fertözés, máj- és vesebetegségek. 

·Adagolás: Naponta 3-szor 1-2 drazsé. C-vitaminnal kom
binálható, 

Megjegyzések: SzTK terhére csak indokolással rendelhető. 
Csomagolás: 50 drazsé 12.90 Ft. 

RUTOPHYLLIN K. Gy. 
tabl. 

XVI. 

Összetétele: 1 tabl. (0,3 g) 0,02 g rutin., 0,03 g butobarbftural. 
(acid. butylaethylbarbituric.), 0,1 g theophyllih.-t tar
talmaz. 

Javallatok: Hypertonia, arteriosclerosis, angina pectoris, 
vasoregulans sedativum, apoplexia megelőzése és kezelése. 

Adagolás: Naponta 3-szor 1-2 tabi. 

1\fegjegyzések: Jii Bontható. SzTK terhére csak indokolással 
rendelhető. 

Csopiagolás: 20 tabi. 15.10 Ft, 500 tabi. '377.50 Ft. 

SACERNO E. Gy. T. 
tabl. 

IV. 
Sz. 

Összetétole: 1 tab1. (0,2 g) 0,10 g 3-methyl-5-phenyl-5-
aethylhydantoin.-t tartalmaz. 

Javallatok: Epilepszia (grand mal) barbiturátokkal vagy 
brómmal nem befolyásolható eseteiben. 

Adagolás: Naponta 3-szor 1 tabi. Az átmenet más· anti
epitepticumokról fokozatosan történjék. Csak orvosi fel
ügyelet mellett szedhető ! 

Alegjegyzések: >!< SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 20 tabi. 10.30 Ft, 50 tabl. 22.80 Ft, 250 tabi. 

90.70 Ft. 
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SANTONINUM K. Gy. 

tabl. 0,025 g. Ph. Hg. V. 
XLIL 

Sz. 
Összctéf-ele: 1 tabi. (0,1 g) 0,025 g santonin.-t tartalmaz~ 
Javallatok: Orsógiliszta. 

Adagolás: 2-3 napon át .naponta 1-2x1-2 tabi. étkezés. 
után. A 4-ik napon hashajtó adandó. Gyermekeknek élet-
kor szerint. -

Megjegyzés: >!< Bontható. SzTK terhére szabadon rendel
hető. 

Csomagolás: 10 tabl. 5.70 Ft, 100 tabi. 57.- Ft. 

SÁRGA VAZELIN D. XXXVI. 

összetétele: 1 tubus 20 g vaselin flav.-t tartalmaz. 
Megjegyzés: SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 1 tubus (20 g) 2.60 Ft, 

Sz. 

SCOPOLAMINUM HYDROBRO~HCUM K. Gy. L 
inj. Sz. 
Összetétele: 1 amp. (1 ml) 0,5 mg scop. hydrobrom.-t 

tartalmaz. 

Javallatok: Parklnsonismus, senilis tremor, paralysls, deli
rium, narkózis bevezetésére ·morfinnal, Domoponnal. 

Adagolás: Naponta 1-2 x 7':-1 amp. 

1'Ie11jegyzések: ++ Bontható. SzTK terhére szabadon ren-
delhető. · 

Csomagolás: 10 x 1 ~ ai:np. 13.50 Ft, 50 x 1 ml amp. 
67.50 Ft, , 

SEBUM: SAUCYLATUJ>I D. XXXVI. 
Ph. Hg. V. Sz. 
összetétele: 1 rudacska (5 g) 0,1 g acid. salicyl., 0,25 g 

benzoe„ 0,25 g natr. sulf. sicc„ 4,9 g sebum-t tartalmaz. 
1 rudacska (10 Hl. 20 g) 2 ill. 4.-szeres hatóanyagrneny
nyiségeket tarta\1naz. 
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Javallatok: Bőrkeményedés, clavus. 

1\:legjegyzések: Bontható. SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 10X5 g 10.30 Ft, 50x5 g 51.50.Ft, 1ffx10 g' 

15.80 Ft, 50X10 g 79.- Ft, 10x20 g 30.20 Ft, 10x20 g 
fémtokban 43.40 Ft. 

SEPATEN lásd TENSOPAN 

SEVENAL Ch. 
inj„ tabl. 0,1 g Ph. Hg. V. és 013 g. 

I\.'. 
Sz. 

Összetétele: 1 amp. (1 ml) 0,165 g phenobarbitural. (acid. 
phenylaethyl-barbituric,), 0,55 g urethan., 0,013 g natr. 
hydroxyd., aqu. dest. pro inj. ad 1 ml-t, 1 amp. (2 ml) 
2-szeres llatoanyagmeDnyistgcket tartaln1az. 
1 tabi. (0,18 ill. 0,54 g) 0,1 ill. 0,3 g phenobarbitural.-t 
(acid. phenylaethyl-barbituric.) tartalmaz. 

Javallatok: Neurotikus, encephalitises, hypertoniás insom
nia, elmebetegek dühöngése, deliriumok, morfinelvonás, 
paralysis agitans, chorea, epilepszia, eclampsia, tetanus, 
tetania, spastikus állapotok, hányás, hypertonia, migrain, 
asthma bronchiale, angina pectoris, singultus stb. 

Adagolás: I-Iypnoticumként: 0,1-0,3 g, sedativumként: 
0,05-0,1 g, anticpilepticumként: este 0,2, másnap 0,1 g. 
Injekcióból 1-2 ml esetleg naponta 2-szer i. musc. szükség 
esetén i. ven. 

1\10gjegyzéseJí: iii Bonthatók. SzTK terhére szabadon ren
delhetők. Közgyógyszerellátás terhére rendelhetők a tab
letták. 

Csomagolás: 5x1 ml amp. 11.20 Ft, 50X1 ml amp.112.
Ft, 5 x 2 ml amp. 15.80 Ft, 50 X 2 ml amp. 158.- Ft, 
10 tabl. 0,1 g 2.80 Ft, 100 tabi. 0,1 g 28.- Ft, 10 tabi. 
0,3 g 5.40 Ft, 100 tabl. 0,3 g 54.- Ft. 

SEVENALETIA Ch. 
tabl. 0,015 g Ph. Hg. V. 

IV. 
Sz. 

Összetétele: 1 tabi. (0,1 g) 15 mg phenobarbitural.-t (acid. 
phenylaethyl-barbituric.) tartalmaz. 

Javallatok: Asthma bronchiale, laryngospasmus, hypertonia, 
arteriosclerosis, stenocardia, slngultus, migrain, epilepszia, 
pertussis. Nem altat, csak sedativ hatású. 
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Adagolás: Naponta 3-szor 1-2 tabi. 

Iífegjegyzések: ~ Bontható. SzTK terhére szabadon ren
delhető. 30 db. orvosi vény nélkül is kiadható. 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. 

Csomagolás: 30 tabi. 3.48 Ft, 500 tabl. 58.- Ft. 

SEVENALIL Ch. 
inj., csepp 

IV. 
Sz. inj. 

Összetétele: 1 amp {1 ml) 0,1 g phenobarbitural. (acid. 
phenylaethylbarbitur.) 0,05 g allylbarbitural. (acid. 
diallylbarbitur.), 0,4 g urethan, 0,0005 g methyl. veratric„ 
0,001 g methyl. p. oxybenz., 0,005 g spir. concentratiss„ 
0,014 g natr. hydroxyd„ aqu. dest pro inj. ad 1 ml-t. 
1 üveg (10ml)1 gphenobarbitural., 0,5 g allylbarbitural., 
4 g urethan.-t tartalmaz. 1 üveg {100 ml) 10-szcres ható
anyagmennyiségeket tartalmaz. 

Javallatok: Alvászavar, delirium, encephalitis, pszichés 
izgalom, morfin-elvonás, epilepszia, eklampsia, pertus
sis, chorea, tetanus, sungultus, mérgezési hányások. 

Adagolás: Csepp: hypnoticumként 20--60 ! sedativumként 
10-20 csepp naponta többször. Csecsemőknek 1-4, 
gyermekeknek 5-15 csepp naponta egyszer. Inj,: naponta 
1-4 ! amp i. musc. %-21 amp lassan i. ven. Zavarodás 
esetén meleg vízbe mártjuk az ampullát. Csak kristály
tiszta oldat használható. 

:&fegjegyzések: + Bontható: inj.; SzTK terhére az inj. 
szabadon, a csepp csak indokolással rendelhető. 

Csomagolás: 5X 1 ml amp 11.60 Ft, 50X1 ml amp 116.- Ft 
1 üveg (10 ml) 9.90 Ft, 1 üveg (100 ml) 68.- Ft. ' 

SOLGANAL B. OLEOSUM E. Gy. T. 
inj. 1%, és 10%. 

XL. 

Összetétele: 1 gumisapkás üveg {10 ml) 0,1 g, ill. 1,0 g 
alll'othioglucos„ ol. pro inj. ad 10 ml-t tartalmaz: 

Javallatok: Reumás arthritis, lupus erythematodes. 

Ellenjavallatok: Graviditás, diabetes, nephritis, hepatitis, 
hypertensio, haemorrhagiás diathesis, 
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Adagolás: Az 1 %~os injekcióval kezdjük, lassan emelkedő 
adagban, majd ezután áttérünk a 10 %-osra. A testhő
mérsékletre melegített oldatot kizárrilaq i. musc. (a g\u
teus felső-külső részébe) adjuk. Gyermekadag általában 
a felnőttadag 1 j,-a. Részleges adagolási utasítás a cso
go\ásban. 
Kéthetenként vérsejtszámlást végezzünk, a beteg foghusa 
megfigyelendő a kezelés során. ' 

Megjegyzések: + SzTK terhére csak előzetes főorvosi enge- -
déllyel rendelhet_ő. 

Csomagolás: -1x10 ml gumisapkás üveg 1 % 24.30Ft.1x10 
ml gumisapkás üveg 10 % 168.60 Ft. 

SOLUCILLIN E. Gy. T. 
penicillin oldószer 

XLVII. 

Összetétele: 1 amp (8 ml) 1 g gelat. hydrolysat.,-0,01 g natr. 
citr., 0,048 g phenol. (acid. carbolicum), aqu. dest. pro 
inj. ad 8 ml-t tartalmaz, 

Javallatok: Elhúzódó hatást biztosító penicillin oldószer. 
(6 órás terápiás vérszint.) 

Adagolás: A Solucillinben oldott :'.!00.000 NE krist. penicil
lint 6 óránként adjuk i. musc. megfelelő adagokban. 
(1 ml így készített oldat 25,000 NE penicillint tartalmaz.) 

Megjegyzések: Bontható. SzTK terhére csak indokolássat 
rendelhető. 

Csomagolás: 10x8 ml amp 31.70 Ft, 5üx8 ml amp 158.50 
Ft. 

SOLVARSIN lásd CUTARSIK 

SOLVASTHMIN K. Gy. 
tabi. 

. XVII!/a 
Sz. 

Összetétele: 1 tahl. (0,4 g) 100 mg tbeophyllin„ 50 mg cof
fein., 10 mg ephedr. hydrochlor., 0,12 mg belladonna
összalkaloida kénsavas sója (atrop. sulf.-han kifejezve), 
0,01 mg scop. hydrobrom.-t tartalmaz. 

Javallatok: Status asthmaticus és a közelgő roham meg:. 
előzése. 
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Adagolás: 4 óránként Y: tabletta, vagy reggel és este 1 tab
letta étkezés után. 

Megjegyzés: ++ SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 10 tabl. 6.40 Ft, 250 tabl. 132.60 Ft. 

smmEN Ch. 
tabi. 

IV. 

összetétele: 1 tahi. (0,65 g) {1,5 g bromacetocarb.-t (carbam!d. 
bromdiaethylacetic.) tartalmaz. 

Javallatok: Ideges ingerlékenység, az elalvás zavarai neuro
tikusok, szívbetegek, érelmeszesedés eseteiben; klimax, 
hyperthyreoidismus, pertussis, fülzúgás. 

Adagolás: l'i-Hnt sedativum: 3-szor %-1 tabi. J'i-fint hypno
ticum: 1 %-2 tabi. egyszerre, lefekvés előtt % órával, 
meleg italban. 5 éve_s korig %- %: tabi. 12 éves korig 
%-1 tabl. 

Megjegyzések: ~ Bontható. SzTK terhére csak indokolás
sal rendelhető. 

Csomagolás: 20 tabi. 22.- Ft, 100 tabi. 110.- Ft. 

SPIROCID lásd NILACID 

STASIGEN K. Gy. 
sebhintőpor steril. 

XXXI. 

Összetétele: 1fiola1000 CoE thrombin. lyophil. steril., fibrin. 
lyophil. steril. ad 0,495 g, · max 0,005 g natr. aethyl
rnercurithiosalic.-t tartalmaz. 

Javallatok: Általános műtéti, baleseti capillaris és kiseres 
vérzések megszüntetése, elsős~gélynyújtás, osteomyelitis 
műtét kapcsán, saját véÍ' koagulumban. 

Adagolás: l\Hndig lokális. A steril port a vérző felületre 
szórjuk és steril gumlkeztyűs kézzel, vagy fémspatulá
val rányomjuk a vérző felületre. Erősebb vérzéseknél 
2-3 réteg por használatával biztosítjuk a jól tapadó vér
alvadékot. 

Megje!JYZések·: + SzTK terhére csak indokolással rendelhető. 
Lejá1 at1 idő 2 év, 

Csomagolás: 1 fiola 30.90 Ft, 10 fiola 309.- Ft_. 
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STASIGEN CUM PENICILLINO K. Gy. 
sebhintőpor steril. 

XXXI. 

Összetétele: 1 fiola 1000 CoE thrombin, 50.000- E g-peni
c11l. kal., fibrin._ lyophi!. steril. ad 0,5 g-t, n1ax_ 0,005 g 
natr. aelhyJrnercurithiosalic.-t tartalmaz. 

Ja\1allatok: Általános műtéti, baleseti capillaris és kisere~ 
vérzések megszüntetésére, elsősegélynyújtás, égési sérülé
sek ellátása, osteomyelitis műtét kapcsán sajátvér 
koalugumban. 

Adaoolás: Mindig lokális. A steril port a vérző felületre 
szórjuk és gumikeztyűs kézzel vagy fémspatulával 
rászoritjuk a vérző felületre. Erősebb vérzések esetén 
2-3 réteg por használatával biztosítjuk a jól tapadó.véral
vadékot. E:gési sérülések esetén a sebfelületet steril fizioló
giás konyhasóval való lemosása és az égési bullák eltávo
lítása után a steril porkeverékkel behintjük.- Pár pere 
múlva hajlékony védőhártya alakul ki. -

Megjegyzések:+ SzTI{ terhére csak indokolással rendelhető. 
Lejárati idő 1 1 fo év. 

Csomagolás: 1 fiola 33.50 Ft, 10 fiola 33_5.- Ft. 

STERALGIN Ch. 
inj. 

XII. 

Összetétele: 1 amp. (1 ml) 0,33 mg atrop. -me"thylbrom„ 
20 mg codein. hydrochlor., 40 mg papaver. hydrochlor. 
300 mg amidazoph., 390 mg acid. hydrochlor. di!., aqu. 
dest. pro inj. ad 1 ml-t tartalmaz._:.·:..__ 

Ja\.'allatok: Mindenfajta simaizomgörcs okozta fájdalomt 
epe-, vesekólika, dysmenorrhoea, migratn. 

Adagolás: Szükség esetén 1 amp. i, muse. 

Megjegyzések: ++ Bontható. SzTK terhére csak indoko• 
lással rendelhető. 
KözgyógyszereUátás terhére rendelhető. 

Csomagolás: 5x1 ml amp. 15,80 Ft, 50 x 1mlamp.158.- Ft. 
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STEROGENOL E. Gy. T. 
oldat 

XXXVIII. 

összetétele: 1 üveg (100 ml) 10 g cetyl-pyridinium-brom. 
(min. 95 %), 64,5 g spir. concentratiss., aqu. dest. ad 100 
ml-t tartalmaz. 1 Uveg (250, ill. 1000 ml), 2,5- ill. 10-szeres 
hatóanyagmennyiséget tartalmaz. 

Javallatok: Fertőtlenítésre: helyiségek, használati tárgyak, 
fehérnemű és ágynemű, kézfertőtlenítés, hüv-ei.yöblités, 
gombás fertőzések kezelésére, szennyezett bőrfelületek, 
:sebkörnyék, műtéti terület tisztítása, égési sérülések 
kezelése stb. Fémrnűszerek sterilizálására nem alkalmas. 

Adagolás: A csomagoláshoz mellékelt részletes használati 
utasítás szerint. Figyelmeztetés: csak kúllióleges haszná
Hkra és csak felhígítva használható! Lehetőleg meleg
vizes oldatot használjunk. Szappannal együtt ne alkal
mazzuk! Az oldat szembejutását kerüljük: 

:Megjegyzések: SzTK terhére bőrgyógyászati és nőgyógyá
szati szakrendelések szabadon rendelhetik, egyéb esetben 
csak előzetes főorvosi engedéllyel rendelhető. 

Csomagoiás: 1 üveg (100 ml) 27.70 Ft, 1 üyeg (250 ml} 
63.80 Ft, 1 üveg (1000 ml) 241.50 Ft. 

STREPTOMYCIN E. Gy. T. 
0,5 g és 1 g 

XLI. 

Összetétele: 1 gumisapkás amp I. 0,5, ill. 1,0 g streptomyc.-t 
(strepton1yc. sulf. alakjában) tartalmaz. 1 amp. II. 5 ml 
irij. natr. chlor. isoton.-t tartalmaz. 

Megiegyzés: A készítmény csak kórházi forgalomba kerül. 
Lásd streptomycin rendelet 369. old, Lejárati idő: 1 % év. 

Csomagolás: 1X1 amp. I. 0,5 g+1X5 ml amp, II. 15.10 Ft. 
1X1 amp. I.1,0 g+1x5 ml amp. II. 30.29 Ft. 

STROPHANTHINUJ\i·G D. 
inj. 

XIV. 
§z. 

Összetétele: 1 amp. (1 ml) 0,25 mg G-strophant.-t tartalmaz.. 
Javallatok: L. Strophanthinum-K. 
Adagolás: Kizárólag i, ven. lassan. 
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Menjegyzések: +>l< Bontható. SzTK terhére szabadon ren
delhető. 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. Lejárati idő 2 év, 

Csomagolás: 10x 1mlamp.12.30 Ft, 100X 1 ml amp. 123.
Ft. 

STROPHANTHINUM:-K D. XIV. 
inj. -Sz. 
Összetétele: 1 amp. (1 ml) 0,25 mg K-strophant.-t tartalmaz. 
Javallatok: Decompensatio, paroxsymalis tachycardia, myo-

carditis, súlyos fertőző betegségek, asthma cardiale, tüdö
oedema. 

Adagolás: Kizárólag i. ven. lassan. 

Megjegyzések: ++ Bontható. SzTK terhére szabadőb. ren
delhető. 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. Lejárati idő 2 év. 

Csomagolás: 10 X 1 ml amp.- 12.40 Ft, 100X1 ml aD1p, 
124.~ Ft. 

STRYCHNLVUM: HYDROCHLORICUM: Ch. 
inj. 

VII. 
Sz. 

Összetétele: 1 amp (1 mg) strychn. hydrochlor.-t tartalmaz. 
Javallatok: Kimerültségi állapotokban, reconvalescentiá

ban, mint általános tonizáló szer. Mozgató beidegzés bénu
lásai, 1feine-Medin, enuresis noct., analepticumként 
kábítószermérgezések esetén és fertőző betegségek követ
keztében fenyegető collapsu::.ban. 

Adagolás: Naponta vagy másodnaponként 1 amp, s. cut. 
Bénulások kezelésére fokozatosan emelkedő adagokban. 

Megjegyzések: ++ Bontható. SzTK terhére szabadon ren
delhető. 

Csomagolás: 10X1 ml amp, 9.70 Ft. 

STRYCHNINUM: NITRICUM Ch. 
inj. 0,1% Ph. Hg. V. és,0,2% 

VII. 
Sz. 

Összetétele: 1 amp, (1 ml) 1 mg, UI. 2 mg strychn, 
nitrle„ 0,008 ml acid. hydrochlor. 0,1 n, 8,5 mg natr, 
chlor„ a<tu. dest. pro inj. ad 1 m.I-t tartalmaz. 
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Javallatok: L. Strychnin. hydrochlor. lnj. 
Adauolás: Naponta vagy másodnapon.~ént 1 8;mp. Bénulá

sok kezelésére fokozatosan e1ne\kedv adagolasban. 
I\fegjegyz_ések: ++ Bontható. SzTK terhére szabadon ren

delheto. 
Csoma olás: 10x1 ml 0,1% 9.70 Ft, 100-Xl ml 0,1% 

97 . ...!Ft, 10x1 ml 0,·2% 9.70 Ft, 100 x 1 ml 0,2% 97.-Ft. 

STRYCHNOTONIN Ch. 
inj., drazsé 

XXXIII. 
Sz. 

összetétel: 1· amp (1 ml) 50 mg_natr.methylarson., 1 mg 
strychnin. hydrochl„ 170 mg ac1d. hydrochl. n., aqu. dest. 
pro inj. ad 1 ml-t. 
1 drazsé (0, 1 g) 3 mg cal e, methylarson„ 0,5 mg strychn. 
hydrocbl.·t tartalmaz. 

Javallatok: Neurasthenia, hysteria, chorea, ~abes, trauln:as 
neurosis, gyomorbélatonia, reconvaleseentla, lmpo~enha, 
sphinctergyengeség, neuritis m~tc;irica? . alcoh9l1smus, 
depressiók, idős egyének pneumon1áJa, latasélesseg foko
zása. 

Adaoolás: Naponta vagy másodnaponként 1 amp. s. cut. 
Naponta 3 x 1-2 drazsé. 

Megjeg1rzés: >I<+ Bontható: lnj.; SzTK terhére szabadon 
rendelhetők, . 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető az 1nj. 

Csomagolás: 10x1 ml amp 8.50 Ft, 20.?<1 ml amp 17.- Ft, 
100 x 1 ml amp 85.- Ft, 75 drazse 5.- Ft, 500 drazsé 
22.70 Ft. 

STRYCHNOTONIN•B. Ch. 
inj. 

XXXIII. 
Sz. 

összetétele: 1 a.mp (1 ml) 50-100-150 mg natr. methylar-
son„ 0;5-0,75-1,0-1,25-1,5-1,75-2,0-2,25-2,5-2,5 
mg strychn. hydrochl. 170-304-513 mg acid. bydrochl. n, 
aqu. dest. pro inj. ad 1 ml-t tartalmaz.,.10-es sorozatban. 

11 

.Javallatok: Lásd Strychnotonin. 
Adagolás: 2-3 naponként 1 amp s. cut. emelkedő adagok

ban. 
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Megjeayzések: IJ<>i< SzTK terhére szabadon rendelhetö. 
Csomagolás: 10X1 ml amp 12.10 Ft, 2x10X1 ml. amp. 

21.40 Ft, 10X10X1 ml amp. 88.70 Ft. 

SUBLIMAT K. Gy. XXXVIII. 

tabi. 0,5 g és 1 g Ph. Hg. V. Sz. 

Összetétele: 1 tabl. (1,·ill. 2 g) 0,5, ill. 1,0 g hydrarg. bíchlor. 
corros.-t tartalmaz. · 

Javallat": Fertőtleiiités. 
A!lagolás: Külsőleg: Y2-1 tabl. 1 liter vízben oldva. 
l\legjegyzések: +"1<- Bontható. SzTK. terhére szabadon 

rendelhető. 

Csomai:iolás: 10 tabl. 0,5 g 7.10 Ft, 100 tabi. 0,5 g 71.- Ft, 
10 tabi. 1 g 8.60 Ft, 100 tabi. 1 g 86.- Ft. 

SUDEOL D. 
old. 

XXXVI. 

Összetétele: 1 üveg (50 g) 1,5 g acid. salicyl., 2,5 g camphor., 
10,0 g resorcin., 11,25 g urethan„ gtt. VI ol. lavand. 
24,75 g aqua dest.-t tartalmaz. 

Jayallat: Kóros izzadás 
Adagolás: Külsőleg. 
:Megjegyzés; SzTK terhére csak indokolással rendelhető. 

Csomagolás: 1 üveg (50 g) 15.- Ft. 

SULFAGUANIDIN K. Gy. 
tabi. 0,5 g Ph. Hg. V. 

XL. 
Sz. 

összetétele: 1 tabl. (0,7 g) 0,50 g su!Iaguanid. (p-amtno
benzolsulfoguanidin)-t tartalmaz. 

Javallatok: Bacillaris dysenterla, enteritis, enterocolitis. 
typhus-, paratyphusgazdák kezelésére, vastagbélműtéte
ket követő bélfertőzések meggátlására. 

Adagolá!>: C!>ecsemők és .gyermekek egész napi adagja 
O 30-0 40 g testsúlykg-ként 6 adagra osztva. Felnőttek
n~l~ 3'-4-szer 4-8 tabi. 1-2 napon át megszakítás nélkül. 
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Megjegyzések: Bontható. SzTK terhére szabadon rendel-
hető. , 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. 

Csomagolás: 10 tabi. 5.60 Ft, 30 tabl. 16 80 Ft 500 tabi. 
280.- Ft. . ' 

SULFOLEIN E. Gy. T. 
inj. 1 °/0 és 2 <?S 

XLIII. 
Sz. 

Ö§szetéte~~: 1 amp. (1 1:111) 0,0093 ill. 0,0187 g sulfur. praecfp, 
(az olaJJa! szerves kötesben), 0,02 g procain. basic„ 0,02 g 
aJc. benzyl„ ol. pro inj. ad 1 ml-t tartalmaz. 1 amp. (2 ml) 
2-szeres hatóanyagmennyiségeket tartalmaz. , 

Javallatok: Nem specifikus ingerterápia, izüle1i bántalmak 
rheumatismus, ischias, septicus megbetegedések gonor: 
rhoeás szövődmények, furunculosis, acne. ' 

Adagolás: 2-3 naponként 1 amp. i. musc. 
R-'Cegjegyzések: + Bontható. SzTK terhére szabadon rendel-

hető. · 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. 

Csomagolás: 10X1 ml 1 'Yo 14.- Ft, 100X1 ml 1 % 140.
Ft, 10X2 ml 1% 16.70 Ft, 100x2 ml 1% 167.- Ft, 
10X1n112%14.10Ft, lOOxl ml 2% 141.-Ft, 10x2 ml 
2% 17.- Ft, 1oox2 ml 2% 170.- Ft. 

SUPRACHOL K. Gy. 
drazsé, inj. 

xx. 

összetétele: 1 drazsé {0,6 g) 0,25 g aeid. dehydrochol:.-t~ 
1 amp. (10 ml) 0,5 g natr. dehydrochol.-t tartalmaz. 

Ja11allatok: A yµáj, epe és epeutak megbetegedései (máJ
cirrho~is,. ~holangitis, icterus simple:x, cholecystitis, 
cholehtluas1s, cholecystektomiák utáni panas_zok). Mint: 
diur~ticum. adjuvans cardialis o~dcmában, ascitesben. 
Az ide~- es ~Jmegyógyászatban migrain, melancholia, 
depress10 eseten, 

Adaoolás: Naponta 3-szor 1-2 drazsé vagy naponként 1 
ampulla i. ven. 

MegJenyzések: Bonthatók. SzTK terhére csak indokoiássai 
rendelhetők. 

Csomanolás: 20 drazsé 12.50 Ft, 50 drazsé 27.10 Ft, 250 
drazsé 116.40 Ft, 5_x 10 ml amp. 22.40 Ft, 50x10 mJ 
amp. 173.30 Ft, 
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SUPRACILLIN E. Gy. T. XLI. 

inj. 300,000 NE és 3,000.000 NE 
Összetétele: 1 amp. 300 OOO NE (1 ml) 300.000 ~E g-penicill. 

procain., 0,02 g alum. monostearin., ol. pro inj. ad 1 ml-t 
tartalmaz. 
1 gumisa.Pkás üveg 3,000.000 NE (10 ml) 10-szeres ·ható
anyagmennyiségeket tartalmaz. -

Javallatok: Penicillin indikációk. 24 órán át kielégítő 
terápiás penicillin-szintet biztosít. 

Adagolás: I. musc. alkalmazásra! Az ampullát felszívás 
előtt erőteljesen felrázzuk, majd tartali;nát i. musc. tűyel 
injiciáljuk. Ügyeljünk a novocain tűlérzékenységre I 
Szobahőmérsékleten tároljuk. 

l\iegjegyzfü;ek: >í< SzTK terhére csak indokolással rendel
hető. 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. Csak a penicillin 
rendelésre vonatkozó Eü. M.-i rendeletben foglaltak 
szerint rendelhető. (l. 301. oJd.)_Lejá.rati idő 2 év. 

Csomanolús: 1X300.000 NE amp. 9.20 Ft, 50x300.000 
-NE amp. 444.70 Ft, 1x3,000.000 NE gumisapkás üveg 
00.- Ft. 

SUPRACODIN K. Gy. 
tabi. 5 és 10 mg 

I. 
Sz. 

Összetétele: 1 tabl. (0,12, ill. 0,18 g) 5, ill. 10 mg dihydrocod, 
(dihydrocodelnon) bitart.-ot tartalmaz. 

Javnllat: Kínzó, köpetet nem ürítő száraz köhögés csilla
pítása. 

Adagolás: 2-3-szor 1 tabi. naponta. 
Megjeg1rzések: +~ SzTK terhére szabadon rendelhető. Kdo. 

bft,íszer rendelet hatálya alá tartozik. 
Csomagolás: 10 tabl. 5 mg 2.90 Ft, 250 tabi. 5 mg 58.10 Ft. 

10 tabi. 10 mg 5.- Ft, 250 tabi. 10 mg 116.10 Ft. 

SYlllPATHOMilli E. Gy. T. 
inj ., csepp 

xv. 

összetétele: 1 amp. (1 ml) 0,06 g sympaetham. tart.-t (1-p· 
oxyphenyl-2-N-methylamino-aethanol. hydrochloric.), 
1 üveg (10 ·ml) 1 g sympaetham. tart.-t tartalmaz. 1 üveg; 
(25 és 100 ml) 2,5- ill. 10-szeres hatóanyagmennyiségeket 
tartalmaz. 
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.Jávnllatok: Fertőzéses megbetegedések, elsősorban influenza 
diphtheria, tbc. pulm„ pneumonia, reconvaleseenti~ 
esetén a collapsus megelőzésére és kezelésére; műtétek 
előtt és után, cardiotonicumok hatásának támogatására. 

Adagolás: Szükség esetén naponta 1-3-szor 1-2 amp. i. ven„ 
i. musc. vagy s. cut. Naponta3-szor 10-20 csepp. Infúziós 
oldathoz is hozzáadható. 

Megjegyzés0k: + Bontható. SzTK terhére heveny vérkerin
gési elégtelenség és collapsus esett'>n szabadon rendelhetők. 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhetők. 

Csomagolás: 5x1 ml amp. 16.50 Ft, 50x1 ml amp. '165.
Ft, 1 üveg (10 ml) 18.40 Ft, 1 üveg (25 ml) 46.- Ft, 1 
üveg (100 ml) 184.- Ft. 

SYNTESTRIN K. Gy. 
drazsé, inj. 1 és 5 mg 

XXXV. 
Sz. 

összetétele: 1 drazsé (0,08 g) 1 mg 4,4'-dioxy-a,P-diaethyl
stilben. diprop.-t, 
1 amp. (1 ml) 1, ill. 5 rng 4,4'-dioxy-a.,.B-diaethylstilben, 
diprop., 0,1 ml alc. benzyl„ ol. pro inj. ad 1 ml-t tartal-
maz. 

Javallatok: A petefészek csökkent vagy hiányzó működésé· 
bői eredő genitalis megbetegedések (amenorrhoea, dysmen
orrhoea, klimaxos panaszok) és extragenitalis megbete
gedések, bőr-, szem-, izületi-, idegbetegségek. Prostata· 
hypertrophia, prostata-rák, ulcus ventriculi et duodeni, 
penis plasztikai műtétek (erectiogátlás). 

Adagolás: Általában naponta vagy másodnaponként 1 
ampulla i. musc., ill. naponta 1-3 drazsé. 

Megjegyzések-: + Bontható: inj. SzTK terhére szabadon 
rendelhetők. Lejárati idő 5 év. 

Csomagolás: 20 drazsé 4,50 Ft, 100 drazsé 11.20 Ft, 5 x 1 ml 
amp. 1 mg 8.40 Ft, 50 x 1 ml amp. 1 mg 84.- Ft, 5 X 1 
ml amp. 5 mg 9.50 Ft, 50 x 1 ml amp. 5 mg 95.- Ft. 

SYNTESTRIN K. Gy. 
steril implantációs tabl. 

XXXV. 

összetétele: 1 tabl. (0,04 g) 20 mg 4,4'-dioxy-a,t!-diaethyl· 
stilben;, 20 mg cholesterin.-t tartalmaz. 
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SZALICILSAVAS 
Ph. Hg. V. 

kaue.5uktapasz M. Ph. XXXVI. 
Sz. 

d salic. 40 %) min. 1,5 g Összetétele: Kaucsuktapasz (=aci . 
lOO cm2-ként. 

Javallatok: Tylosis, clavus. · megfelelő nagyság(t 
lú • A védőgéz eltávolitása utan Adag·o s. · 

darabot felragasztani. 
Megjegyzés: SzTK terhére szabadon rendelhető. 

6 mx g cm 1.50 Ft, Csomagolás: e lmX18 cm] 19.40 Ft 

TANNINUM ALBUThlLl'\!ATUM K. Gy. XXV. 

tabi. Sz. 

5 lh tann -t (tannin. albumt~ Összetétele: 1 tabl. {0,6 g) O, g a • · 
nat ) tartalmaz. 

Javall:1tok: Enteritis, entcritis ulcerosa. 

Adagolás: Nk~p;it:t:~;:~r s::K t~~~ére szabadon rendel„ Megjegyzése • o 

hető. Ft 100 tabi. 20.- Ft. Csomagolás: 10 tabi. 2.- • 

'TA_lVNOCARBoN K. Gy. 
tabL 

Összetétele: 1 tabi. (0,35 g) 0,12 g Carbo actf 
0012 

g -'b. 
tann.-t (tannin. albuminat.) tartaltnaz. v ai 

Jat'allatok: Hasmenés, mérgezéses és fertőzé · .. · é 
bélbántalmak. ses gyon1or- s 

Adagolás: Naponta. 3-szor 1-3 tabi. 

11.!egjcgl-'Zések: Bontható. SzTK terhére· Szai)"''<d·-" 
hetö. . a on 

Csomagolás: 50 tabi. 6.70 Ft, 250 tabi. 33.50 Ft. 

TAXIN E. Gy. T. 
tabl. 

rendel-

XXII. 
Sz. Összetétele: 1 tabi. (0,2 g) 10 mg phenisatin. (triacet"l-dioxyhenydiplisatin)-t tartalmaz. .J 

J1n>allat: Hashajtó. 

Adagolás: 
1
/2-2 tahi. este lefekvés előtt. 

Megjegyzések: Bontható. SzTK terhére szabadon rendelhető. 

Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. 
Csomagolás: 10 tabi. 2.- Ft, 20 tabl. 4.- Ft, 250 tabi. 50.- Ft. 

T. E. A. B. E. Gy. T. 
inj., kűp. XVI. 

összetétele: 1 amp, (3 ml) 0,03 g tetraaethylammon, bromat.-t 

1 }{úp (2,5 g) 1 g tetraaethylammon. bromat.-t tartalmaz. 
Javallatok: Az összes perifériás érszűküietekben, továbbá 

olyan hypertoniában, ahol a vesemiiködés nem lényegesen csökkent. 

Adagolás; 2-3 naponként 1 amp. i. musc., .jó tűrés esetén 
naponta. Ambulanter lehetőleg ne adjuk! Injiciálás után 
a beteg 

1
_/2 óráig pihenjen, Naponta 1-2 kúp. 

Afegjegyj:ések: +Bontható: inj.; SzTK terhére csak indokolással rendelhetők. 

Csomagolás: 10x3 ml arup. 18.50 Ft, 100x3 ml amp, 
185.- Ft, l 0 kúp 20.- Ft. 
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TEBAJ\UNAL Ch. 
inj. 10~~ és 20%, por Ph. Hg. V., 
tabl. és neutrale tab1. 

XL. 

összetétele: 1 amp. (10 ml) 1 ill. 2 g natr. paraaminosallc .• 
0,025 g natr. suUuros. sicc., aqu. dest. pro inj, ad 1 ml-t 
1 tok (4 g) 4 g acid._ p-aminosalic.-t 
1 tabi. (0,65 g) 0,5 acid. p-aminosalic.-t 
1 neutrale tabl. (1 g) 0,5 g acid, p-aminosa\ic., 0,28 g 
natr. bicarb.-t tartalmaz. 

Javallatok; A gümőkór összes alakjai esetén, tüdőgümőkór 
fibrosns és caseosus formái, urogenitalis-, bőr-, szem-? 
csont- és Jágyrész-tbc. 

Adagolás: Napi átlagos adagja felnőtteknek 12-16 g étkezés 
után. A kezelés kűraszerűen több héten-hónapon át foly
tatandó. Inj.: i. ven. lassan befecskendezve, helyileg a 
genny leszívása után pleura-üregbe, sipolyokba, gümős 
sebekbe fecskendezhető. L.: Tebaminal (PAS) rendeletet, 
357. old. 

Megjegyzések:+ Bonthatók: por, tabi. és neutrale tabl. For
galmát a rendelet szabályozza. Lejárati idő: inj. 1 év, 
por, tabi. 2 év. 

Csomagolás: 10x10 ml amp. 10 % 70.- Ft, 10x 1o·mI amp. 
20% 113.40 Ft, 50 tabl. 36.60 Ft, 250 tabl. 183.- Ft, 
50 neutral. tabi. 36.60 Ft, 250 neutral. tabi. 183.- Ft, 
5.0 X 4 g por 278.50 Ft. 

TEBAMINAL NATRIUM: Ch. 
tabi. 

XL. 

Összetétele: 1 tabi. (0,63 g) 0,413 g na_tr. p-aminosalic.-t 
tartalmaz. 

Javallatok: l. Tebaminal. 

Adagolás: 1 .tabi. 0,30 g acid. paraaminosalic.-nak félel 
meg, tehát adagja 40-53 tabi. J. Tebaminal-rendelet 
(357. old.) 

Megjenyzések; + Lejárati idő 2 év. 

Csomaflolás: 500 tabl. 230.- Ft. 
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TETRACAIN E. Gy. T. 
tabi. 

VIIL 

Összet~tele: 1 tabl. (0,15 g) 0,1 g tetracain. (p-butylamino
benzoyl dimethylaminoaethanol. hydrochlor.), 0,01 g. 
acid. boric., 0,04 g natr. chlor„ 0,0006 g methyten, 
coerul.-t tartalmaz. 

Javallat: Felületi érzéstelenítés. 
Adagolás: Orr-gége_: 1-2 %-.os vizes oldatból ecsetelésre vagy 

sprayben; \egfelJebb 4, Iii. 2 ml használható egyszerre. 
Szemészet: ~-1 '}{,-os vizes oldat, 0,2'%-os kenőcs. Uro
lógia: 0,1-2%-os vizes ol_dat.-Csak adrenalinnal együtt 
használható, ezért 100 ml oldathoz 10-15 csepp Tonogen
oldatot adunk. A kékszínű tablettákból készült oldatot 
be/ecskendezni nem szabadi 

Megjegyzések: >!<+. SzTK terhére csak indokolással rendel-
hető. 

Csomagolás: 10 tabi. 14.30 Ft, 100 tan!. 111.40 Ft. 

TENSOPAN Ch. 
tabl. 

XII. 

összetétele: 1 tabl. (0,37 g) 0,02 g phenobarbitural. (acid 
phenylaethyl-barbituric.), 0,04 g 6,7-diaethoxy-1-(3' 4'
diaethoxybenzyl)-tsochinolin. hydrochlor., (Perparin) 0:2 g. 
theobromin„ 0,0015 g methylhomatrop. brom.-ttartalmaz. 

Javallatok: Hypertonia, migrain, vasoneurosis, angina 
pectoris, vasopressoros crisisek, asthma bronchiale, sin
gultus. 

Adagolás: .Naponta 3-4-szer 1 tabi. 
Jilegjegyzések: ++ SzTK terhére csak indokolással ren

delhető. 

Csomanolás: 20 tabi. 19.40 Ft, 100 tabi. 84.50 Ft. 

TENSOPAN S. N. Ch. 
tabi. 

XII. 

Összetétele: 1 taht. (0,37 g) 0,02 g phenobarbitural. (acid~ 
phenylaethylbarbituric.), 0,04 g 6,7-diaetboxy-1-(3„,4'
diaethoxybenzyl)-isochinolin. hydrochJor„ 0,2 g theo
bromin.-t tartalmaz. 
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.Javallatok: Hypertonia, migrain, vasoneuroSis, angina pec..;- -\~~/ 
toris, vasopressoros crisisek, asthma bronchiale, singultuS ---~e-+ 

Adagolás: Naponta 3-4-szer 1 tabi. • :~'{};/[ 

Jl.legjegyzések: rjl SzTK terhére csak indokolással rendelhe_tó. :' •. :.•.:" ••. ·:.~ -.'~-~.:.i 
Csomagolás: 20 tabi. 18.60 Ft, 100 tahi. 80.50 Ft. <::-' _ 

,C;l'l 
TETRACOR Ch. 

inj. 10% Ph. Hg. V., csepp 

Összetétele: 1 amp, (1 ml, 5 ml, 20 ml) ml-ként 0;1 g j>enta
methazol.-t (pentamethylentetrazol.) 

1 üveg (25, ill. 100 g) 2,5, ill. 10 g pentamethazol.-t tartal
maz. 

Jal.'allatok: Collapsus, toxikus vérnyomásesés, hypotonia, ~ Lf 
akut szívgyengeség, narkózis szívszövödményei, digitáli:sz-· __ :. <> 
kűra alátámasztására, altatószer-mérgezés, fenyegetö Jég- --~-] 
zéshénulás, broncbopneumonia, schizophrenia és dep- .;::;:~~ 
ressiok görcskezelése, nitritoid crisis. - ;-:'é{il, 

Adagolás: Naponta 3-szor 20-40 csepp. 1 amp. s. cut., szük- --- .. , 

)i:::e:;::::k~· ~us~~~~hv:t:: 1 ~:~~· terhére heveny vér~ ~.-: .•. ·.·,·;·· .•..•.. :: •.. „.·.'.•.·.•.·1, ..•... ' keringési elégtelenség és collapsus esetén szabadon ' :' 
rendelhetők. 

Közgyógyszerellátás terhére rendelhető a csepp. 
>Csomagolás: 5X1 ml amp. 9.10 Ft, 50 X 1 ml amp. 91.- Ft, 
· 5 x 5 ml amp. 24.90 Ft, 50 x 5 ml amp. 249.- Ft, 1x20 

·ml amp. 14.80 Ft, 1 üveg (25 g) 14.- Ft, 1 üveg (100 g) 
-'56.- Ft. 

TETRACOR·EPHERIT ·Ch. 
inj ., csepp 

XIII. 

összetétele: 1 amp. (1 ml) 0,1 .g pentamethazol. (penta
-methylentetrazol.); 0,15 g ephedr. hydrochlor., aqu, dest. 
'pro inj. ad 1 ml-t 
1 üveg (10 g, ill. 100) g 1 ill. 10 g pentamethazol. 
(pentamethylentetrazol.), 0,15, ill. 1,5 g ephedr. hydro
chlor.-t tartalmaz, 

.Jal.'allatok: Asthma bronchlale, emphysema, tüdő-tbc., 
altatószermérgezés, collapsus, műtéti shock, szívblock~ 
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Megjegyzések: "1< Bontható: inj.; SzTK terhére csak indo
kolással rendelhetők. 

Csomagolás: 1 üveg (10 g) 8.60 Ft, 1 üveg (100 g) 51.80 Ft, 
5x1 ~l amp. 9.10 Ft, 50 x 1 ml amp. 91.-Pt. 

TETRACOR-NEOCOD Ch. 
csepp 

Xlll. 

Összetétele: 1 üveg (10 ml) 1,0 g pentamethazoL -(penta
methylentetrazo!), 0,1 g dihydrocod, bitart.-t tartalmaz. 

Javallatok: Bronchopneumonia, akut bronchitis, asthma 
bronchiale, pertussis, tracheobronchialis adenopathia, 
stenocardia, mellki;tsi műtétek utáni ingerköhögés, tbc. 

Aadagolás: Naponta 3-szor 10-20 csepp. Gyermekek
nek 2-3-szor naponta 5 csepp. 

Megjegyzése}i:: ~~ SzTK terhére csak indokolással rendel
hető. 

Csomagolás: 1 üveg (10 ml) 12.40 Ft. 

TETRACOR-PULSOTON Ch. 
inj. 

XIII. 

Összetétele: 1 amp. (1 ml) 0,01 g m-oxy-,8-aminopropylben
zol, hydrochlor„ 0,1 g pentamethazol.-t (pentamethylen
tetrazol) tartalmaz. 

Javallatok: L. Tetracor és Pulsoton javallatai. 
Adauolás: 1 amp. s. cut., szükség szerint naponta többször. 
Megjeg1•zések: +Bontható. SzTK terhére csak indokolással 

rendelhető. 

Csomagolás: 5X1 ml amp. 9.50 Ft. 

THEOBROJ\llNUM NATRIUJII SALICYLICUM 
tabl., alkalisolvens drazsé E. Gy. T. XVI. 

Sz. 

Összetétele: 1 tahi (0,65 g) 0,5 g theobr. natr. salic.-t, 
1 alkalisolvens drazsé (1,0 g) 0,5 g theobr. natr. salic.-t 
tartalmaz. 

Javallatok: Arteriosclerosis, hypertonia, vizelethajtás. 
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Adagolás: Naponta 3-szor 1-2 tabl., ill. drazsé. 
llegjegyzés: SzTK terhére szabadon rendelhetők. 
Csomagolás: 20 tabi. 10.60 Ft, 100 tabi. 52.40 Ft, 20 alkali-

solv. drazsé 10.60 Ft. 

THIOl\HCID K. Gy. 
tabi. 

XL. 

összetétele: 1 tabi. (0,12 g) 25 mg ll-acetylaminobenzal
dehydthiosemicarbazon-t tartalmaz. 

Javallat.Ok·: Tbc. 
Adagolás: Kezdő napi adag 1 tabl. többszörre eloszt-. 

va, majd igen óvatosan, lassan, a btiteg tűrőképes
ségétől függően 4-6, esetleg 8 tablettáig emeljük a napi 
adagot. Hetenként a vérkép és vizelet (urobilinogén} 
ellenőrzendő. 

l\'legjegyzések: ++ Bontható. Forgalmát rendelet szabá
lyozza. Csak állandó orvosi felügyelet mellett szedhető~ 

Csomagolás: 50 tabl. 22.50 Ft, 250 tabi. 112.5() Ft, 

THIOSEPT E. Gy. T. 
kenőcs 

XXXVI. 

Összetétele: 1 tubus (20 g) 1 g ammon. bitumensulfon .• 1,9 g 
vasel. flav., 4 g adeps lan„ 2 g zinc. oxyd„ 0,1 g ol. aether.-t 
tartalmaz. 

Javallatok: Gyulladásos beszűrődéssel és viszketéssel járó 
bőrel.(•áltozások, heveny és idült eccema, pernio, congela
tio, decubitus. 

Adagolás: Külsőleg, 

Megjegyzések: SzTK terhére csak indokolással rendelhető. 
Csomagolás: 1 tUbns (20 g) 11.30 Ft. 

. THROMBOFORT K. Gy. 
800 CoE és 2000 CoE. 

XXXI. 

' Összetétele: 1 amp. I. 800, ill. 2000 CoE thrombin. lyophyl.„ 
max. 3, ill. 7,5 mg natr. aethylmercurithiosaHc.-t. 
1 amp II. (2 Ill. 5 ml) 8, ill. 20 mg calc. chlor. sicc.-t 
tartalmaz. 
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Javallatok: Baleseti és műtéti kiseres és hajszáleres vérzések 
csillapítása. Fogászati, nőgyógyászati vérzések csillapí
tása. Pecsételő vagy szivárgó tüdővé_rzés ~setén 2--4 %-os 
Thromboiort oldat (fiz. NaCl_.-ban) 1nhalaltatása. 

Adagolás: Csak helyi kezelésre. Többszöri rövid tamponálás 
eredményesebb, mint az egyszeri hosszú ideig tartó. 

Megjegyzések: + SzTK terhére csak indo~olás~al r~nde)
hető. Injekció céljára nem alkalmazhato. LeJárat1 ido: 
2 év. 

Csomagolás: 3X1 amp. I. 800 CoE+3x2 ml amp. II. 
81.70 Ft. 50X1 amP. I. 800 CoE+50X2 ml amp II. 
1.292.- Ft, 3 x 1 amp I. 2000 CoE + 3 X § ml amp II. 
143.20 Ft, 50x1 amp I. 2000 CoE+50Xo ml amp II. 
2.294.50 Ft, 

THYREOIDEA K. Gy. XXXV. 

drazsé 0,025 g Ph. Hg. V., Sz. 
0,075 g Ph. Hg. V. és 0,125 g Ph. Hg. V. 

összetétele: 1 drazsé (0,3, 0,4, ill. 0,5 -g) 0,0~5, 0,075, ill. 
0,125 g thyreoid. sicc.-t (=J 0,05, 0,15, 111. 0,25 mg) 
tartalmaz. 

Javallatok: Aplasia et hypoplasia gl. 'thyreoideae, cretinis
mus myxoedema, gyermekkori fejlődési zavarok, nephro
tieu~ oedemák, adipositas. 

Adagolás: 0,075-0,5! g thyreoidea p. die, kis ?-daggal 
kezdve fokozatosan emelkedve. Állandó orvosi ellen
őrzés s~ükséges (hyperthyreoidismus 1) 

Megjegyzések: + SzTK terhére szabadon rendelhető. Le
járati idő 4 év. 

Csomagolás: 50 drazsé 0,025 g 5.- Ft, 100 drazs~ 0,0~5 g 
8.- Ft, 500 drazsé 0,025 g 23.40 Ft, 50 drazse 0,015 g 
6 40 Ft 100 drazsé 0,075 g 9.30 Ft, 500 drazsé 0,075 g 
3Ű.90 F't, 50 drazsé O,Q5 __ g 6.70 Ft, 100 drazsé 0,125 g 
9.90 Ft, 500 drazsé 0,T25g-S3.90 Ft . 

TIMIDON E. Gy. T. XLVII. 

összetétele: 1 pezsgő tabl. (0,817 g) 0,001gphen:ylhydra:g. 
boric., 0,01 g ehinin, hydroehlor.~ 0,06 g ae1d. bonc„ 
0,005 g methyl. p. oxybenz„ 0,08 g acid. tart., 0,10 g 
natr. bicarb.-t tartalmaz. 
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Javallat: Anticoncipiens. 

Adagolás: Külsőleg. 1\legnedvesftve azonnal a hüvelybe 
bevezetni. 

Megjegyzés: >I< SzTK terhére nem rendelhető. 
Csomagolás: 20 db 5.20 Ft. 

TOFA~HD K. Gy. 
tabi. 

I !. 
Sz. 

összetétele: 1 tabi. (0,6 g) 0,25 g aciphenochin, (acid. phenyi.. 
chinolin carbonic.), 0,23 g amidazoph.-t tartalmaz, 

Javallatok: Fájdalom, és lázcsillapító. 
Adagolás: Naponta 3-4-szer 1-2 tabi. 

Megjegyzések: +Bontható. SzTK terhére szabadon ren
delhető. 

Csomagolás: 20 tabi. 16.80 Ft, 100 tabi. 84.- Ft. 

TOLAZOLIN E. Gy. T. 
inj., tabl. 

XXXIV. 
Sz. 

Összetétele: 1 amp, (1 ml) 0,01 g 2-benzyl-4,5-imidazolin. 
hydrochlor.-t 

.1 tabi. (0,20 g) 0,025 g 2-benzyl-4,5-imidazolin. hydro
chlor.-t tartalmaz. 

Ja~mllatol': Érszűkülettel járó perifériás érbetegségek, 
endangiitis obliterans, arteriosclerosis \(dysbasia arterio
sclerotica), angiosis diabetíca, Raynaud-kór, sclerodermia, 
neurosis vasomotorica. Sűlyos helyi ártalmak (fagyás, 
ulceratiok). Érgörcsökbőí eredő szembántalmak. 

Ellenjavallatok: Cardialis decompensatio, coronaria meg
betegedés, collapsus hajlam, ulcus ventriculi, aktív tbc-s 
folyamatok. 

Adagolás: Először kisebb adagokat alkalmazunk és a beteg 
érzékenysége ·és a megfelelő gyógyhatás figyelembevételé
vel emeljük azokat. Injekcióból naponta 3-6 amp. s. cut., 
i. musc. 1 %..:.__3 a_mp. i. ven. Tablettából naponta 1-4 
tabi. 

Megje·g~1zésck: '1<' SzTK terhére szabadon rendelhetők. 
Csomagolás:_ 10X1 ml amp. 13.10 Ft, 50X1 1nl amp, 43,80-

Ft, 40_ tabi. 11.20 Ft, 250 tabi. 56.30 Ft. 
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TONADRIN K. Gy: 
old. 

XVIII" 
Sz. 

összetétele: 1 üveg (10 ml, ill. 100 ml) 0,2, ill. 2,0 g 2-heptyl
amin. sulf.-t tartalmaz. 

Javallatok: -Az orrnyálkahártya duzzadásával járó alle.rg~ás, 
és fertőzéses rhinitisek, sinusi~issel és sept1;lm dev1at10-
Val kapcsolatos nasalis dugulasok. Szénanatha. 

Adagolás: Külsőleg. Nap?nta 3-4-szer 5-10 cseppet az. 
orrnyílásba cseppenteni. 

]tfcgjegyzések: + SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 1 üveg (10 ml) 5.- Ft, 1 üveg (100 ml) 20.50 Ft~ 

TONOCHOLIN l.l. K. Gy· 
inj. 

IX. 
Sz„. 

összetétele: 1 amp; (1 ml) 0,1 g acetylchol. brom.-t tartalmaz. 
Javallatok: Perifériás érzavarok, Raynaud-k?r, enda~teritis

obliterans, claudicatio intermitten~, ar~eni:isc\eros1s, klim 
roaxos és vasoneurotikus hyperton1.'.1• m1gra1n, paralyticus 
iJeus, g!aucoma, retinalis érgörcsok. 

Adagolás: 1·2 naponként 1 amp. s. cut. vagy i. musc., i/1 ml 
i. ven„ i. art. 

l'legjegyzések: + Bontható. SzTK terhére szabadon rendel
hető. 

Csomagolás: 5 X 1 ml a mp. 9.50 Ft, 50 X 1 ml amp. 95.- Ft •. 

TONOGEN K. Gy. xv. 
inj. 0,1 % Ph. Hg. V., old. Sz. 
összetétele: 1 amp. (1 ml) 1 mg adrenal., !•2 mg kal. 

metabisulíuros., 8,2 mg natr. chlor., . a?_1d. hydrochl. 
dil. qu. s. ad pH 2,5-3,5, aqu. dest. pro !DJ. ad 1 n1l-t 
1 üveg (5, 15, 30, 50 ml) 5, 15, 30, ill. 50 mg adrenal.-t 
tartalmaz. 

Javallatok: Inj.: _ Collapsus és perifériás .keringés~ gyenge
ség perifériás keringési bénulás, szívbénul~s, sz1vgyepg;e
ség; shock, vagot?niás és allergiás betegsegek, a muteti 
t-erület vértelenitese. áth" 
Old.: Orrkagylók duzzadása, ?rrvérz?s~k, heveny n a.~ 
orrmelléküreggyu1Iadások, conJunctiv1tts, glaukoma, gyo-
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morvérzés, hólyagvérzések kezelésére lokáiisai:l, asthma 
bronchiale esetén inhalációban. Tüdővérzésben adni 
tilos! 

Adagolás: Naponta .2-3-szor 0,3-0,5 ml s. cut, i. musc• 
0,05-0,1 ml i. ven., végveszély esetén intracardialisan,.,.;· 
Naponta 3 x_ 2-20 csepp per os, ill. elporla~ztva. 

Megjegyzések: >I<+ Bontható. SzTK terhére szabadon 
rendelhetők. Lejárati idő: 2 év. 

Csomagolás: 5x1.m\ amp. 7.30 Ft, 50x1 ml amp. 73.- Ft, 
1 üveg (5 ml) 2.40 Ft, 1 üveg (15 ml) 7 .20 Ft, 1 üveg (30 
ml) 14.40 Ft, 1 üveg (50 ml) 24.- Ft. 

TRANSPULMIN Ch. 
inj. 

'rr. 
Sz. 

Összetétele: 1 amp (1 ml) 0,03 g chinin. bas. anhydr„ 0,025 
g camphor„ 0,08 menthol„ 0,2 ml ol. eucal., ol. pro inj, 
ad 1 ml-t tartalmaz. 1 amp (2 ml) 2-szeres hatóanyag
mennyiséget tartalmaz. 

Javallatok: Bronchitis, bronchopneumonia, hypostaticus 
és postoperatív pneumonia, bronchiectasia, tüdőabsces
sus és gangraena, grippés tüdőkol,Ilplikáclók megelőzésére, 
pertussis, asthma bronchiale, tbc-sek vegyes fertőzése, 
nikotinabusus, laryngitis, rhinitis esetén inhalációban is, 

Adagolás: Naponta 1-2-szer 1-4 ml t musc. A kűra 1-3 
hétig tart. Csecsemőnek naponta egyszer 0,3 ml, 5 éves 
korig 0,5, 12 éves korig 1 ml. Inhalációs alkalmazásnál 
20-30 csepp forró vízre cseppentve és belélegezve. 

Megjegyzések: Bontható. SzTK terhére szabadon rendel
hető. 
Közgyógyszerellátás terhére .rendelhető. 

Csomagolás: 10x1 ml amp 20.- Ft, 100x1 ml. amp, 
200.- Ft, 10 x 2 ml amp 26.70 Ft, 100 x 2 ml arnp 
267.- Ft. 

TRmmOGEN Ch. XLVII. 

~- ~ 
Összetétele; 1 amp. (3 ml) 0,15 g ol. helianth., 0,03 g natr, 

hydroxyd„ 0,15 g spir. conc„ 0,03 g sacchar., 0,015 g 
g\ycerin., 0,03 g procain. hydrochl., acid. hydrochl. qu, 
sat. ad pH 10,3-10,5, aqu. dest. pro inj._ad 3 ml-t tartal
maz. 1 amp. (5 ml) 1,67-szeres hat6anyagmenny1sége
ket .tarta1maz. 
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Javallatok: Varicositas cruris, nodi haemorrhóidales. 
Ellenjavallatok: Szív- és vivőerek megbetegedése (Raynaud

kór) diabetes, claudicatio intermittens, tüdő tbc., gravidi
tas, lezajlott thrombophlebitis. 

Adagolás: A comb közepén Esmarch pólyával leszoritott és 
felemelt alsó végtag üres vénájába lehetőség szerint 
minél perifériásabban 1-3 ml, Vigyázzunk, hogy a szur
csatornába ne jusson. Az inj. beadása után álló helyzet
ben történő 2-3 perces várakozás után szüntetjük meg a 
Jeszoritást. 

Megjegyzések: oi< SzTK terhére szabadon rendelhető, 
- zavarosodás esetén meleg vízbe mártjuk az ampullát, 

kizárólag kristálytiszta oldat használható, 
Csomagolás: 3x3 ml amp. S.-Ft, 50x3 ml_amp. 72.20Ft, 

TROPARIN Ch. XI. 
inj., tab 1. Sz. 
összetétole: 1 a_mp. (1 ml) 0,04 g papaver, sulf., 0,0015 g 

methylhomatrop. brom„ 0,0025 ml aeid. sulfur. n„ aqU. 
dest. pro inj. ad 1 ml-t, 
1 tabi. _(0,23 g) 0,04 g papaver. hydrochlor., 0,0015 g 
methylhomatrop. brom.-t tartalmaz. 

Javallatok: Pylorus spasmus, ulcus ventr. et duod., kőkóli
kák, cholecystitis, hyperemesis gravidarum, angina pec
toris, asthma bronchiale, enteritis, obstip. spast„ dysme
norrhoea, szülés alatti méhszájgörcs, elhúzódó tágulás, 
túlerős fájások. 

Adagolás: Naponta 3-szor 1-3 tabi. vagy 1-2 amp. s, cut. 
anginás roham ·esetén t. ven. '/2-1 ml. 

MeoJegyzések: +.+ Bonthatók. SzTK terhére szabadon 
rendelhetők. 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető a tab1. 

C:111omao0Iás: 5x1 ml amp; 8.-Ft, 50X1 ml amp. 80.- Ft, 
20 tabi. 5.70 Ft, 100' tahi. 28.50 Ft. 

TROP ARIN cmmINATUM Ch. 
tabi. 

XII. 
Sz. 

12 

összetétele: 1 tabi. (0,23 g) 0,04 gpapaver. hydrochl., 0,02 g 
phenobarbttural. (acid. phenylaethylbarbituric.), 0,002 g 
methylhomatrop. brom.-t tartalmaz. 
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.lavullatok: L. Troparin tabl. 
Adaoolús: Naponta 3·szor 1·2 tabi. 
l'tleo]egyzések: >I<>i< Bontható. SzTK terhére szabadon ren· 

delhető. 

Csomagolás: 20 tabi. 6.70 Ft, 100 tabl. 33.50 Ft .. 

ULCEROSAN M. Ph. 
cinkenyvpólya 

XXXVI. 

Összetétele: 10 mxiO cm pólyánként: 21 g zlnc. o:X:yd., 
53 g gummi arabic. 21 g aqua dest., 2 g gelat., 0,05.g ol. 
eucal„ 0,04 g ol., lavand. 2 g paraff, liqu„ 21 g vasel, 
alb., 160 g glycerin·t tartalmaz, 

Javallatok: Ulcus cruris, 

Megjegyzések: SzTK terhére csak indokolással rendelhetö. 

Csomagolás: 10 mxlO cm 58.20 Ft. 

ULTRASEPTYL Ch. XL. 
inj. 20% Ph. Hg. V„ tabi. 0,5 g Ph. Hg. V. Sz, 

Összetétele: 1 amp. (2 és 5 ml) 0,4 g ill. 1,0 g sulfa· 
methylthlazolnatr.•t (2·p·aminobenzol:-sulfamido·4·me· 
thylthiazol. natr.) 

1 tabi. (0,65 g) 0,5 g sulfamethylthiazol.·t tartalmaz. 

Javallatok: Pneumo·, mentngó· és gonoc_occus fertőzések 
kemoterapeuttkuma, croupos és bronchopneumonta, 
meningitis epidemica, pneumococcus meningitis és pert· 
tonitis. Gonorrhoea minden stádiuma és szövőd· 
inénye, ophthalmia gonorrhoica, uJcus molle, lympho· 
granuJoma tnguinale, sepsis, tályogok. Anthrax, 
trachoma, fertőzött sérülések, pemphigus acutus, actino
mycosfs. 

Adagolás: Pneumonia, meningitis esetén első adag 4 tabi., 
ezután naponta 3-5·ször 2 tabi. 3-4 napig, szükség esetén 
a leláztalano.dásig csökkentett adagok. Gonorrhoea ese· 
tén 4-5 napig 5·ször 2 tabi„ szükség esetén 1 hét szünettel 
ismételve. Inj.: f, musc .• t. ven. felnőttnek 5-20 ml. Gyer· 
mekadag: 0,10-0,20 g/kg. 
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Megjegyzések: + Bonthatók. SzTK terhére szabadon ren~ 
deJhetők. 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhetők. 

csomagoló:s: 5x2 ml amp. 13.lOFt, 50x2 ml amp. 131.
Ft 5 x 5 ml amp. 22.7-0 Ft, 50 X 5 ml amp. 227 .- Ft, 24 
tabi. 11.75 Ft, 250 tabi. 122.- Ft. 

ULTRASEPTYL UREA Ch. 
sebhintőpor 

XXXVIII. 
Sz. 

összet.étele: 1 doboz (12 g) 4,8 g sulfamethylthlazol. (2-p· 
aminobenzol·sulfamido·4·methylthiazol.), 7,2 g carba
mid.-t tartalmaz. 1 doboz (75 és 100 g) 6,25, ill. 8,33-szoros 
hatóanyagmennyiségeket tartalmaz. 

Javallatok: Fertőzésre gyanűs v. fertőzött sérülések, nyílt 
törés, gennyes folyamatok, gázoedema (sebészeti feltárás 
után), impetigo, ulcus melle. 

Adagolás: Sebtoilette után az egész sebfelületet, annak min· 
den zugát kitöltve, vékony rétegben behintjük. Kötő
szöveti résekbe, tasakokba sebhintőporral behintett géz· 
csíkot vezetünk. Legnagyobb egyszeri adag kb. 25 g. 

Megjegyzések: Bontható. SzTK terhére szabadon rendelm 
hető. 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. 

Csomagolás; 1 szóródoboz (12 g) 61-- Ft, 1 szóródoboz (75 g) 
37.50 Ft, 500 g 250.- Ft. 

UNGUENTUJll. OPHTHALMICUJll. 
alhúm E. Gy. T. 

XXXVI 
Sz. 

Összetétele: 1 tégely (5 g) 0,05; g hydrarg. amidochlor:, 
0,06 g aqu, dest., 0,64 g cer. alb., 1,68 g vasel. alb., 2.57 g 
paraff. liqu.-t tartalmaz, 

Javallatok: Blepharit_is, conjunctivitis. 
Adagolás: KüJsőleg, szemkenőcs. 
MegJeg)'zés: SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 1 tégely (5 g) 3.50 Ft. 
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UNGUEl\'TUM OPHTHALMICUM XXXVI. 
flavum 1%, és.2%. E. Gy. T. Sz. 

összetétele: 1 _tégely (5 g) 0,05 ill. 0,01 g hYdrarg. oxyd. · 
flav. 0,06 g aqu. dest., 0,64, ill. 0,73 g cer. al-b. 1,68„ ill. 
1,57 g vasel alb., 2,57, ill. 2,55 g paraff. liqu.-t tartalmaz. 

;Javallatok: Blepharitis, conjunctivitis. 
Adagolás: Külsőleg, szemkenőcs. 
Megjegyzés: SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 1 tégely (5 g) 1 % 3.10 Ft, 1 tégely (5 g) 2% 

3.10 Ft. 

Ung. ZINCI OXYDA'l'I lásd CINKOXIDOS KENŐCS 

UROCARllUN Ch. XXVIII. 
tabi. Sz. 

összetétele: 1 tabi. (0,23 g) 0,1 g 2,4-diamino-4'-aethoxyazo
benzol. hydrochlor.-t tartalmaz. 

Javallatok: Urethritis simplex, bakterialis hűgyűtfertőzések. 
(gonorrhoea kivételével), terhességi pyelitis, pyelonepbri
tis, urológiai műtét előkészítésére. 

Adagolás; Naponta 3-szor 2-3 tabletta, a javulás beálltakor, 
2-szer 1-2 tabletta. 

lleg}egyzések: >I~ SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 20 tabl. 6.10 Ft, 500 tabi. 86.10 Ft. 

UROFORT K. Gy. 
tabi. 

XXVII. 
Sz. 

összetétele: 1 tabl. (0,12 g) 0,05 g 2-anilino-4-amino-1,3,fi.. 
triazin. hydrochlor.-t tartalmaz. 

Javallat; Diuresis fokozására higanyos diureticumok helyett. 
Adagolás: Naponta 3-4 tabl'etta. 
Megjegyzések; + SzT-K terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 20 tabl. 5.60-Ft, 100 tabl.· 16.50 Ft. 
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VALERIANA conip. E. Gy. T. 
drazsé 

\T. 

Sz. 

összetétele: 1 drazsé (0,4 g) 0,02 g phenobarbitural, (acid. 
phenylaethylbarbituric,), 0,10 g extr. valer. sicc.-t tar
talmaz. 

Jairallatok: A központi idegrendszer vegetativ zavarai, vege
tativ dystonia, vasoneurosisok, szívdobogás, hysterla, 
neurasthenia, félelmi érzések. 

Adagolás: Naponta 3-szor 2 drazsé. 

Megjegyzés: * SzTK terhére szabadon rendelhető. 
·Csomagolás: 50 drazsé 10.50 Ft. 

VAS·ARSOTONIN Ch. 
tabl. 

XXXIII. 
Sz. 

összetCtele: 1 tabl. (0,09 g) 3 mg calc. methylarson., 30 mg 
ferr. red.-t tartalmaz. 

Jal'allatok: Különféle anaemiák, Jeukaemfo, reconvales
centia, neurasthenia, chorea, tabes, Basedow, neuralgia, 
psoriasis, lichen ruber, eccema chron„ roborans. 

Aadagolás: Naponta 1-9 tabletta emelkedő adagolásban 
vagy hosszabb időn át 3 X 1-2 tabi. naponta, gyermek~ 
adagokat lásd Arsotonin-nál. 

Megjeuyzés: ++ Bontható. SzTK terhére szabadon rendel
hető. 

Csomagolás: 100 tabi. 4.60 Ft, 500 tabl. 14.80 Ft. 

V ASELIXUM e. ACIDO BO RICO lásd 
BŐ RSA VAS VAZELIN 

VASELINUM FLAVUM lásd SARGA VAZEUN 

VASOBROMAN K. Gy. XVI. 
tabi. 
összetétele: 1 tabl. (0,78 g) 0,25 g theobr. eale. salic„ '0,04 g 

papaver. hydrochlor„ 0,20 g bromvaletocárb.-t (carbam!d. 
bromisovalerianic.) tartalmaz. 
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Javallatok: EssenÚalis és vasoneuroticus hypertonia.' a 
climax hypertoniás és vasomotoros tünetei, angiria pec
torís, migrain, nephrosclerosis. 

Adagolás: Naponta 3-szor 1-2 tabletta. 

Megjegyzések: + SzTI{ terhére csak indokolással rendelhetö 
Csomag6lás: 20 tabi. 18,40 Ft, 100 tabL 75.20 Ft. 

VENTROBARYT Ch. XXVI. 
por~ Relief por. és Express por 

Összetétele: Por: 1 zacskó (165 g) 119,5 g barfum sulí., O,ts·g 
vani!I., 1,07 g natr. sulf., 29,9 sacchar., 14,35 g amyl. 
solan.-t tartalmi>z. 1 zacskó (1000 g) 6,07-szeres ható
anyagmennyiségeket tartalmaz. 

· Relief por: 1 zacskó (150.g) 147,98 g barium snlf„ 1,01 g 
tragac., 1,01 g carragen.-t tartalmaz. 1 .zacskó (1000 g) 
6,67-szeres hatóanyagmennyiségeket tartalmaz. 
Express por: 1 zacskó (155 g) 127,04 g barium sulf., 0,22 
g ol. citr„ 0,28 g natr. sulf. sicc., 0,6 g tragac„ 0,64 g natr. 
bicarb., 0,84 g acid. citr,, 25,4 g sacchar.-t tartalmaz. 
t zacskó (1000 g) 6,45-szörös hatóanyagmennyiségeket 
tartaimaz. 

.Javallatok: A gyomor- bélcsatorna röntgenvizsgálata. 
Adagolás: Perorális kontrasztanyag. 
M:egjeyyxések: Szakrendelések biztosítottak részére nem az 

SzTK terhére, hanem a pro ambulantia szerekre meg
határozott módon -szerezhetik be. 

Csomagolás: 165 g por 9.50 Ft, 1000 g por 45.40 Ft, 155 g 
express por 9.90 Ft, 1000 g express por 48.60 Ft, 150 g 
relief-por 9.40 Ft, 1000 g relief por 48.- Ft. 

VESTIN E. Gy. T. 
drazsé 

XXVIII. 
Sz; 

Összetétele: 1 drazsé (0,32 g) 0,10 g 2,6-diamino-5-phenylazo
pyrfdin. hydrochlor.-t tartalmaz, 

Javallatok: Húgyutak fertőzéses (nem gonorrhoeás) bántal
mai, húgydezinficiens. 

Adagolás: Naponta 3-szor 1-2 dra.zsé. 
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lUegjegyzésck: >!< SzTK terhére szabadon_ rendelhető. 
Közgyógyszerellátás terhére rendelheto. 

Csomagolás: 20 drazsé 5,60 Ft, 250 drazsé 42.20 Ft. 

VITAJIUN A E. Gy. T. 
drazsé, inj ., olij 

XXXIV. 

összetétele: 1 drazsé (0,3 g) 3.000 NE axerophth. (A-vlta
min)~t, 

1 amp. (1ml)100,000 NE axerophth., ol.proinj. ad 1 ml-t, 
1 üveg (5 ml) 150,000 NE axerophth.-t tartalmaz ol. 
helianth.-ban, 1 üveg (100 _ml) 20-szoros ható.anyag
mennyiséget tartalmaz. 

Javallatok: A-vitaminhiány. 
Adaoolás: Naponta 6-12 drazsé, 1 amp. i. inusc„ 20-30 csepp 

olaj (felnőtteknek). 
Megjegyzések: SzTK terhére csak indokolással rendelhetők. 

A körzeti és üzemi OI'Yösok csak nem öröklődő 
farkasvakság, xerophthalmia, keratoma\acia esetében ren
delhetik a kórisme feltüntetésével. Egyéb esetben, a kör
zeti és az üzemi orvosok csakis kórház, szakrende
lés javaslatára rendelhetik, az indikáció- kelte és az indi
káló osztály megjelölésével, Lejárati idő 3 év. • 

CSomagolás: 50 drazsé 9.40 Ft, 250 drazsé 34.70 Ft. 5 x 1 ml 
amp. 32.- Ft, 50 x 1 ml amp. 259.40 Ft, 1x5 ml 9.50 Ft, 
100 ml 96.60 Ft. 

VITAMIN A + D2 E. Gy. T. 
drazsé, inj. mite és forte, olaj 

XXXIV. 

Összetétele: 1 drazsé (0,3 g) 4;000 NE axerophth. (A-vita
min), 1.500 NE calciferol. (D-vitamin)-t (0,0375 mg), 
1 amp. (1 ml) mite: 25.000 NE a:xerophth., 300.000 NE 
calciferol. (7,5 mg), ol. pro inj. ad 1 ml-t, 
1 amp. (1 ml) forte: 50.000 NE axerophth., 600.000 NE 
calciferol. (15 mg}, ol. pro inj. ad 1 ml-t, 
1 üveg olaj (5 inl): 150.000 NE a:xerophth„ 200.000 NE 
calciferol. (5 m.g)-t tartalmru:. 1 üveg (10 ill. 100 ml) 2~ 
ill. 20-szoros hatóanyagmennyiségeket tartalmaz. 
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Javallatok:- Rachitis, növekedési 2avarok, tetanla,, osteo
malacia, exsudativ diathesis, callus-kep2és, lactatio, 
D 2-vitamin profilaxisra a téli hónapokban csecsemő
nek 2 hónapos kortól 2 évig. 

Adagolás: Profilaxis ill. terápia: CsccSemők, ill. kisgyerme
keknek: Drazsé: naponta 2-4 db. Forte inj.: %-1 amp. 
i. musc. szüks_ég esetén 3 hónap múlva ismételhető. 
Olaj: N~ponta 3-10 csepp kúraszerűen. Az olajos oldat 
megdermedés esetérl; a kéz melegével is cseppfolyósítható. 

!\fegjegyzt"sflk: -I< SzTI{ terhére csak indokolással rendel· 
hetők. Lejárati idő: 3 év. 

Csomagolás: 50 drazsé 10.20 Ft, 250 drazsé 38.10 Ft, 1X1 ml 
amp. mite 5.80 Ft, 10 x 1 ml amp. mite 48.40 Ft, 1x1 ml 
amp. forte 13.lOFt, 10X1 ml amp. forte 114,50 Ft, 1 üveg 
(5 ml) 11.- Ft, 1 üveg (10 rnl) 19.70 Ft, 1 üveg (100 
ml) 130.80 Ft. 

VITAThHN ll, Ch. XXXIV. 
inj. 1 %, Ph. Hg. V. és 5 % Ph. Hg. V. 
tabl. 5 mg Ph. Hg. \T. és 10 ing 

Összetétele: 1 amp. (1 ml) 10, ill. 50 mg aneurin hydrochlor., 
0,18 mg natr, phosph. acid., aqu, dest. pro inj, ad 1 ml-t. 

1 tabl. (.0,1 g) 5, ill. 10 mg aneurin hydrochlor.-t tartalmaz. 
Javallatok: Különböző eredetű neuritisek, polyneuritis, 

neuralgiák, diphtheriás hüdések, ischias, herpes zoster, 
- beri-beri, funicularis myelosis, poliomyelitis, sclerosis 
multiplex, migrain, _gyomor-bél-atonia, uleus-éti'end, 'ét
vágytalanság, terhességi háriyás, diabetes, spasmophilia, 
éhezési oedema, nephritis, köszvény, hyper- és hypo
thyreosis, climax. 

Adagolás: Naponta 1 amp. s. cut. i, musc. i. ven. Napi 1-2-
szer 1 tabi. 

Megjegyzések: Bontható: inj. 1 és 5%; SzTK terhére csak 
indokolással rendelhetők. A körzeti és az üzemiorvosok 
csak beri-beri, funi_cularis myelosis, éhezési oedema, 
neuritis, neuralgiák, herpes zoster esetében rendelhe
tik, a kórisme feltüntetésével. Egyéb esetben a kör2eU 
és az üzemi orvosok c_sakis kórház, szakrendelés javas
latára rendelhetik, az indikáció, kelte és az indikáló osz
tály megjelölésével. 
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_Közgyógyszerellátás terhére 1 % inj. és 5 mg tabl. rendel
hető. Lejárati idő: 5 év. 

csomagolás: 5x1 ml amp. 1 % 7.25 Ft, 10x1 ml amp. 1 o/o-
14.50 Ft, 100 x 1 ml amp. 1 % 145.- Ft, 5x1 ml amp. 
5 % 20.05 Ft, 10 x 1 ml amp. 5 % 40.10 Ft, 100 x 1 ml 
amp. 5 % 401.- Ft, 20 tabl. 5 mg 6.- Ft, 100 tabi. 
5 mg 20.90 Ft, 20 tabi. 10 mg 12.- Ft, 100 tabi. 10 mg 
41.80 Ft. 

VITAl\IlN ll, M. Ph., Ch. XXXIV. 
inj., tabl. 
össZetétele; 1 amp. (2 ml) 1 mg riboflav. (B,-vitarnirr), 120-

mg urethan, aqu. dest. pro inj. ad 2 ml-t, 
1 tabi. (0,1 g) 1 mg riboflav.-t tartalmaz. 

Javallatok: Cheilosis, rhagadok, coeliakia, sprue, enterocoli
tis chron., steatorrhoea, m. Addison, cirrhosis hepatis, 
májra ható 1nérgezése1r, porphyrinuria, pellagra (nikotin
savamiddal együtt), beri-beri (Brvitaminnal) szív- és 
májeredetű vizenyők, keratitis, rosacea, hemeralopia. 
csecsemők fejlődési zavarai. 

Adagolás: Naponta 3-szo~· 1-5 amp, i. musc, vagy 3-5 tabl. 
J\fegjegyzések: SzTk terhére csak indokolással rendelhetők. 

Lejárati idő: 2 év. 
Csomagolás: 5 X 2 ml amp. 8.- Ft, 50 X 2 ml amp. 54.10 Ft. 

20 tabi. 2.90 Ft, 100 tabl. 6.10 Ft. _ 

VIT&'lHN ll, E. Gy. T. XXXIV. 
inj. 2,5% Ph. Hg. \í., tabl. 0,02 g Ph. Hg. -~.,r, 

összetétele: 1 amp. (2 ml) 0,05 g pyridox. hydrochlor., 
0,01 g alc. trichlorisobutyl., aqu. dest. pro inj. ad 2 ml-t, 
1 tabi. (0,2 g) 0,02 g pyridox. hydrochlor.-t tartalmaz. 

Javallatok: Hányáscsillapító. Hyperemesis gravidarum, 
röntgenkater, csecsemőkori hányások, nitrogénmustár 
vegyületek okozta hányások megelőzésére, neuromuscu
Jaris betegségekben más E-vitaminokkal kombinálva. 

Adagolás: Naponta 1-2 amp. i. musc. vagy i. ven. Naponta 
Sxl-2 tabl. 

J\fegjegyzések: SzTK terhére csak indokolással rendelhetők. 
A körzeti ·és az üzemi orvosok csak röntgenkater • hyper
emcsis gravidarum, csecsemőkori hányások esetében ren~ 
<lelhetik a kórisme feltüntetésével. Egyéb esetben a kör-
2eti és üzemi orvosok csakis kórház, szakrendelés javas
latára rendelhetik, az indikáció s kelte és az indikáló 
osztály megjelölésével. 

Csomagolás: 6X2 ml amp. 44.10 Ft, 20 tabi. 32.10 Ft. 
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·~r.~:::~~~=rl~~'. :ié :~~~x~::, ' 
.Javallat: Anaemia perniciosa. ·\ffjj 
Adagolás: Individuálisan alkalmazandó. A reticulocyta

krizis és a vérsejtszámeme!kedés jelzi a terápia eredmé
nyességét. Hetenként 1-2-szer 20 gamma az optimális 
adag a remissio beálltáig. Neurológiai tünetekkel párosuló 
esetekben heti 1-2-szer 40 gamma. Huzamos kezelésre 
(fenntartó adagok) havonta 1-2-szer 20-40 gamma s. cut. 
vagy i. musc. · 

Megje!Jyzések: >!-< SzTK terhére csak indokolással rendel-
hető. Lejárati idő 2 év. · 

Csomagolás: 3x1mlamp.11.20 Ft, 25x1 ml amp. 77.80 Ft 1 
XXXIV. 'i 

Összetétele: 1 amp. (1 ml} 300 v vit. B12, 1,0 mg methyl. p. 
oxybenz., 8,3 mg natr. chlor., aqu. dest. pro inj, ad 1 

"VITAl\UN B12 K. Gy. 
inj. 300 )' 

ml-t tartalmaz. 

Adagolás: Napollta 1, makacs esetekben 2 amp. i.' musc .• 
Megjeg}'zések: >!< SzTK terhére csak előzetes főorvosi en

gedéllyel rendelhető. Lejárati idő: 2 év. 
Csomagolás: 3 X 1 ml amp. 65.30 Ft, 25x1;m1 amp. 534.60 Ft 

VITAMIN C E. Gy. T. XXXIV. 
inj .• tabl. 0,1 g Ph. Hg. \T. 

Összetétele: 1 amp. (1 ml) 0,1 g acld. ascorb.,- 0,04 g natr, 
.bicarb., 0,001 g natr. bisulfuros., 0,001 g dinatr. aethylen
diamin. tetraacet., aqu. dest. pro inj. ad 1 ml-t tartalmaz. 
1 amp. (2 ill. 5 ml) 2- ill. 5-szörös hatóanyagmennytséget 
rtartalmaz. ri~\ 

~1~ 
,,,~ti~,~ 

t tabi. (0,2 g) 0,1 g aeld. ascorb.-t tartalmaz. 

Javallatok: Fertőző megbetegedések, scorbut, graviditas és 
szoptatás idején, belső vérzések, ulcus-diaeta, fog- és csont
caries, paradentosis, tavaszi fáradtság ellen, haematurla, 
haemoptoe, haemophylia, haemorrhagiás diathesiS, Möller
Barlow-kór, metrorrhagia, ulcus ventr., coiitis, dysen
terla, diphtheria, pneumonla, tbc. és egyéb fertőzó beteg
ségek, hepatitis, arsenobenzol-intolerantia, csecsemők és 
kisgyermekek ellenállásának fokozására fertőzésekben, 
koraszülöttek és mesterségesen táplált csecsemők erősí
tésére. 

Adagolás: Inj.: Naponta 1-5 ml s._cut., i. musc.-, i. ven. 
gyermekeknek 0,25-0,5 ml. Tabi.: csecsemőknek napi 
%--- %, gyermekeknek napi %-1, felnőtteknek napi 1-B 
tabi. (achylia esetén pepszin-sósavval). 

Megjegyzések: Bonthatók. SzTK terhére csak indokolással 
rendelhetők. A körzeti és üzemi orvosok scorbut, vér
zékenységgel járó hetegségek, belső vérzések, arzeno
benzolintolerantia, fertőző megbetegedések, colitis, kora
szülöttek és mesterségesen táplált csecsemők kezelésére 
rendelhetik a kórisme feltüntetésével. Egyéb esetben a 
körzeti és üzemi orvosok csakis kórház, szakrendelés 
javaslatára rendelhetik az indikáció, kelte és az indikáló 
osztály megjelölésével. 
Közgyógyszcrellátás terhére rendelhető az 1 ml-es inj. 
és a tabi. Lejárati idő: inj. 2 év, tabl. 5 év. 

Csomagolás: 5 x1 ml amp. 8.75 Ft, 10x 1 ml amp. 17.50 Ft, 
1oox1 ml an1p.175.- Ft, 5x2 ml amp.13.90Ft, 10x2 
mlamp.27.80Ft,100x2 ml amp. 278.-Ft, 3x5 ml 
amp. 18.- Ft; 50 x 5 ml amp. 300.- Ft, 20 ta.bl. 5.90 
Ft, 10Q. tabi. 29.50 Ft. 

VITAMIN D, Ch. 
inj. 400 OOO NE Ph. Hg. V. és 
forte inj. 600 000 NE Ph. Hg. \T., 
drazsé 3000 NE, olaj. 

XXXIV. 

Sz. 

Összetétele: 1 amp. (1 ml) 400.000, ill. 600.000 NE calci
ferol., ol. pro inj. ad 1 ml-t. 
,1 drazsé (O,Bl g) 3000 NE calciferol.-t. 
1 üveg (10, ill. 100 ml) 400.000, ill. 4.000.000 NE calc!· 
ferol.-t tartalmaz ol. helianthiban. (1 ml = 40,000 NE = 
= 1 mg_ D,-vitam!n). 
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Javallatok: Rachitis megelőzése és kezelése, fogzásizavlll'ok~ 
osteomalacia, osteogenesis imperfecta, tetania, csont
törések gyógyulásának előmozdítására, scrophuJosis~ 
exsudativ diathesis, csecsemők eccemája és csillapít
hatatlan hasmenése, terhesség, lactatio, ozaena, spasmo
philia, anaemia pcrniciosánál májdiétával kombinálva. 

Adagolás: Profilaxis: Inj. Csecsemőknek, kisgyermekek
nek a téli hónapokban és szükség esetén 2-3 havonként 
1 inj. i. musc. Olaj: Csecsemő, kisgyermek 3 évesig.napi 
2 csepp, rachitish3.jlam, korai mesterséges táplálás esetén 
5 csepp vagy 2 drazsé. Kora- és ikerszülölt, táplálkozási 
zavar, fertőző betegségek: napi 10 csepp, vagy 4 drazsé, 
3 éven felül 2 csepp vagy 1 drazsé, felnőtt 3 naponként 
1. csepp vagy heti 1 drazsé. Terhesség, szoptatás napi 
1 csepp vagy % drazsé. 

11.Iegjeg}'zések: '1< SzTK terhére szabadon rendelhetők. Le
járati idő: 5 év. 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhetők. 

Csomagolás:. 1x1 mJ·amp. 400.000 NE 7.50 Ft, 10x1 ml 
amp, 400.000 NE 63.60 Ft, 1X1 ml amp. 600.000 NE 
10.10 Ft. 10 X 1 ml amp. 600.000 NE 95.50 Ft, 25 drazsé 
3.90 Ft, 50 drazsé 6.30 Ft, 250 drazsé 17.~ Ft, 1 üveg 
(10 ml) 6.80 Ft, 1 üveg (100 ml) 37.50 Ft. 

VITAMIN D, forte contra lupum Ch. XXXIV. 
drazsé 50.000 NE Sz. 

Öo;szetétele: 1 drazsé (0,3 g) 50.000 NE calciferol-t tartalmaz 

Ja-\."allatok: Bőr-tbc. 
Adagolás: Naponta 1-3-szor 1 tabl. étkezés után heteken át 
~Iegjegyzések: + SzTK terhére szabadon rendelhető. 

Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. Lejárati idő": 
5 év. 

CsomagoláS: 20 drazsé 10.20 Ft, 100 drazsé 39.90 Ft, 

VITAMIN E K. Gy. 
drazsé, inj. 

XXXIV. 

Összetétele: 1 drazsé (0,65 g) 10-mg tocoph. acet.-t, 

188 

1 amp. (1 ml) 30 mg tocoph. acet., 0,1 ml alc. benzyl., 
ol. pro inj. ad 1 ml-t tartalmaz. 

Javallatok: Sterilitas, habitualis abortus, abortus imminens, 
terhesség és lactatio alatt a fokozott E-vitaminszükséglet 
kiegészítésére, oligo- és amenorrhoea, hypoplasia uteri. 

Adagolás: Hetenként 2-3x1-10 drazsé vagy hetenként 2-3 
amp. i. musc. Habitualis abortus esetén Glanducorpin
nal kombinálható. Sűlyos esetekben napi 150-1801 mg 
i. musc. 

Megjegyzések:+ SzTK terhére csak indokolással rendelhetők. 
A körzeti és az üzemi orvosok csak abortus immi
nens esetében rendelhetik, a kórisme feltüntetésével. 
Egyéb esetben a körzeti és az üzemi orvosok csakis 
kórház, szakrendelés javaslatára rendelhetik, az ihdiká
ció, az indikáció kelte és az indikáló osztály meg
jelölésével. Lejárati 'idő 5 év. 

Csomagolás: 50 drazsé 42.80 Ft, 5x1 ml amp. 22.- Ft, 
50x1 ml amp. 163.90 Ft. 

VITAPLEX K Ch. XXXIV. 
inj. 0,01 g Ph. Hg. V„ tabi. 
összetétele: 1 amp. l. 10 mg menachin, natr. bisulf-t. (2-

methyl-1,4-naphtochinon-natr. bisuliuros.) 1 amp. II. (2 
ml) 14 mg natr. chlor.-t tartalmaz. 
1 tabl. (0,1 g) lÓ mg menachin. natr.bisulf.-t tartalmaz. 

Javallatok: Occlusios icterus, műtéti elő- és utókezelés 
cholaemiánál, epesipoly, colttis ulcerosa, dysenteria, 
steatorrhoea, sprue, coeliakia, újszülöttek vérzékeny
sége, sárgaság, szalicil- és dicumarol mérgezések, purpura, 
thrombopenia~ szérumbetegség, urticaria, haemoptoe. 

Adagolás: Felnőtteknek naponta 3·szor -1-3 tabi., naponta 
1-3 amp. Csecsemőknek naponta %.- % ·tabl. 0,2 ml 
inj. (0,1 g); gyermekeknek %-3 tabi. 

Megjegyzések.: + SzTK terhére csak indokolással rendel
hető. Lejárati idő: inj. 1 év, tabl. 2 év. 

Csomagolás: 5x1amp.I.+6x2~ml amp. II. 32.10 Ft. 
50 x 1 amp. I. + 50 x 2 ml amp. II. 284.10 Ft, 20 tabi. 
3.50 Ft, 100 tabi. 9.19 Ft. 

WE.NCKEBACH E. Gy. T. 
tahl. 

XIV. 
Sz. 

összetétele: 1 tahi. (0,15 g) 0,001 g strychn. nitr., 0,05 g 
digit. lan. fol. pulv., 0,05 g chinin. hydrochlor.-t tarm 
talmaz. 
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JavaHat: Elhúzódó digitálisz-kúrára különösen arrhythmiás 
esetekben. 

Adagolás; Naponta 3-5 tabi. 
Megjegyzésok: >I<>I< Bontható. SzTK terhére szubadon ren

delhető. - · 
Közgyógyszerel!átás terhére rendelhető. Lejárati idő 2 év. 

Csomagolás: 30 tabi. 7.05 Ft, 100 tabi. 23.50 Ft. 

YOHISTRIN masc. Ch. 
drazsé, inj. 

xxx 

Összetétele: 1 drazsé (0,42 g) 1 mg calc. methylarson., 3 mg 
yohimbin. basic„ 0,5 mg strychn. hvdrochlor., 122 mg 
extr. testiculi (= 1 g testis rec.)-t, • 
1 amp. (1 ml) 20 mg natr. methylarson., 5 mg yohimbin. 
0,5 mg strychn. hydrochlor., 122 mg extr. testicult ( = t 
g testis rec.), aqu. dest.-pro inj, ad 1 ml-t tartalmaz. 

Javul!atok: Sexualis neurasthenia, spermatorrhoea, ejacu
lat10 praecox, depressios állapotok, kimerültség, asthenia 
frlgiditas, csökkent libido. ' 

Adagolás: A kúrát 6-10, másodnaponként s. cut., í. mnsc 
adott 1 ml injekcióval kezdjük, utána naponta 1-6 db-18 
emelkedő adagban tabletták. · 

Megjegyzések: ofc>I< Bontható: inj.; SzTK terhére csak lndo-
. kolással rendelhetők, 
Csomagolás; 50 drazsé 17.50 Ft, 5x1 ml amp. 9.10 Ft 

10x1 ml amp. 17.80 Ft, 100x1 ml amp. 141.40 Ft 

ZENON E. Gy. T. XXXVI. 
kenőcs ·Sz. 
Összetétele: 1 tubUlk(20 g) 6 g vasel. flav., 4 g adeps lan, 

0,64. g o-oxychlnolin. sulfosaltc .• 4,96 g zinc. oxyd., 1,6 g 
ol. Jecor„ 0,2 g bals. peruv., 0,08 g ol. sesami jodat. 
(= J28%). 2,52 g aqu. dest.-t tartalmaz.1 tégely (109 
g) 5-szörös hatóanyagmennyiségeket tartalmaz. 

Javallatok: Sebek kezelésére, h.ámosodás eh'ísegitésére 
eccema, dermatitis. • 

Adagolás: Külsőleg. Kenőcs. 
Megjegyzések: SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 1 tubus (2Q'g) 6.70 Ft, 1 tégely (100 g) 20.- Ft. 
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ZINKKENŐCS lásd CINKOXIDOS KENŐCS fehér 

ZINK-PROTINSULIN Ch. XXXV. 
inj. Ph. Hg. V. 

összetétele: 1 gumisapkás üveg I. (5 ml) 200 NE fnsulin.~ 
0,00132 g protamin„ 0,0005 g zlnc. c-hlor., 0,20 g glucos„ 
O 01 g methyl, p. oxybenz., 0,005 g methyl veratr_,., 0,05 ml 
s,Pir. concentratiss„ aqu. dest. pro inj, ad 5 ml-t tartalmaz. 
1 an1p. II. (1 ml) kicsapófolyadék 0,023 g natr. phosph, 
cryst„ 0,002 g methyl, p. oxybenz., 0,001 g methyl. veratr., 
aqu. dest. pi:.o inj. ad 1 ml-t tartalmaz. 1 üveg (5 ml) 
6-szoros hatóanyagmennyiségeket tartalmaz. 

Javallatok: Lassan felszívódó, tartós hatású insulinkészit
mény súlyos és könnyű cukorbetegség kezelésére. Juveni
lis diabetes. 

Adagolás: Kicsapás után a szuszpenzió subcutan alkalma
zandó. 

Megjegyzés: + Csak az insulin rendelésre vonatkozó egész
ségügyi miniszteri rendeletben foglaltak szerint rendel
hető (l. 353. old.) Lejárati idő: 1 % év. 
Közgyógyszerellát:ís terhére rendelhetők. 

Csomagolás: 1x5 ml gumisapkás-üveg I. + 1x1 ml amp. II. 
20.- Ft, 5 X 5 ml gumisapkás üveg I. + 1 X 5 ml amp, II~ 
86.40 Ft. 

ZINKVASELIN lásd CINKOXIDOS VAZELIN 
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SZEROBAIITERIOLÓGIAI KÉSZITMÉNYEK 

A szerobakteriológiai készítmények a fertőző 
betegségek megelőzését, gyógyítását, vagy felis
merését szolgálják. Az \r. l\1agyar Gyógyszer
könyv antigénhatásúakra és antitesthatásúakra 
osztja ezeket a készítményeket. , 

Immun-0lógiai értelemben antigéneknek. azokat az 
anyagokat nevezzük, amelyek az élő szervezetbe 
a tápcsatorna megkerülésével (parenterálisan) 
bejuttatva fajlagos (specifikus) ellenanyagok (anti" 
testek) képződését váltják ki és a keletkező anti
testekkel a szervezeten kívül (in vitro) is reagál
nak. Bár az immunitás a szó szoros értelmében 
védéttséget jelent, ma az orvosi gyakorlat az 
immunizálás kifejezést sokkal tágabb értelemben 
használja és olyan esetekre is alkalmazza, amikor 
az ell,enanyagok termelődését nem baktérium
törzsek, virusok, vagy toxinok, hanem egyéb 
sejtes elemek (pl. idegen csoportú vörösvérsejtek), 
vagy nagyn1olekulájú, testidegen szerves vegyüle
tek (pl. fehérjék, poliszaccharidák, stb.) váltják 
ki. Az antitestek a keletkezésüket kiváltó antigén
től, az alkalmazott vizsgálati módszertől, illetve 
az in vivo, vagy ín vitro tapasztalható hatásuk
tól függően baktericid, virusközömbösitö, anti
toxikus, precipitáló, komplementkötö, opszonizáló, 
stb. hatású ellenanyagokra oszthatók. Az antites
teket immunglobulinoknak is nevezik, mert a vér
savó globulin-frakciójában (főként a Y" és a {!"glo
bulin-frakcióban) mutathatók ki, lényegileg az 
antigén hatására· specifikusan módosult szérum-
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fehér;jék. Nyilvánv3.ló tehát, hogy azantigénhatású 
oltóanyagok csoportjába azok a készítmények 
tartoznak, amelyek a szervezetben ellenanyag
termelést váltanak: ki, vagy a vérsavó ellen:
anyagainak in vitro kimutatására s_zolgálnak 
mi~. ~z 3:?-t.~testhatású készitmények csoportjáb~ 
a ku1onbozo ellenanyagokat tartalmazó szérumok 
sorolandólc 

1. Antigénhatású készítmények 

Az antigénhatású készítmények vagy élő 
gyengített, vagy elölt mikroorganizmusokat tar: 
~almaznak, vagy pedig azok kivonatanyagainak 
ill~tve anyagcseretermék1}inek felhasználásával ké
szulnek. E csoporton belül a védő-oltóanyagok a 
szervezet aktiv immunizálására szolgálnak arra 
se~~entik a makroorganizmust, hogy akÍ.ivan~ 
saJat maga teremtse meg az egyes kórokozó 
mikroorganizmusokkal szemben az aktív védett
séget biztosító, speCifikus imillunitást. A védő
oltások hatására az aktív immunitás aránylag 
~-as~.an, 1 -2 -3 hét alatt fejlődik ki, de hosszú 
ideig megmarad és mint megelőző eljárás ered
mén:yén~k tartóssága. folytán ~ fertőző bet~gségek 
elleni. k;i~del~m egy~k l~ghatekonyabh fegyvere. 
(pl., d1fter1a, t1fusz, himlő, stb.). Az aktív immuni
zálas eredménye az oltottak individuális reakció
készségétől, az oltóanyag, milyenségétől és alkal-.: 
~azás,~ódj á!ól füg~. Az _antig~nek ,h~tékonysága 
Jelentosen no-velheto, a vedettseg elereséhez szük
séges oltások száma csökkenthető,. ha a felszívó
dás lassabbá tételére az íllető antigéneket alu
míniumtartalmű csapadékhoz kötik. Erre a célra 
kristályos timsó oldatával létrehozott ·csapadékot 
(pl. Typhylax esetén), alumíniumhidroxid szusz
penziót (pL Scarlaphylax esetén), vagy pedig 
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alumíniumfoszfát csapadékot -(csapadékos diftéría 
és tetanusz anatoxinok esetén) alkalmaznak. 

Hosszabb lefolyásű, makacsan gy_ógyuló meg
betegedések egyes eseteiben (pl. staphylococcus~ 
gonococcus fertőzések, trychophytiasis, stb.) az 
aktív immunizálás gyógyi.tás céljából is alkalmaz
ható: a kórokozók elölt tenyészeteiből készült 
vakcinák emelkedő adagjainak parenterális be
vitelére a gyógyulás sok esetben hamarabb. 
l{övctkezik be. 

a.) Összetétel. 

Az antigénhatásű oltóanyagok hatóanyagtar
talmuk, illetve készítési módjuk alapján az alábbi 
fő csoportokra oszthatók: 

1. Az élő, gyengített mikroorganizmusokat tartal
mazó oltóanyagok közül emberi fertőzések megelő
zésére a himlőnyirkot és a BCG-vakcinát alkal
mazzák kiterjedten. Az ezekben a készítmények
ben levő mikroorganizmusok a szervezetben 
elszaporodnak és enyhe fertőzést hozva létre, a 
makroorganizmust sokkal fokozottabb ellen
anyagtermelésre serkentik, inintha ugyanezek' az 
antigének elölt állapotban kerültek volna alkal
mazásra. 

2. Az elölt mikroorganizmusokat tartalmazó oltó
anyagok száma lényegesen nagyobb. Egy részük 
bakteriális fertőzések megelőzésére és kezelésére 
szolgál. (pl. tisztított Tifusz-Pertussis-vakcina~ 
Opsoderrnin). A· baktériumok e1szaporitása bioló
giai tulajdonságaiknak legjobban megfelelő folyé
kony, vagy szilárd _táptalajokon töi-ténik, majd az 
élettani konyhasóoldatban szuszpendált . mikro
organizmusokat vagy kémiai eljárással (feno1Ial, 
formalinnal, stb.), vagy fizikai módszerrel (rend
s.zerint hővel) ölik el, majd a szuszpenziót a táp-
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talajszennyezéstől ismételt centrifugálással és 
mosással szabadítják meg. A bakteriális vakcinák 
hatóértékét a ml-kénti csiraszámmal fejezik ki 
immunogén hatását állatkísérletben ellenőrzik'. 
J\. virusvakcinák előállítása és ellenőrzése lényegi
leg hasonló módon történik, azzal a különbséggel 
hogy a virusok elszaporítására nem táptalajokat' 
hanem rendszerint embriós tyúktojást alkalmaz~ 
nak. (Pl. Kiütéses tifusz vakcina). · 

3. A mikroorganizmus-kivonatanyagokat tartal
mazó vakcinák oldott, rendszerint aluminíumtar
talmú csapadékhoz kötött antigéneket foglalnak 
magukban. A baktériumok feltárásár~ vagy kémiai 
kezelést, (pl. a Typhylax-nál triklórecetsavas 
kivonást), vagy fizikai eljárást (pl. a Pertussis 
antigén előállítására váltakozva fagyasztást és 
felmelegítést) alkalmaznak. 

Baktéríumkivonatok nem-specifikus kezelés cél
jára, a kórokozóra való tekintet nélkül a szerve-

1 zet természetes gyógyerejénck fokozására is alkal-· 
rnazhatók. A Neurolysin (Staphylococcus aureus 
és b. prodigiosum autolizátuma) és a Polysan 
-(apatogén sarcinák lizátuma) a szervezet· akti
válására, áthangolására szolgálnak. 

4. _A toxinok. a toxintermelő baktériumok (C. diph
ther1ae, Cl. tetani, stb.) levestenyészeteinek bakté
rium mentes szűrletei. Az előállitásukra ·szolgáló 
táptalajok - a szérumanaphylaxia veszélyének meg
előzése. érdekében - lófehérjét még nyOmokban 
·sem tartalmazhatnak. A Diftéria és a Tetanusz 
toxinok hatóértékét a tengerimalacon illetve egé
ren mért legkisebb halálos adaggal (iJLM=dosis 
letalis minima), a \Törheny toxinét pedig bőr
egységben (BE) fejezik ki. A kellőképpen higitott 
toxinok az. antitoxikus immunitás bőrpróbával 
történő megállapítására is alkalmazhatók: (pl. 
SchicH:-toxin, Dick-toxin), intracutan injiciálva 
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fogékony egyéneknél a befecskendezés helyén 
bőrpir jelentkezik. A tisztított \Törheny toxin 
aluminiumhidroxid csapadékhoz kötve vörheny 
elleni aktív immunizálás céljára szolgál. (Scarla
phylax). 

5. Az anaioxinokat (toxoidokat) úgy nyerikj
hogy a toxinokat formalin és hő együttes hatásá
val méregtelenítik. Az anatoxinok a tök:életes 
méregtelenítés után -is változatlan immunizáló
képességgel rendelkeznek .. Hatóértéküket az anti
toxinnal kapott kötődési reakciók alapján flokku
lációs egységekkel (Limes flocculans, Lf), vagy 
kötődési egységekkel (KE) fejezik ki. Az immuno
gén hatást állatkísérletben ellenőrzik. Az anatoxi
nok specifikus hatóanyaga a táptalaj szennyezések
től és a kísérő baktériumfehérjéktől kémiai keze
léssel (pl. triklórecetsavas eljárással) elkü1önit
hető, az ilymódon tisztított és koncentrált ana
toxinok alkalmazása esetén a védőoltásokat sokkal 
ritkábban követik oltási reakciók. Az anatoxinok 
rendszerint csapadékos formában (Diftéria és Te
tanusz anatoxin csapadékos) kerülnek forgalomba. 

6. A kombinát! oltóanyagok két, ·vagy több anti
gént tartalmaznak. Védőhatásuk legalább olyan 
mértékű; mintha a szóbanforgó antigéneket külön
külön alkalmaznánk, így az oltások száma jelen
tékenyen csökkenthető. A tifusz, a paratifusz és 
a kolera egyidejű megelőzésére Szolgáló Tetr.a
vakcina kivételével valamennyi kombinált. oltó
anyag csapadékhoz kötVe kerül forgalomba. 
Egyes kombinált oltóanyagok a gyermekkori 
fertőzések egyidejű megelőzésére szolgálnak, (pl. 
Diftéria-Tetanusz-Pertussis kombinált - oltó
anyag, Diphthopertusantin, Scarlapertusantin), 
mások viszont a serdülő és felnőttkori fertőzések 
megelőzésére (pl. Tetra..,vakcina, ·Tífusz-Tetanusz 
kombinált oltóanyag). 
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. 7. Az aÍltigénliatású diagnosztikumok a fertőzé.t._ 
s~k in v~v?, illetve, in vitro módszerekkel történő,' 
k1mutatasara szolgalnak. A Tuberkulin és a Tricho
sa:i megfe~~I,ő !Ilikr?,organizmusok levestenyésze-_
te1n,ek; besuritett szurlcte. Kellő higításban ezeket 
a _ke~z1,tményeke~ ~~ndsz~rint allergiás bőrpróbák. 
vegzesere _ hasz_nal3ak, bizonyos esetekben aion
ban gyógyitás céljára is alkalmazhatók. ., 

, A diagnosztikus baktériumszuszpenziók einbert -
·versavók ~gglutinin~iter~nek , meghatározására, 
Gruber - W1dal reakció vegzésere s_zolgálnak. 
. ~ ,lue~ an,tig~nek fo:galombahozatal előtt speci- _ 

fi~i~as ,es erzekenyseg szempontjából alaposan 
k1vizsgalt szervkivonatok. A Wassermann-anti
gén~ komplementk?t~si próbához, a többi antigént 
pedig fKahn,, l\ile1n1?ke, Citochol, Mandula) a 
-csapadekos tarsreakc1ók végzésére alkalmazzák. 

b.) Alkalmazásmód. 

1. Ellenjavallatok.. A megelőzés céljából alkal
. ma~ott oltóanyagokkal csak teljesen egészséges · 
e~yen:ket; oitsunk. Nem, szabad védőoltásban 
r~sz:siten1 l,azas, vagy sulyos betegségben (pl. 
tudőgy1:llad,asban, mellhártyagyulladásban, vese
~yulladasban), heveny fertőző betegségben kiter-
1ed~ g~n;iyes; vagy ~gyéb bőrb_etegségben, 'súlyos 
~~r1nges1 elegtelensegben, kiterjedt vizenyővel 
Ja.ró veseb~tegségben szenvedőket, továbbá erősen 
leromlott allapotban levő egyéneket végül azokat 
a g~yermekeket, akik 4 hónapon belÜl BCG védö
-oltast kaptak. TerheS;eket a hastífusz és a tetanusz 
el~eni aktív oltások alól mentesíteni keH. Az Eü. 
Min. 8.200-5/1953. sz. rendelete szerint az orvos 
akkor_is köteles a védőoltás alkalmazása előtt mér-· 
legelni; hogy az oltand? egyén egészségi állapota 
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az oltást megengedi-e, ha az oltásra kötelezett, 
illetőleg gondviselője ezirányú kérélmet nem ad elő. 
I--Ia viszont valakinek a védőoltása közvetlen 
rocgbetegedési veszély elhárítása céljából szük
séges (pl. te~anusz-fer~őzé.~re gyanú~ sé;r.:ültnél), 
az orvos· az erdekelt, illetoleg gondv1selőJe bele
egyezésével a mentesltő körülmények ellenére is 
alkalm_azhat védőoltást. 

A gyógyítás céljára szolgáló oltóanyagok (pl. 
opsodermin, Opsogon, Pertussis vakcina, Poly
JIIYCin, stb.) alkalmazása előtt feltétlenül tisztá
zandó, hogy a kezelendő inegbeteged.éshez nem 
társul-e olyan kórkép, vagy állapot (pl. keringési 
elégtelenség, súlyos leromlottság, stb.), amelyet 
az esetleges oltási reakciók sűlyosbithatnak, 
illetve károsan befolyásolhatnak. 

2. Az oltások kivitelezése. Az Eü. Min. 8.200-
5 /19?3. sz. rendelete szerint az oltóorvos köteles 
gondoskodni arról, hogy mina az oltóanyag, 
mind az oltásnál használt eszközök kifogástalan· 
állapotban legyenek. Az oltóanyaggal kapcsolat
ban elkövetett hibákért (fertőződés, elcsérélés, 
s_tb.) elsős~rban az oltóorvos a felelős. 

Az oltásokat csak frissen kifőzött fecskendőkkel 
és tűkkel (himlőoltásnál Pirquet-lándzsával, vagy 
oltógerellyel) szabad végezni. Csapadékos oltó
anyaggal történő tömeges oltásokhoz 5 ml-esnél 
nagyobb fecskendőt ne használjunk. A diagnosz
tikus bőrpróbák végzésekor (Dick-toxin, Tuber'." 
kulin, stb.) az oltást tuberkulin fecskendővel (vagy 
ilyen hiányábaµ 1/10 ml-es beosztású 1,0 ml-es 
Record fecskendővel) kell végezni. A kifőzött 
fecskendők összerakásához ugyancsak kifőzött, 
vagy lángon sterilizált csipeszt kell használni, 
mert a dugattyú szárának kézzel való megfogása 
fertőzést okozhat. A steril tűket szintén steril 
csipesszel kell a fecskendőre helyezni. 
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A tűket minden oltás után váltani kell. Újra 
fertő,tlenítés 20 perces forralással történjék, lehe
tőleg 1,5 %-os szódaoldatban~ Elhúzódó, tömeges 
oltások esetén időnként a fecskendőket újra kell 
sterílezni. , 

Az ampullák, vagy üvegek felrázása után az 
ampulla nyakát lere~zeljük, illetve az üveget 
elzáró gumidugót, vagy gumilapot lejódozzuk, 
majd átszúrjuk és az oltóanyagot a fecskendőbe 
felszivjuk. Csapadékos oltóanyagok esetében ezu
tán az oltást haladéktalanul el kell végezni, 
nehogy az oltóanyag csapadékos része leülepedj ék. 

Az oltásra kerülők bőrét az oltás helvén ben
?innel, vagy alkohollal le kell mosni. Elő kórokozó
val (himlő, BCG) történt oltás után az oltás helyét 
fertőtlenítőszerrel érinteni nem szabad. 

A diagnosztikus bőrpróbák céljára szolgáló 
készítményeket intracutan, a többi antigénhatású 
oltóanyagot általában subcutan alkalmazzuk. 
Izomba adandó a Diftéria-Tetanusz-Pertussis 
kombinált oltóanyag. Csapadékos oltóanyagok 
bőr alá fecskendezésekor a felületes oltást különös 
gonddal kerüljük 1 

_ Intravénásan a nem-csapadékos ol_tóanyagok is 
csak bizonyos, különleges esetekben (1. Opsogon, 
Pyrago) alkalmazhatók, 

3. Adagolás. A megelőzésre használatos oltó
anyagok, különösen az anatoxinok esetében igen 
.nagy jelentősége van az oltások közötti időköznek. 
Az első oltás után rendszerint csak ún. potenciális 
immunitás (alapimmunitás) jön létre és a szervezet 
csak a második oltás után termel nagyobb mennyi
ségben eUenanyagokat, ha a két oltás között 4-6 
hetes szünetet tartunk. Diftéria, vagy Tetanusz 
anatoxint tartalmazó csapadékos Oltóanyagok 
esetén tehát kellő védettségre csak akkor számít
hatunk, ha az oltottak legalább két oltást kaptak. 
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Alapimmunitással rendelkezők esetében viszont 
már egyetlen oltás hatására is je~entéke!;1y ell~n
anyaglermelés indul meg. (emlE'.kE'.zteto oltas.) 

A gyógyításra alkalmazott vakcmak \Pl. Opso
dermin, Polymycin, Pertuss1s ':ak~1na, s~b.} 
esetén az eredi:nény szintén n~g~me~tekben f-°:gg 
a kezelés módjatól. Ezeket a keszitn:enyeket min
dig individuálisai1 kell alkal~azni: alac~onyai;
megválasztott kezdeti adag utan a beteg állando 
észlelése mellett fokozatosan e~eljük az ada~o~at 
mindaddig mig a kívánt hatast el nem ertuk~ 
A kezelést' az eredmény tartósabbá ~ételére cél
szerű még ezután is egy ideig f?,lytatni„ Fo_n!os ~z 
oltások közötti időköz megfelelo megvalaszt~sa is. 
Sorozatos oltások esetén újabb oltást ai;Id1g pe 
adjunk, míg az előző oltást követő reakció telJe
sen le nem zajlott. 

4 A védőoltások mellékhatásai. A védőoltásokat 
l{Ö~ető kisebb, vagy nagyobb reakc~ók gyakor_i
ságát több, részben az olt~tt<l;kkal, „reszben ,Pe~1g 
az oltóanyaggal összefüggő tenyezo befolyasolJ~· 
Általában minél idősebbek az oltottak, annal 
gyakoribbak a mellék.hatások: Szerepe -v~n az 
individuális érzékenységnek'' is, mert minden
napos tapasztalat, hogy ugyanaz az oltóanyag!" 
ugyanolyan módon alka~azva, az, olto.ttak, egy 
részénél semmilyen reakciót, nem valt .ki, mas~k
nál pedig ilyen mellékhatasok .. ipegf,igyelhet~k: 
Az oltási szövődmények gyakorisaga es az oltas1: 
technika között is szoros az összefüggés: csapadé
kos oltóanyagok felüle;tes oltás:i es~tébe~ sok~al 
gyakrabban jelentkezik „steril t~,Iyog, ! .!11.i!lt 
akkor, ha az oltóanyagot,mély~n a bor ,a1.a in31c~al· 
ják. Az oltóanyag ö,ssze~ete1e,es,az 0Itas1_ reakciók 
gyakorisága is megallapithat~: ,altalaban a csap~
déko.s oltóanyagok alkalmazasat gya1?'3;bban ko· 
veti reakció, mint ha ugyanazt az antigent oldott 
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''_,:- ___ ---/_-::·-':>::_----- - -

< __ -:. ~'~~ii~~ot~it~ alkalmazzu'Ic, ~agu~1!,ak· az an~i~~„ /'' 
neknek a reaktivitása is killónbozo: a bakter~ál;s 

'._:antigént tartahn~zó o_~t~anyag?~ alk_almazasat 
_:gyakrabban ·követik oltas1 reakc10~,, mint a Cflak_ 

- anatoxint tartalmazók
1 

alkkalmazas.at. -~-
1\íivel a védőoltáso <at_ övető első reakciók -,,

1 rendszerint inár néhány óra múlva jelentkeznek, ~"' 
célszerű az- oltásokat az esti órákban végezni, --<z 
hogy az ~set_l~ges reakciók éjszakára, az ágy- }:. 
nyugalom ideJere essenek, .mert ilyenkor a tüne- e"' 
tek enyhébb alakban jelentkeznek. Kívánatos, --
hogy az oltottak az oltást követő napon az erősebb 
testi munkától tartózkodjanak. {f 

A lokális reakciók az oltás helyén észlelhető pír, ;~;.-:! duzzanat, fájdalom, esetleg a regionális nyirok- :;,· 
-f.:... csomók duzzanata alakjában jelentkeznek. A helyi ._

11 !F tünetek egy-két napig tartanak, a panaszok '.E,, 
V borogatással enyhíthetők. Csapadékos oltóanya-
~\ gok alkalmazása után néhány héttel egyes ese- ;., 

I . ff tekben steril tályogok is megfigyelhetők, különö- >;; 

lf· i sen akkor, ha az oltás felületesen történt. Ezek a '.·.·.·1· .. ·· •.. ·~ ..... ·~.· .. :_1?.: · steril tályogok rendszerint spontán felszívódnak. 
i Ritkán a védőoltásokat általános reakció is követi, 

-:~ " láz, főfájás, rosszullét, hányás alakjában, ezek a 
.-,, -~ jelenségek tüneti kezelés:Sel jól befolyásolhatók. 

1~ Mind a helyi, mind az általános reakciók gyako-
Ji .- risága lényegesen csökkenthető, ha az oltások 

[_-f ellenjavallatait figyelembe vesszük és ha helyes r ~ (lltási technikát alkalmazrink. 

1
;
1

..... A gyóggítdsra alkalmazott oltóanyagok.at helyi 
reakció, gócreakció és általános reakció kísérheti. 

r j: A mérsékelt reakciók ilyen esetekben rendszerint 
!-~ a megbetegedés gyors javulását segítik elő, az 

l I: 1ad";gohkat azonba.?- felbtétle
1
nül úgy kell megválasz- :•;:. 

'· ,1_ ani, ogy az eroseb he_ yi és általános tünetek _„._ 
. -t < elkerülhetők legyenek. Sorozatos oltás esetén c'sak ·-:.::ti :L.-.. :2: .. 0 .•• m.,,„ ~ .o.,.,," „ „ •. , .u.„ „„ i 
r . 

nem idézett elő erős real{ciót. Ellenkező esetben 
az előzően adott adagot ismételjük. 

5 Eltarthatóság. Az antigénhatású készítmé
n ek. a hőhatással szemben igen érzéker;iyek, 
elért az alább ismertetendő kivételektől eltekintve 
20 _ io 0 közötti hőmé~sékle!e~, .. szár3;Z, , fénytől 
védett helyen tar~and?k. ~u~9nosen -e1:z~keny_ek 
a diagnosztikus bőrp~oba ~elJara. szo~galo t?x1~
higítások (Schick-toxin, D1ck-tox1n) es a h1mlő
nyirok. Ezeket a készítményeket kézhezvé~elü_k· 
után ·lehetőleg azonnal használjuk fel, addig is 
00 __ 5° közötti hőmérsékleten tartandók. 
l "l\. luesz diagnosztizálására használatos antigé
nek szobahőmérsékleten tartandó~, ala,cs?nyabb 
hőmérsékleten kicsapódnak. Ez _a k1csa~od_as i:ieg
szüntethető azáltal, hogy az ilyen kesz1tmenyt 
néhány órára 37°-os vízfürdőbe, vagy termo
sztátba helyezzük. 

Az antigénhatásű s~erob~l>ter~o.ló~i~~ k:.~s~it
mények felhasználhatósaga le]arat1 i~őhoz k?!ott: 
Az V. Magyar Gyógyszerkönyv szerint a le1arat1 
idő általában a készit~st6l számítand?,, a ~észít
mények dozirozása es gyak~an .. toJ;>b_honapos 
ellenőrző vizsgálata csak ezutan torten1k .me~, 
ezért az antigénhatásű készítmények m1nd1g 
annyival rövidebb ·-rej á~a~i .~dővel. kerül:iel{, for
ga.lomba, mint amennyi idot a kiszereles es az 
ellenőrző vizsgálatok igénybe vesznek. 

II. Antitcsthatású készítmények 

Az ellenanyag hatású oltóanyagok . egy-egy 
kórokozó antigénjei ellen ható specifikus ellen
anyagokat tartalmaznak. Ivlivel a szer·vezetbe 
juttatva passzív immunitást hoznak létre, passziv 



hatású oltóanyagoknak is nevezhetők. A vérsa
vók elsősorban gyóqyításra alkalmasak, egyes 
esetekben megelőzés vagy diagnózis céljából is 
használhatók. 

a) Összetétel 

Az ell~nanyag hatású oltóanyagokat ható- ,,, 
anyaguk, illetve készítési módjuk szerint az alábbi 
csoportokra oszthatjuk: 

1. A natív antitoxikus szérumokat úgy nyerik ~ 
h?gy egészs~ges állatokat (lovakat, szarvasmar~ 
hakat, vagy Juhokat) a megfelelő antigén (diftéria -Xf. 
teta~u~z, ~tb. a~a~oxin, majd toxin) emelkedő :fi 
~?-agJ a1val im~u11;1zalnak. Ha az állatok vérsavó
Jaban, ~~ ant1tox1kus ellenanyag megfelelő kon
cent~ac1oban mu~atható, ki, vért vesznek tőlük. -
A ver megalva~a.s,a ut3:n nyert Vérsavót 0,5 o/o :;'.;: 
fen?~lal ko!-1~~rval~a~., Mivel a natív szérumok a '-:~ 
lab1hs feherJek k1valasa folytán zavarossá vál
hatnak .~s az első id?ben hatóértékük is gyorsab- ;~ 
bai:. csokker,i,, Iegalab? 6 .. hónapi tárolás után "'"' 
~eyulnek szuresre, ma3 d toltésre. Az antitoxikus ::f 
szer,umo~ ml-két;ti hatóértékét állatkísérletben ,,_, 
~~~i~zzák meg es nemzetközi egységekben feje- '.'.Í 

2. A k~ncen~rált és tisztított antitoxik.us széruma- ;~~ 

~:rt~a~~~:~f:~~ftt~~\é::~{~~~1~Y~~~~ · :.: .•..•. '.: ... '.,.· ... ::. .. ;~"· .•. · •. ;.'.: 
SZ1;1lf~t je~~l"l:~étébe~ hővel kezelik; ilyen körül- : :j 
m~,n~ ek k?zott az inaktiv fehérjék kicsapódnak. 
Szu;e.s utan az oldatból az antitoxin tartalmú <34 
feh~rJé~et az ammóniumszulfát koncentráció :iy:~:
tov,abbr emelésével különítik el az albuminoktól ;-D 

az ~gy nyert csapadékot préselés után dializálják' '..;;~i 
ma3 d az oldatot izotoniássá teszik .. Az így kon~ :/::~·; 

','';::': 
;,;·~i 
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centrált és tisztitott szérumokat 0,25 o/0 fenollal 
és 0,005o/0 mertioláttal konzerválják. 

3. Az antibakteriális natív szérumokat az anti
toxilcus szérumokhoz hasonló módon nyerik. 
A lovakat, vagy sertéseket elölt vagy élő bakté-

,,, riumok emelkedő adagjaival immunizálják. (Lép
fene, Sertésorbánc elleni vérsavó). A baktérium 
elleni vérsavók hatása a szervezetbe jutott·1nikro
or<Yanizmusok elpusztítására irányul, érték.meg
határozásuk állatkísérletben történik. 

4. A diagnosztikus nyúlsavók előállítása során 
az állatokat gondosan kivizsgált antigenecitású 
baktérium törzsek élő vagy elölt szuszpenziójá
nak, illetve mosott birkavörösvérsejt szuszpenzió 
emelkedő adagjaival oltják. Az agglutináló savó
kat szükség esetén adszorbeálással mentesítik a 
mellékagglutininektől, hatóértéküket agglutiná
cióS vizsgálattal ellenőrzik. A Haemolysin ható
értékét komplement jelenlétében birkavörösvér
sejtekkel vtzsgálják. 

5. A vércsoportmeghatározó szérumok (Serotyp, 
.1\..nti-D) előállítása úgy történik., hogy magas 
agglutinin titerű, esetleg immunizált egyének 
vérsavóját a mellékagglutininek eltávolítása 
után 0,01°;0 mertioláttal konzerválják, majd 
kapillárisokba, vagy átszúrható gumidugós üveg
csékbe osztják el. 

6. A normális szérumok antigénekkel nem kezelt 
egészséges lovaktól, juhok.tói, vagy szarvasmar
hákból származnak. Specifikus ellenanyagot nem 
tartalmaznak, ezért nem valamely meghatározott 
fertőző betegség, hanem e_gyéb betegségek (belső 
vérzés, vérzékenység, stb.) gyógyitására szolgál
nak: Konzerválásukra 0,5 % fenolt alkalmaznak. 

':t;t~~;\,· ' 



b) A lkaimazásmód 

1. Adagolás. ·A megelőzésre alkalmazott széru
mo~ Védőhatásukat azonnal kifejtik, de rend
szerint csak 2 -3 hetes passzív immunitást bi~ 
tositanak. I\.1ivel a védőhatás alacsonyabb értékű 
szérumokkal is elérhető, a szérumanaphylaxia 
meg~lőzése érdekében profilaktilcus célra lehetőleg 
ne losav6t, hanem szarvasmarha vagy juhsavót 
alkalmazzunk. 

Ha gyógykezelésre alkalmazzuk a szérumokat 
annál jobb eredményre számíthatunk minéi 
koráb~i szakban kezdjük meg a savó inji~iálását. 
A szerumadagok megválasztásánál figyelembe 
kell venni az eset súlyosságát, a beteg életkorát 
t~stsúlyát, általános állapotát és a járvány jelle: 
get. 

f· Az oltások kivitele. A megelőzésre alkalmazott 
szerumokat rendszerint bőr alá injiciáljuk. Gyógy
kezelés esetén viszont inkább az izomba történő 
adás ajánlatos. Az intravénás szérÜminjekció
nak nagy előnye a gyors felszívódás, hátránya a 
szérum-shock fokozott veszélye. Az intravénás 
szérumkezelést ezért lehetőleg csak súlyos esetek
ben, kórházban végezzük,· ilyenkor a testhőmér
~ékletr~ , melegített. sz_é,!umot . ~assan injiciáljuk 
intravenasan. Egy1deJuleg aJanlatos bizonyos 
szérummennyiséget izomba vagy bőr -alá is fecs
kendezni, mivel az érbe adott ellenanyagok gyor
sabban ürülnek ki. 

A vörheny-szérum diagnosztikus bőrpróba cél
jára intracutan is alkalmazható (Schulz-Charlton 
reakció). Az emberből és nyúlból termelt diag
nosztikus szérumok in vitro kerülnek felhasz
nálásra. 

3. Szérumbetegség. A szérumok parenterális al
kalmazását követő oltási reakciók megjelenési 

'dőpontjuk és 'klinikai képük alapján két cso
~ortra oszthatók: 

A szűkebb értelemb~n, vett .. szér,!1mbetegség rend
szerint a szérum adasat, kovetc;i 6 -;-1,0. nap~~ 
között jelenik meg. Az oltas helyen p1r eszle_ll1;~to~ 
amelyet- néha keringési elégtelenség vagy_ iz~let~ 
fá'dalmak kíséretében - az egész tes~~e k1t_C}:'Je~ö 
v1~zketö klütés (urticaria), oedema kove~. A, sze
rurobetegség e típusának időtarta:ip~ al!ala~an 
2-3 nap. Ha a tünetek a szérum ad3;sat.koveto.en 
1- 6 nap között jelentkeznek:, gyors1to~t rea~c1ó-

'l beszélünk. A szérumbetegség ,t~nete~ kalc1u~
é~ antihisztamin-készítmények adasaval es pro~3;1n
nal enyhíthetők. t\ szérumbeteg~él$ gJ;"ako~1saga 
és az alkalmazott szérum menn-y1sege ~s n:1lyen~ 

'ge között határozott összefüggés allap1thato
~eg. Azonos fehérjetartalom mellett magasa~b 
hatóértékű szérumok és különös~n ~ konce~~ral~ 
és tisztított szérumok adását r1tkabban, ~o':e~~ 
szérumbetegség, mint az alacsonyabb hatoerteku 
natív szérumokét. , , .. _ , 

Szérumsliock-róI akkor beszelunk, ha :1- _?Zerun:
adás után azonnal 1 vagy ~egfelje_bb 2~ o~a~ belul 
jelentkeznek a tünetek: legszomJ, ker1nges1 gyen-
eség sápadtsád verítékezés, esetleg gyorsai: 

~ialakuló helyi '~~enyő alakjában., Ilyen, az?nnah 
reakciók rendszerint olya1: egye~eknel eszlcl
hetők, akik_ életük folyam_an ,kora?ban ugyan
annak az állatfajnak_ a szerull1;avo:i-1 l~~J?.t~~ 
oltást. (Szérumanaphylaxia). Igen r1~~an, ~(ulon~
Sen allergiás betegségekben szenvedo egyeneknel 
az azonnali tünetGk ak~~r is j~lentk,~~hetnek_, _ha 
az illetők a szóbanforgo allat~aJ savo~a\:al }(?rab
ban még sohasem kaptak oltast. (Przmer s~erum
shock.). A tünetek légző- és vasomotorkoz~ont 
izgatókkal (koffein, kámfor stb.), s~.rmpath1c1;1s 
végkészülékeket izgatókkal (adrenalin, efedr1n 



stb.) rendszerint jól befolyásolhatók es a kezdetben 
igen súlyos állapot ritka kivételektől eltekintve, 
gyorsan javul. 

A szérumanaphylaxia veszélyének felismerés-ére 
túlérzékenységi próba végzése tanácsos: Az alkal..
mazandó szérum kis mennyiségét (kb. 0,1 ml-ét) 
élettani konyhasóoldattal 10-szeresre hígítjuk és·' 
a higitásból 0,2 ml-t injiciálunk intracutan. Ha az 
oltás után 1-2 órán belül a befecskendezés· 
helyén duzzanat és bőrpír lép fel, az érzékenységi 
próba pozitív. Ilyenkor a szérum teljes adagjá-< 
nak alkalmazása előtt a szervezetet deszenzibili
zálni kell. A deszenzibilizálást általában a követ~"· 
kező módon végezzük: a szervezet hozzászok.; 
tatása Céljából 0,2, 0,5 majd 1,0 ml-t injiciálunk. 
óránként intracutan. Ha a túlérzékenységi próba: 
pozitív volt, a szérumot még deszenzibilizálás 
után se adjuk intravénásan, csak intramuscularisan. 

A szérum-anaphylaxia megelőzésére ajánlatos, 
ha a mege1őző oltásokat nem lósavóval, hanem __ 
szarvasmarha, vagy juh-savóval végezzük, ebben< 
az esetben a gyógyító szérumadás során szérum
.anaphylaxia veszélyétől - más állatfaj savójáról 
lévén szó - nem .kell tartani. . 

4. A szérumok eltarthatósága. 2-10° közötti· 
tárolás . esetében az antitoxikus és a normális 
s.Zérumok 3 évig, .az antibakteriális és az aggluti
náió szérumok 2 évig tarthatók el az utolsó szűrés-· 
tői, illetve értékméréstől számítva. A vércsoport
meghatározó szérumok 0-5° közötti hőmérsék~ .:,_ 
leten 6 hónapig használhatók. Mivel kellő tárolás. ' 
esetén is az antitoxikus szérumok évenkénti 
értékcsökkenése 5-6%, az ilyen szérumoknak.· ,:_
forgalombahozatalkor legalább 20 % antitoxin
többlettel kell rendelkezniök. 

A szérumok megfelelő tárolás esetén romlat-

- 'ltozás- nélkül tarthatók el, állás közb~!1' 
Ian?.l, .. va , natív siérumokban a labilis fehérJ,ek 
1i~11?f~~:~~ és felrázás után kis!okú zavarosodkast 
krva k Romlottnak a szerum csak ak or 
_olro.zh~t~~ ·ha felrázás nélkül is erősen zavar~s, 
tekint f~l~~inén hártyaszerű lepedék vag~ pe~sz 

---ha ta tkozik vagy ha az ampulla me~ny1tasa or 
~~h~dásra 'emlékeztető szag érezhető. 

ft.(iGLUTINÁLÓ szérum Human 
Dizentéria Flexner 
Dizentéria Shiga. 
Dizentéria Schrn1tz 
Dizentéria Sonne 
Kolera 
paratífusz c(A» 
paratífusz <(B)) 

Tífusz ((O» 
Tífusz <(Hl> 
Tífusz (<Vb) . 

bakté ·umtörzsek emelkedő adamatösszet-étele: H~itolog 1 k 51~i!"cifikus agglntinint tartalmazó 
~é!-s~~óJ~.nÍratóé~iék~ agglutinációs titer Iegiilább 1 : 1000. 
Konzerválószer: 0,002% mertiolát. 

• B 'lfertőz.ések vagy sziirővizsgálatok során ki-Ja~:~~!~zte~ baktériu~ok identifikálására. 0 1 -20 
1 t" áeió esetében az 1: 1 - · Adagolás: Lemez-agg(k-JJ10 

0 08 ml) csőagglutináció eseté-
hfgitts.bfŐo 1 hÍ~~~~tól k~zciödően ~sövenként 0,5 ml. 
ben · - _ . rendelhetők. Lejárati 

l\l~~Ő~y2éé~; K~l~~~~g~T~~i~~lón~~érumé % iv. t 2 ~ d
6
10 • 

hödtérsékl~tl'.i, száraz, fénytől védett helyen ar an , 
Csomagolás: Bármelyikből 1x1 ml 16.90 Ft. 

ANTI·D (anti-Rho) e1nberszérum Human 

Ph. Hg. V. . Iutininektöl kimerítéssel meg
Összetétele:_MeRhllek 1~-~Í~gfartalmű steril emheri vérsavó. 

szabadított -agg u n 
1 

l"'b 1 · 16 
Hatóérték: agglutináció,\\ titer eg_a a.u • • 
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Javallat: A Rh faktor okozta vérátömlesztési-és szülés 
s1.övődmények megelőzése céljából feltétlenül szűk 
min?-en vérá~ömles tés előtt (különösen ha nő a v 
kapo), valamint minden terhesnél a vér Rh tipusá 
meghatáro,.ása. Klinikai gyakorlatban a gyors 'tár 
!eme _.módszert (kapillárisban elosztott savó), J~bora 
rium1 gyakorlatban a nedveskamra-módszert (1 Ill1 
elos;;tás) használjuk. 

Adagolás:_ 1-1 meghatározáshoz 1 csepp savó = 1 kapil! · 
tartalma, vagy 0,05 ml szükséges. 

!\iegjegyzések: '1< S ~TK terhére csak indokolással rend 
h~tő. Lejárati idő: % év. Oc-5° hőmérsékletű hűtősze 
renybcn tartandó. 

Csomagolás: 1 kapilláris 7.30 Ft, 5 kapilláris 28.40 
1x1 ml 68.80 Ft, 5x1 ml 294.70 Ft. 

CITOCHOL antigén Hun1an 

Össze~étele: 'Alkoholos marhaszív kivonat O 45-0 6 o/, eholesZ: 
terin tartalommal. · ' • 0 

Javallat_: A )~esz s~erológiai diagnÓzisát szolgáló Citoch 
reakció k1v1telezeséhez, 

Adagolás: A dobozcímkén megadott arányban frissen ké 
tett antigénhigításból egy vizsgálatra 0,1 ml. 

M~gjegyzések: >I< S~TK terhére nem rendelhető. Lejára 
idő: 3 év. Szobahőn tartandó. 

C~omagolás: 1 X20 ml 29.-Ft, 1 X50 ml 63.40 Ft. 

DIAGNOSZTIKUM: Human 
(Bakteriológiai antigén) 

Bang (abortus bovis) 
Kiütéses tífusz (Bien-Sonntaa) 
Paratífusz {(A)) '"' 

Paratífusz <(B)i 
Tífusz ((0 1i 

Tífusz <(Hii 
·'1 Öss1:e~étele: Antigéntulajdonság szempontfából pontosan ·e 

k1v1zsgált J;iaktériumtörzsek ágár- vagy Ievestenyészeté~ ·+2 
bői élettani konyhasóoldattal készitett jó agglutinabili-- ~-~: 
tásű szuszpenziója. Konzerválószer: 0,5% fenol. 
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Ja,,allat: Tífusz, paratífusz, kiütéses tífusz, illetve brucel
Josis gyanúja esetén a vérsavó agglutinin-titerének meg
állapítására. (Gruber-V.-~idal reakció), 

Adagolás: A vizsgálandó vérsavó felező hígítási sorozatá
hoz (csövenként rendszerint 0,5 ml) azonos mennyiségű 
baktériumszuszpenziót mérünk. 

:&iegjcgvzések: >I< SzTK terhére nern rendelhetők. Lejárati 
idő: '2 év. 2°-10° hőmérsékletű, száraz,_ fényLöl védett 
helyen tartandó. 

Csomagolás: Bármelyikből 1X10 ml 16.10 Ft. 

DICK„toxin I{uman 
próhaoltáshoz Ph. Hg. 'V. 

összetétele: Endotoxinjátó! ecetsavas kicsapással megszaba
dított, ismételt alkoholos kicsapással továbbtisztított és 
izotoniás foszfátos pufferoldattal (pH 7,0-7;2) hígított 
vörhenytoxin (eritrogén toxin). Hatóérték: 2 bőradag 
0,1 ml-ként. 
Ellenőrzésű! ugyanolyan térfogatű, hővel hatástalaní
tott toxin szolgál. 

Javallat: Bőrpróba céljára. A vörhenyre fogékony szemé
lyen legalább 10 mm átmérőjű reakciót ad, a vörhenyen 
átesctteken a reakció nem jel_entkczik. 

Adagolás: A Dick-toxin és kontroll adagja 0,1 ml. i, cut. 
Megjegyzések: '1~ SzTK terhére csak indokolással rendel

hető. Lejárati idő: 12 év. 0°-5° hőmérsékletű, száraz, 
fénytől védett helyen tartandó. 

Csomagolás: 1X1 ml Dick-toxin+ 1X1 ml Dick-kontrol!
egybecsomagolva 5.40 Ft. 

DIFTÉRIA anatoxin Human 
Ph. Hg. V. 

összetétele: Toxikus diftéria-törzsek lófehérjét nyomokban 
sem tartalmazó levesen nyert tenyészetének csíramentes. 
szűrlete formalin és hő együttes behatásával méregtele
nítve, riiaid triklórecetsavas kicsapással tisztítva és 6,9 
pH-jű foszfátpufferes izotoniás konyhasóoldatban oldva. 
Ml~ként 50 Lf anatoxint tartalmaz. Konzerválószer::-
0,01 % mertiolát. · 

Javallat: Diftéria megelőzésére. 
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; ;~;~~ift;,l olta•ra "olgál. Elő"ör 0,5 <ill, 3 hét mfüva '% 
, '--;·<'.'1--mI- és .2-3.hét múlva 1,5 ml s. cut. 

~ÍéoÍ~!J!;zések: oi< Sz
0
TK terll;ére ~em rendelhető. Lejárati 

idő: 3 év. 2"-10 h6mérsekletű, szaraz, fénytől védett 
helyen tartandó. 

Csomagolás: 3 amp. (0,5+1+1,5 ml) 6.60 Ft, 

DIFI'ÉRIA anatoxín Hun1an 
e sapadékos Ph. Hg. V. 

-Összetétele: Folyékony, tisZtitott és kOncentrált d·tté · 
anato~~n aluminiumfoszfát csapadékhoz adszorbeáiva ré~ 
izoton1~s konyhasóoldatban szuszpendálva. ?i:H-ként 30 Lf 
~e~~Í~i'át~ tartalmaz, pH 6,1-6,5. Konzerválószer: 0,01 % 

.Jay~llat: A .. diftéria megelőzésére szolgál. AlkalmazásmÓd
Jat az Eu. M. 8.200-5/1953. sz. rendelete szabályozza. 

Adagolás: 1 ml mélyen s. cut. 

M~gte.gyzések: '}:' ~zTI~ t~r~ére nem rendelhetők. Lejárati 
ido. 1 év. 2 -10 hő,mersekletű, száraz fénytől védett 
helyen tartandó. ' 

.Csomagolás: 1X1 m1 5.70 Ft, 1X10 ml 11.50 Ft, hatóság! 
oltás céljára 1000 ml 640.- Ft. 

DIFTÉRIA juhszéru1n Hun1an 
3.000 lE 

'Összetétele: Pi.ftéria anatoxinnaI, majd diftéria toxin foko
jf'dó adagia1val immunizált juhok nativ steril vérsavója 

0 5a~óérték: legalább 100 IE ru.1-ként.' Konzerválószer; 
• % fenol. 

.Javallat: Diftéria megelőzésére. 

Adagolás: Megelőzés- céljára 1. Diftérialószérum 

Megjeg~'~ések: >!< Lejárati idő: 3 év. SzTK terhére gyógyf-
táás cellára szabadon rendelhető. 2°-10 hőmérsékletű 
sz raz, fénytől védett helyen tartandó. ' 

Csomagolás: 1x15 ml 31.- Ft. 

DIFTÉRIA lószéru1n, Human 
5.000 IE és 10.000 !E Ph. Hg. V. 

összetétele: Diftéria anatoxin, inajd diftéria to:dn emelkedÜ· 
adagjaival immunizált lovak nativ, steril vérsavója. 
Hatóérték: legalább 500, ill. 1.000 IE ml-ként. Konzer
válószer: 0,5 o/o fenol. 

Javallat: Diftéria megelőzésére és gyógyítására. 

Adagolás: Megelőzés cé lj ár a: gyermekeknek 
életkortól függően 1.000-3.000 IE (morbilli esetén ennek 
kétszerese), felnőtteknek 3.000-5.000 IE s. cut. vagy L 
musc. Gyógyitás céljára: enyhe esetekben 
5 000-10 OOO IE, középsűlyos esetekben 20.000-50.000 IE, 
súlyos esetekben 100.000-200.000 IE, 2 éven alattiak 
fenti adagok felét, 2-15 évesek 2fs-3/4 részét kapják. 

}:{egjegyzések: >i< Gyógyitás céljára az SzTK terhére szaba• 
don rendelhető. Lejárati idő: 3 év. 2°-10° hőmérsékletű, 
száraz, fénytől védett helyen tartandó. 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. 

Csomagolás: 1X10 ml 5.000 IE, 27.- Ft, 1X10 ml 10.00IY 
IE, 48.20 Ft. 

DIFTÉRIA lószérum Hu1nan 
tisztított_ és koncentrált, 10.000 IE és 20.000 IE 
Ph. Hg. V. 

-Összetétele: Fermentálással tisztított diftéria lószérum-, 
kisózássar koncentrált imm,unglobnlinjainak 0,85 % kony
hasóval készített steril oldata. Fehérjetartalom legfel
jebb 12%. I-Iatóérték: legalább 1.000, ill. 2.000 IE mJ
ként. Konzerválószer: 0,25% fenol + 0,005% mertiolát. 

Javallat: Diftéria megelőzésére é_s gyógyítására. 

Adagolás: !. Diftéria lószérum. 

Megjegyzések: +Gyógyítás céljára az SzTK terhére szabadon· 
rendelhető. Lejárati idő: 3 év, 2°-10° hőmérsékletű, száraz~ 
fénytől védett helyen tartandó. 

Csomauolás: 1 X10 ml 10.000 IE 48.20 Ft, 1 x10 ml 20,000• 
IE 96.40 Ft. 
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marhaszérum I-Iuman 
Ph. Hg. V. 

Összctiitele: :J?i~téria anatoxinnal, majd diftéria toxin emel- . 
ke~ő adagia1v!'ll oltott ~zarvasmarhák natív, steril vérsa
VÓJa. J:Ia~óértek: legalabb 100 IE ml-ként. Konzerváló
szer: 0,5 Yo fenol. 

Javalhit: .Diftéria megelőzésére. 

Ada?olás: Meg ... elö.:;es céljára 1. Diftéria lószérum. 
Meg.1eg~'zések: '±:'. Gy~~'Ítás céljára az SzTE: terhére b 

don rendelheto. LeJarati idő· 3 év 2~ 10" h- - l~a a
száraz, fénytől védett helyei°i. tart~ndÓ. omers letti, 

Csomagolás: 1X15 ml 26.10 Ft. 

DII<'J'ÉRIA marhaszéru1n I-Iuman 
tisztított, 3.ooo IE 
Ösi~t1!étele: Fermentálássa_l, 1najd kisózással tisztított dif-

er1a szarvasmarha szerum kisózáss ! rt 

~~l~~)l~f:~a~~~·815e!fet~~j;ha~~%l k~s~~t;t1~~zes
1

~~~~= 
~eűrt~;lá~!-ként. Ko~zerválószer: 00,25 % 1~~0~ .f- ~~3i~áb~ 

Jal'allat.: Diftéria megeJőzéSére. 
Adagolás: Megelőzés célJ"ára J D•"fte··· 1· · l · . · .1a oszerum, 

id'~~!J~!~~~~et~. Gi:~1~~Tsi3~1~~aé,:z ~~iŐ~ t:!hé_re ~lzaba-
száraz, fénytől védett helyen tart~ndó. omerse detii, 

Csomagolás: 1X15 ml 70.4-0 Ft. : 

DIFTERIA-PERTUSSZISZ-TETANUSZ Hum an 
kombinált oltóanyag 

Összetétel_e: '.l'i~ztított és k~ncentrált diftéri é t t 
ai;i~toc.:1n es JÓ antigenecitású, S-tipusú rt s . e anusz 
tenumok elölt szuszpenziója alumíniumhe uss.z1s.z pak
adszorbeálva, Hatóérték. 30 Lf d"ft, . idro: 1d .geJhez 

~s~~;siml~?j~I. t~~~~:V~ifu~e~~ Í,80{~ ~~:E!i~?~~~zi~~ 
Javallat: A diftéria, a tetanusz és a rt . . 

megelőzésére szolgál. Alkalmazásmó~játusséisf tegy1deJíi 
Eü. M. 8.200-5/1953. sz. utasítása szfil)ái..:o::a~ csen az 
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Adagolás: 4-6 heti időközben 0,5-0,5 ml i. musc. 
J\{egjegvzések: + SzTK terhére nem rendelhető. Lejárati 

idő i év. 2°-10° hőmérsékletű, száraz, fénytől védett 
helyen tartandó, 

Csomagolás:· 1X1 ml 7.60 Ft, hatósági oltás céljára 1000 
adag 2 440.- Ft. 

DJI'RTOPERTUSANTJN Hmnan 
Ph. Hg. V. 

összetétele: Aluminiumfoszfáthoz adszorbeált tisztított 
diftéria anatoxin, jó antigenecitású elölt pertusszisz csírák
kal kombinálva és élettani konyhasóoldatban szuszpen
dálva. 
Hatóérték: 
I. adag, 25 Lf diftéria anatoxin és 15 milliárd pertusz

szisZ baktérium, 
II. adag, 25" milliárd pertusszisz baktérium, 
III. adag, 25 Lf diftéria anatoíiin és 40 milliárd per

tusszisz baktérium, ml-ként.~ Konzerválószer: 0,5 % 
fenol. 

Javallat: Diftéria és pertusszisz egyidejű megelőzésére. 

Adagolás: Két-két heti időközben 1-1 ml 1-II-III. adag 
mélyen s. cut. 

A[egjeg~'zések: >l< Sz'l'K terhére nem rendelhető. Lejárati 
idő: 1 év. 2°-10° hőmérsékletű, száraz, fénytől védett 
helyen tartandó. 

Csomagolás: 3x1 ml amp. 24.10 Ft, 3X5 ml 38.60 Ft. 

GÁZÖD.ÉMA lószérum Human 
polivalens Ph. Hg. V. 

Sz. 

összetétele: A clostridium Welchii (cl. perfringenst clostri
dium septicum (vibrion septique), clostridium Novyi (cl. 
oedematicns) és a clostridium histolyticum formalinnal 
elölt tenyészetével, illetőleg méregtelenített toxinjával 
(anakultúrájával) immunizált lovak natív, steril vér
savója. Hatóérték: legalább 150 IE Welch, 100 -IE septl
cum, 80 IE Novy, és 20 IE histolyticum antltoxint tar• 
talmaz, ml-ként. Konzetválószer: 0,5 % fenol. 

Javallat: Megrlliz6 oltás céljára tetanusz szérum mellett 
..._ gázödéma szérumot is tanácsos befecskendezni olyan, 

erősen roncsolt sérüléseknél, amelyeknél a seb földdel, 
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trágyával, vagy ruhacaf ttal 
üszkös appendicitJsnél . a . érlnt!>"~zett, azon 
a lehető legkorábban ~á;. Gykgy(tá~ !?elJábóJ a széru 
kor alkalmazni ken'. a_ ezdet1 tunetek jeJentkez 

Adagolás: Megel- é , _ 
10-20 ml i. ven. va0 2

, ·s re· kozvetJenűJ a sérűlés 
pe. Gy ó gy f t á ~r ~ ~f:~„ ~~etle@: a fertőzött góc köz 
l. musc. vagy rnegfeleiő des~teoleg :i:-t~zetben 150-200 
ven„ a maradék a góc k„ f!Zibihzalás után 100 lll 
ut~~ 6-8 óránként 40_60 frll)'ekéb_e. Az első nagy a 
Kű!onösen nagy ad m re~zint I, ven., részint i 
0 k?.'.7.ó sérülést sűlyos ~~~es~~uk.ség~si;k, ha a fertőz 

_a torzsön, vagy a fejen jelen~k~~:~kerte, vagy a tünet 
Megjegvzések· >I< SzTK . · 

· ratJ idő: 3 év. 2° -1o• ~~rh;reé szabadon rendelhető, Le· 
helyen tartandó. om rs kletíí, száraz, fénytől Véd 

Csomagolás: 1x20 ml 32.10 Ft. 

RAEMOLYSIN Human 
bírkavörösvérsejtoldó nyúlsavó 

Összetétele: TI-fosott birkavör„ , . . 
nyulak steril vérsavója. H tó ?:i'ék~eJtekk~J immunizált 
alább 1 : 3000. Konzerváló e . · hemohtikus titer 1 0,25 % fenol. szer· 0,01 % mertlolát 

~~van;~: Komplernentkötési reakció végzéséhez 
ago ~: ;\z alkalmazandó hígítá . . · 

zett htralás alapján állapítandó S a vzzsgaJat napján v~g~ 
gálat~k számától függő 2 - 01 _ meg. A ~í~tás és a vizs~ 
penzio egyenlő menn~'is.sg':::i ,1okos hirkavo1·osvérsejtszusz 

M · " ... e1 everendők 
egjegyzósek: + SzTK , · 
idő: 2 év 2·-10 0 hő t~rhere nem rendelhető Lejárat 
helyen üÚtandó. mersékleh1, száraz, fényÍől védetÍ 

Csomagolás: 1x1 ml 14.90 Ft, 1 x 5 ml 67.50 Ft. 

Hii"1LÖNYIROK Human 
Ph. Hg. V. 

Ösiiizetétele: Himlő vakci á · 
ds~[Ptikusan összegyűjtö~t vhtmi0J~ó1t ~g~szséges borjak 
(;H v?:lS)~zfátpuffer és glicerJnes vízy~ev~~/~~~~Ígí~~;: 
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Javallat: Teljesen egészséges gyermekek himlő ellen[ véd
oltása céJjára.~AS.200-5/1953. sz. Eü. M. utasítás szerint 
a 12-17 hónapos és a 6 éves gyermekek oltandók. 

Adanolás: A felkar külső oldalán egyidejűleg két oltás-. 
alkalmazandó. Az oltóanyagnak a szervezetbe juttatására 
szolgáló felhámsértést Pirquet lándzsával sodrómozdu\at
tal, vagy oltógerellyel, nem vérző skarifikáiással kel!' 
végezni. 

l\fegjegyzések: -!< SzTI{ terhére nem rendelhető. Haté
konysága gyorsan csökken. Lehetőleg teljesen friss oltó
anyaggal kell oltani. Felhasználásig o·-s· hőmérsékletű,. 
száraz, fénytől védett helyen tartandó. 

Csomagolás: 1-3 szem. részére (kapilláris) 9.60 Ft, 10 szem. 
részére 24.10 Ft, 20 szem. részére 32.10 Ft, 50 szem. 
részére 48.20 Ft, 100 szem. részére 96,40 Ft. 

JENSEN puffer-oldat Hu1nan 
tuberku1in higításhoz 
összetétele: 0,85% natr. phosph. sec. Sörensen, 0,2%-kal. 

biphosph. sec. Sörensen, 0,48% natr. chlor. tartalmú 
(pH 7,38) steril, izotoniás pufferoldat. Konzerválószer: 
0,02 % o-oxychinolin. sulf. 

Javallat: !\-fantoux-próba végzésére szolgáló tuberkuJin 
hígítások elkészítésére. 

Adariolás: Tízszerező hígítási sorozat nyerésére tömény 
tuberkulinnal, vagy annak hfgításaival a pufferoldatok 
térfogata 5, 10, 20, illetve 50 ml-re egészítendő ki. 

Jl,fegjegyzések: -!< SzTK terhére csak indokolással rendel
hető. Lejárati idő: 3 év. 

Csomagolás: 1 x 4,5 ml 3,40 Ft, 1 x 9 ml 4.- Ft, 1 x 18 ml· 
4.40 Ft, 1 x 45 ml 5.80 Ft. 

KAIIN antigén IIuman 
Összetétele: Acetonnal és éterrel tisztított marhaszív alko

holos kivonata, 0,6 % maximális choleszterin tartalommal. 
Javallat: A Kahn-féle csapadékos lues reakció beállításához. 
Adagolás: A dobozcímkén megadott arányban frissen készí

tett antigénhigításból vizsgálatonként 1 csepp. 
Megjegyzések: + SzTK terhére nem rendelhető. Lejárat} 

idő: 3 év. Szobahőn tartandó. 
Csomagolás: 1 x20 ml 35.70 Ft, 1x50 ml 81.- Ft. 
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KIŰT!ÍSES TIPUSZ vakcina Human 
Ph. Hg. V. 

Összetétele: Rickettsia ProVi'azeki törzsből, megtermékenyf'.'" 
tett tyűktojás- szikhólyag szövetében, módosított Cox-féie 
eljárással te.rmelt, fenollal elölt tenyészete, a felesleges 
tojásalkatrészektől megtisztítva és izotoniás konyhasó
oldatban szuszpendáiva. l{onzervá!ószer: 0,5 % fenol, 

Ja-\'allat: Kiütéses. tifusz elleni védettség biztositására. 
Az immunitás általában 1 évig tart. 

Adagolás: 5-7 napos időközzel 3 X 1 ml mélyen s. cut. Allergiás 
egyéneknél előzetesen 0,1 ml-el i. cut. érzékenységi próba. 

l\legjegl'Zések: >I< SzTK terhére nem rendelhető. Lejárati idő: 
1 év. 2°-10• hőmérsékletű, száraz, fénytől védett helyen tartandó. 

Csomagolás: 1x1 ml 18.60 Ft, 1x10 ml 121.30 Ft, 1x20 ml 236.50 Ft. 

KOLERA vakcina Human 
Ph. Hg. V. 

Összetétele: Kolera törzsek formalinnal elölt és izotoniás 
konyhasóoldatban szuszpendált 24 órás ágártenyészete. 
Hatóérték: 5 milliárd kolera vibrio csíra ml-ként. Konzer
válószer: 0,5% _fenol. 

:-Ja''allat: Kolera fertőzés megelőzésére. 
Adagolás: A kellő védettséghez 3 oltás szükséges, 5-8 napi 

időközben, első oltás 1
/ 2 ml, második és harmadik oltás 

1-1 ml. 14 éven aluli gyermekek 1 / 2 adagot kapnak. 
Jl-legje1u'zések: + SzTK terhére nem rendelhető. Lejárati 

idő: 1
1

/ 2 év. 2°-10° hőn1érsék!etű, száraz, fénytől védett helyen tartandó. 

Csomagolás: 3x1 ml amp. 13.70 Ft. 

L!ÍPFENE lószérum Human 
Ph. Hg. V. 

Összetétele: Lépfene bacillusok tenyészetével immunizált 
lovak nativ, steril vérsavója. Konzerválószer: 0,5% fenol. 

Javallat: Megelőzés_ céljából olyan egyének 
oltandók, akik lépfenével fertőzött állatokkal, vagy azok 
tetemével foglalkoztak, különösen, ha a fertőzött anyag-
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való dolgozás közben megsérültek,, V3;gf' ~ár előzete
gal Ot sebük volt. Gy ó fJ y i lás ce l1 a bo I pustlll_a 
sen !1Y anthrax intestinalis Cs anthra:xos pneumorna 
rruir~~~'n alkalmazandó a szérum. 
ese . . l\1 e e ló z és re: 20 ml, G Y ó g Y Í t ás r a Adngola~~ e s e Pb e n 20-30 ml i. musc., részben s. cut. 
e n Y e tb e·n esetleg 2-3-szor naponta 50 ml részben 

S u l Y 
0 s~ sben ,. ven másnapismét20-30 ml. A kezelést i musc., resz · ., 

·~tézetben célszerű végezni. ' 
' l vzések· + SzTK terhére gyógy~tás C

0
éljára szabado;i;i 

J\ieg eJC1hetŐ. · Lejárati idő: 2 év. 2 -~o hőmétsékletu, 
~:~raz, fénytől védett helyen tartando. 

Csomagolás: 1 X20 ml amp. 12.80 Ft. 

1\IANDULA antigén Human 

~ t-étele· Acetonnal és éterrel tisztított marhaszív
1 

por 
Os:J:oholo~ kivonata, legfeljebb 0,6 % choleszterin tarta om-

mal. 

J \>allat.: l:.ues szürövizsgála!okhoz, a Mandula-féle csapa
a dékos reakció kivitelezésere. . , . 

l\dagoÍás: A dobozcímkén meg;-tdott arányban frissen keszi
. tett hígitásból vizsgálatonkent 1 csepp. " . . 

· ések· ..r.. SzTK terhére nem rendelheto. LeJárati 11.1:Í~1Ő~!3 év. "sz~bahőn tartandó. 

Csomagolás: 1X10 ml 18.- Ft, 5X10 ml 87.60 Ft. 

MEINICKE antigén Human 
(M. K. R. II.) 

összetétele: Acetonnal kezelt borjúszivpor alkoholos kivo-
nata, 1,3 % tolubalzsam tartalommal. . . . 

Javallat: A MeinickeMféle feltisztulási lues reakció k1v1tele
zéséhez. 

da olás: A dobozcímkén megadott ar;inyban frissen készí
A te~t antigén higításból vizsgálatonkent 0,5 ml. 

1\[egjegyzések: >{< SzTK terhére :nem rendelhető. Lejárati 
idő: 3 év. Szobahőn tartando. 

Csomagolás: 1X50 ml 61.90 Ft, 1X100 ml 118.60 Ft. 
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NEUROLYSIN Human 
((Iii, (<IL) és uIII)) vakcina 

Összetétele: Bact. prodigiosum és staphylococcus törzs 
ágártenyészeteinek steril, izotoniás autoljzátuma. A ·ko 
centrált ·oldat ml-ként 1000 millió stapbylococcusnak 
500 millió' bact. prodigiosumnak megfelelő kivonatany 
got tartalmaz. Hatóérték: a koncentrált oldatból az aláb 
hígítások készülnek: 

Neurolysin ~r~ 1. erősség 
2. 

Neurolysin «Iln 3. 
4. 

Neurolysin dIIa 5. 
6. • 

Konzerválószer: 0,5 % fenol, 

(1: 10-s hígítás) 
(1 : 5-s hígítás) 
(1 : 4-s hígítás) 
(1 : 3-s hígítás) 
(1 : 2-s hígítás) 
(hígítatlan) 

Javallatok: Neuralgiák, neuritisek, l1erpes zoster eseté 
alkalmazandó. Heveny idegrendszeri gyulladások eseté 
kontraindikáll. 

Adagolás: Ha a -0h sorozat után már teljes eredmény 
érünk el, még a dh sorozatot is adjuk, ha csak a «II» soro
volt eredményes, úgy a «III•-at is _adni ke}l. 

Megjegyzések: --Io SzTK terhére szabadon rendelhető; 
Lejárati idő: 2 év. 2°-10° hőmérsékletű, száraz, fénytől 
védett helyen tartandó. 

Csomagolás: 6 X 1 ml aI~ 25.30 Ft, 6 X 1 ml «II 25.30 Ft, 
10x1 ml ~rrr. 31.70 Ft. 

l\TORl\fÁLIS birkaszéru1n Hu1nan 
lószérum 

Sz. 

szarvas1narhaszérum Ph. Hg. V. 
Összetétele: Egészséges birkák, lovak, illetve szarvasmarhák:{~ 

nativ, steril vérsavója. Konzerválószer: 0,5 % fenol. ); 
Javallat: Vérzékenység és erős vérzések: bélvérzés, bélfekély,: <0 

tífusz, dizentériás hélvérzések, fekélyes folyamatok. --";; 
Adagolás: 10-20 ml s. cut., gyermekeknek 5-1_0 ml. :Élettani ·::;{!l

konyhasóoldattal felhígítva hélbeöntésre. 
i1egJ.egyzések: >fi SzTK terhére szabadon rendelhető. 

Lejárati idő: 3 év. 2°-10° hön1érsékletű, száraz, fénytől 
védett helyen tartandó. - -'.:!!'.; 

Csomagolás: Bármelyikből 1X20 ml 8.70 Ft. "\':-;, 

-:-i 
---i 220 

.;.l 

PSODERMIN Human 
0 , f le vakcina 

Sz. 
({A..1>, (<Bll, <(Cl) es (( or )l 

~ k't 'észett staphylococcus pyogenes! 
összetétele: Friss_en it~e~~) törzsek elölt tenyészete,.,.élettan1 

albus, aój~~~~~ szuszpendálva. Hatóérték: 
konyhas 

0 
50 500 lOOO és 2000 millió 

Opsodermin ~A~s~~á_/~~;.falr:iazó 6-os sorozat 1 ml-es 
ampullákban. 

500 millió csírát tar~alma~ó 10-es 
Opsoderrnin «E• sorozat 1 ml-es ampullakban. 

C 1000 millió csirát tartalmazó lO·es 
Opsoderrnin ~ • zat 1 ml-es ampullákban. 

soro 00 800 1000, 1200, 
Opsodermin «forte~ i~Sb 20f50~, •1800,' 2000 millió 

csírái tartal:1~1azó 10-es sorozat 1 
ml-es ampullakban. 

nzerválószer: 0,5 % fenol. 
Ko . Hzések· íurunculus, ahscessus, 

Javallatok:.Staphylococcus~~~~ otitis, lParonychia, hydr-pyodermia, ph!egmone, • 

adenitis, sycosis. , , „erint (~A• sorozattal 
E lk dö cs1raszarn s.., t ""' i Adagolás: me e , másodnaponként s. cu ·• va,,,J k 

kezdve) naponta, vaITT k ·náció tartama a fertőzése 
musc. Kivá?-atos, 1.togy ~l~~l ~~rtós immunitást érünk el. 
lezajlását tűlhaladJa, ez _ d lhető. Lejá-

.,. S TK terhére szabadon ren e fé tői 'Alegjegyz~sek: 'i" z 2 o_10 o hőmérsékletű, száraz, ny· rati idő: 1 1 /, év. 
6 

védett helyen tartand , 10 Ft 10 x 1 ml «B• 24.10 
Csomagolás: 6 X 1 m~7cA• ~l· lO X i ml «forte• 36.10 Ft. 

Ft, 10X1 ml aC•"'' , 

Sz. OPSOGON forte Human 
dQUOCOCCUS v:akc1na 
0 

• t tt gonococcus törzsek 0,5 % 
Összetétele: Friss~n kttenyé~Ít e élettani konyhasó~ldathian 

fenollal elölt es k9nzerva IÍ tóérték: 1000 miihó cs ra szuszpendált tenyeszete. a 

ml-ként. . á b , z· makacs, idült 
Javallatok: Gy_ ó g Y }vtő~~én~:iz l(gon~rÚ:iritis, _prosDta~itl~! 

g norrhoea es szo t ·us) kezelésere. t a" e~ídidymitis, ~dne~i,~is,, erdosm~;~orrhoea felismerésére. 
nózis eél1ábo. aen 
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Adauolás: Gyógyitás cél "ából· 2 · -
~11~~ inil!iótól ~ezdődően 10Jo, makacs ;;;:tekb~~n~3 

l rg e~elkcdő adagok i. musc. esetleg i ven 39° e 
meg~alad? l~zas reakció esetén a következő oltá.s az a · 
el!lelese. n~llf:ul,_ kb. 5 nap szünet után adandó, D i a 11. , 

~; ~lt~~ 1;Jtf-1 b ,?: ~O drr_i~lió csíra i. musc. Pozitív esgtbeo 
ható. . 0 va a e ' amelyben a kórokozó kimutat 

liegj~gyzések: >l~ SzTK terhére •zabadon 
LeJá 1· 'dő 1 ° " rendelhetö' 

• ra_1 I : év. 2 ~10° homérsékletu, száraz, fe'nytoJ' vedett helyen tartandó, 
Csomagolás: 1X10 ml 25.30 Ft. 

PERTUSSZISZ vakcina Hu1nan 
csapadékos 

Ös~Óetéte~e: Fél.sz_fn.tetikus táptalajon tenyésztett, S-típusú_ 
J antigenec1tasu H. pertussis méregtelenített k' t' 
!1-nyag~, 2 % timsóval kicsapva és ismételt mosá~vo~~ -
~~11f~ds J.0nyh:só~Jdak~ban szuszpe_ndálva. 11'11-kén~ id 
6 4-6 6) K per usá"1'ó ivona~anyagat tartalmazza. (pH 

' , · onzerv szer: O,o % fenol. --

JaE~a~ Pse2~uÖs_is/19m5e3geJőzésére sz~Jgál. Alkalmazását az--
• : • • ·::> • sz. rendelete szabályozza. · 

Adkap,ol_ahs: Akkellő védettség elérésére 3-4 heti idOközönként 
e 1z en eli 1-1 ml-t adni. 

MTg~e:g~zé~~k: 2 c':!1. 0~z~~ ~e~-';J.ére .!1em rendelhető. Lejárati 
helyen ta;tandó. om rsekletu, száraz, fénytől védett 

Csomagolás: 2 x 1 ml 8.30 Ft, 1 x 1 o ml 21 40 Ft 
1 20 ml 37.30 Ft, hatósági oltás céljára 1000' ml 102s.~XFt. 

PERTUSSZISZ vakcina Human 
forte Ph. Hg. V .. 
Összetétele: Virulens s-t· , · · . 

. ~~Kffe~\w]i~~~!~~~t!l.gii~\~~~Yf.ei{Jil~'.~i/~g 
Jákban 3 ml ·· h -os sorozat 1 ml-es ampuJ
Konze:.Váiós~!;:u:,5g% efe:2i?OO millió elölt csíra ml-ként. 

Javallat: Pertussis megelőzésére és gyógyítására. 
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Adagolás: Meaelőzés céljából: a3 ml-es üvegből 
7 napos időközönként 3 oltás: 0,5-1-1,5 ml. Gy ó gy i
t ás e élj á b ól: a 6 ampullát tartalmazó sorozatból 
a legkisebb csíraszámú adaggal kezdve 3 naponként 1-1 
oltás. A 3 ml-es üvegből hasonló időközönként olthatunk, 
a kezelést 5-10.000 millió csíraszámmal kezdve és az ada
gokat fokozatosan emelve. 1 éven aluli csecsemők J4, 
3 hónapon aluli csecsemők ~ adagot kapnak. 

!\ieujeg~•zések: + Gyógyítás céljára az SzTK terhére szaba
don rendelhető. Lejárati idő: 1 Yz év. 2·-10• hőmérsék
letű, száraz, fénytől védett helyen tartandó. 

Csomagolás: 6X1 ml amp. 24.10 Ft, 1x3 ml 16.10 Ft. 

POLYMYCLJ\i Human 
vakcina 

Összetétele: Nagyszámű, különböző típusű gornbatörzs hat 
hetes ágártenyészetének kiméletes .,elölésével nyert és 
élettani konyhasóoldatban szuszpendált steril polivalens 
gombavakcina. Konzerválószer: 0,5 % fenol. 

Javallatok: Strandmycosis, erosio interdigitalis, parasiter 
dishydrosis, eecema myoticum. 

Adagolás: A kezdő adag megállapítására allergiás reakciót 
kell végezni a használati utasítás sze:cint, majd 6-7 na
ponként a vakcina emelkedő mennyiségeit injiclálni. 

Tulegjeuyzések: ~I< SzTK terhére csak indokolással rendelhető. 
Lejárati idő: 1 % év. 2°-10° hőmérsékletű, száraz, fény
től védett helyen tartandó. 

Csomaaolás: 1 x 5 ml 64.30 Ft. 

POLYSAN Human 
inj. 

Összetétele: Levegőből kitenyésztett apatogén · sarcinák 
ágártenyészeteinek Jysozim fermentum segítségével készi·· 
tett steril lizátuma. Hatóérték: 2000 millió csírának 
megfelelő kivonatanyag ml-ként. Konzerválószer: 0,5% 
fenol. 

Javallatok:Fertőzö betegségek (kanyaró, vörheny, tífusz stb.} 
kezdeti és szubakut szakában a specifikus kezelés mellett 
a szervezet védekező erőinek támogatására, különböző 
gyulladásos és lázas megbetegedésekben (bronchopncu
monia, angina, furuneulosis, otitis, ízületi gyulladás stb.} 
nem-specifikus, űn. áthangoló kezelésre. 
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~Eli:ll:IJ;;1c;~;·· .. ··";• . 
:'.:;!-'}@?i:·-~J:Üt; _esetleg s. cut., 1-2 napos időközzel, 

iJJ~Yi:'éSek:- -~I<- SzTK terhére csak indokolással rendel· 
"hető •. ·Lejárati idő: 2 év. 2°-10° hőmérsékletű, száraz 
fénytől védett helyen tartandó. • 

Csomagolás: 1X2 ml amp. 4.30 Ft, 3X2 ml 12.10Ft 1ox2. 
ml 36.10 Ft, 100x2 ml 265.10 Ft. ' 

PYRAGO Human 
Sz. 

<,0,05JJ, ul'» <rII)J vakcina 
Összetétele: Bacterium coli enteroc · · 

l]acillu~ acidi lactici kídi.éietesen o:lcö~~· ~es~tőgompa és 
elettanr konyhasóoldatban szusz dáls enl tenyeszete 
p 0 0 pen va. Hatóérték. 

yrago ~ • 5» 50 millió elölt csírát tartal 6 6 
' 

zat 1 ml-es ampullákban maz -os soro
Pyrago d• 50 50 50 75 ioo é 1 

tartalmazó 6- • ' • 8 50 millió elölt csírát 
Pyrago •II• 200os 25orozat 1 ml-es ampullákban. 

csírát tartalm~ó ~-!00;0:0~0·, 4100 é
1
s 500 millió elölt 

K a m -es ampullákban onzerválószer: 0,5 % fenol. • -. 
Javallatok: Lázkeltő kéSzítmé Idill 

mények (prostatitis eptdfl· mit· t gonorrhoeás szövőd-
11;1-eses megbetegedés~k tabesy do/ii· salpyngit!s), meta
siva, továbbá adnexiÍis chorea s~· paralys1s progres
arthritisek esetén. ' nor, reuma, idillt 

A~~~:~!~Z-;:áa~~fá~i~~nt a liírőképességtől függően i. ven.. 
zésű ampulla töredékrés~v~~~~d~ ~e~elést a t0,05• jeJ. 
~Í~~k.mal 0,2, a második oltásran~~1~· o~4gKii~: ii1l1~ 

· 1-fegjegyzések: + SzTK t hé 
járati idő: 1 % év. 2 ° -ÍÓ• h2n:fu.a~.kidf:Ű rendelhet?. Le. 
védett helyen tartandó. s e • száraz, fenytöl 

Csomagolás: 6 x 1 ml «O 05" 14 6 X 1 mJ tll• 38.10 Ft: ' .3o Ft, 6 X 1 ml d• 16.90 Ft, 

:SCARLAPERTUSANTIN Human 
Ph. Hg. V. 

Összetétele: Alumíniumhidr ·dh 
a~:1toholos kicsapással tiszffi~tt 0k,-adszd'rbe~lt, ismételt 
vorheny toxin (eritrogé t . )'· is en otoxin tartalmű 
réke, élettani konyhasó~ld~~bn es pertussis vakcina keve
Hatóérték: an szuszpendálva (pH 6,5). 

7<24 

I adag: 1500 bőregység vörheny toxin + 15 mil
liárd pertussis baktérium, 

JI adag: 6000 bőregység vörheny toxin + 25 milliárd 
pertussis baktérium, 

III adag: 16 OOO bőregység vörheny toxin + 40 milliárd 
pertussis baktérium ml-ként. Konzerválószer: 0,5% 
fenol. 

.Javallat: Vörheny és pertussis egyidejű megelőzésére. 
A.dagolás:2-2 he_ti időközben 1-1 ml, I-II-III amp. mé

lyebb s. cut. retegbe. 

Ji{egjeg-yzések: + SzTK terhére. nein rendelhető. Lejárati 
idő: ~1 év. 2°-10° hőmérsékletű,_száraz, fénytől védett 
helyen tartandó. 

Csomagolás: 3 X 1 ml 27.- Ft, 3 x 5 ml 43.10 Ft. 

SCAIILAPHYLAX· Human 
Ph. Hg. V. 

ösSzetéteie': Aluriliniumhidroxidhoz adszorbeált, ismételt 
alkoholos kicsapással tisztított, kevés endotoxint tartal
mazó vörh.eny toxin (eritrogén toxin) (pH 6,5). Ható
érték: I amp. 1500 BE, 

II amp. 6000 BE, 
III amp. 16 OOO BE ml-ként. Konzerválószer: 0,5 % 
fenol. 

Javallat: Skarlát megelőzésére szolgál. Alkalmazásmód
ját az Eü. l\I. 8.200-5/1953. sz. rendelet szabályozza. 

Adagolás: 2 heti időközönként.S oltás (1 ml), mélyen s, cut. 
l'l-iegt~gyzé~ek: 

0
+ ~zT~ terhére nem rend;elhető. Lejárati 

ido: 1 ev. 2 -10 homérsékletű, száraz, fénytől védett 
helyen tartandó. 

Csomagoláro: 3 x 1 mJ 14.- Ft, 3 x 5 ml 22.10 Ft, 3 x 10 m1 
33.- Ft, hatósági oltás céljára 1000 ml 420.- Ft. 

SCHICK-toxin Human 
Ph. Hg. V. 

Összetétele: GlennJ,-féle puffer-oldattal (pH 8,0) hígított és 
pontosan betitralt, csíramentes, toxoidot nem tarta] mazó 
magastiterű diftéria toxin. A Schick_ toxinhoz ellenörzésüÍ 
.hővel hatá_stalanitott toxin (Schick kontroll) van csoma· 
golva. Hatóérték: 1 bőradag = 0,1 ml. 

15 

Javallat: Diftéria fogékonyság meghatározására. 
Adagolás: 0,1 ml toxin és 0,1 ml kontroll i. cut. 
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J.legjégyZések: + s;;'l'Kte!'hére !JSak indok?,lással rende)het~.; 
Lejárati idő: % év. 0°-5° homérsékletu, száraz, fenytoI 
védett helyen tartandó. 

Csomagolás: 1x1 ml Schick-to.xin + 1X1 ml Schick-kont~· 
roll egybecsomagolva 5.70 Ft. 

SEROTYP Human 
vércsoport1ncghatározó c1nberi vérsaYó . 
Ph. Hg. V. 

Összetét-ele: A, B, ill. 0 vércsoportba tartozó ecrvének steril 
magastiterű vérsavója. Hatóérték: hemaggJJíinációs tite; 
legalább 1: 64 hígítás. Konzerválószer: 0,01 % mertiolát. 

Jav~at: Az A-B-0 rendszer vércsoportjainak meghatár~zá-
sara. (!. 838 /97 /1952. Eü. fii. _sz, utasítást). -

Adanoiás: Meghatározásonként 1-1 csepp = 1 kapilláris 
tartalma, vagy kb. 0,05 ml. 

l\Iegjegyzések: '1~ SzTK terhére csak indokolással rendel
hető. Lejárati idő:_ % év. 0°-5° hőmérsékletű hűtőszek
rényben tartandó. 

Csomagolás: 3 x 5 db kapilláris 18.80 Ft, 3 x 10 db kapilláris 
30.- Ft, 3 x 25 db kapilláris 62.40 Ft, 3 x 1 ml 20.90 Ft 
3x5 m1 45.60 Ft. ' 

SERTÉSORBÁNC Iószérum Hu1nan 
sertésszérum 

Sz. 

Öss2:e~étele: Serté~orbánc baktériumok tenyészetével immu
n1zalt loyak, illetőleg sertések n&tiv, steril vérsavója. 
Konzervalószer: 0,5% fenol. 

Javallat: Gyógyítás céljára, sertésorbánc fertőzések keze
lésére. 

Adagolás: 10-20 ml s. cut. vagy i. musc., kiegészítő kezelés
ként penicillin ajánlatos. 

Megjegyzések: + SzTK terhére szabadon rendelhetők. Le
járati idő: 2 év. 2°-10• hőmérsékletű, száraz fénytől 
védett helyen tartandó. ' 

Csomanolás: Bármelyikből 1 X10 ml 9.60 Ft. 
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TI~T~l\NUSZ anatoxin I-Iun1 an 
csapadékos Ph. Hg. V. 

összetétele: Lófehérjét nem tartaln1azó tápt8lajon termelt,, 
formalin és hő együttes hatásával méregtelenített, majd 
triklórecetsavas kicsapással tiszlitott tetanusz anatoxiu 
alunúniurnfoszfáthoz adszorl1eálva és izotoniás konyhasó
oldatban szuszpendálva. pH = 6,1-6,5. I-latóérték: leg
alább 12,5 kötési egység ml-ként. Konzerválószer; 0,01 % 
inertiolát. 

Ja\'allat: A Sebész Szakcsoport Vezetősége az 1955. május 
7-én megtartott tetanusz-ankéton előterjesztett javasla
tok alapján a következő határozatokat fogadta el: 

Tetanusz mrgel6zése a) Azt a sérüliet, aki tetanusz elleni 
aktív immunizálásban még nem részesült, a sérült korától 
függetlenül 1500 IE antitoxint tartalmazó tetanusz szé
rummal és más beszúrási helyen 1 ml tetanusz anatoxin 
csapadékkal kell oltani. Utóbbit négy hét és 1 év múlva 
meg kell ismételni. Amennyiben valamilyen ok miatt a 
2. analoxin oltás négy hét mó!va nem adható meg, úgy 
azt hat hónapig meg lehet adni és a harmadik oltást ez 
után 1 évre adjuk. 
b) Azt a sérültet, aki előzőleg csak egy anatoxin oltást 
kapott, ugyanúgy kell immunizálni. 
e) Azt a sérültet, aki előzőleg két anatoxin oltást kapott, 
vagyis a sérültnek alapimn1unitása van, abban az esetben, 
ha 6 hónapon belül sérült, csak anatoxin, ha pedig 6 hó
nap után sérült, akkor anatoxin és szérumoltásban kell 
részesiteni, 
d) Azt a sérültet, akinek •teljes immunitása van, va
gyis három anatoxin oltást kapott, abban az esetben, ha 
a harmadik oltás után 6 héten belül sérült, csak tetanusz 
elleni immunsavóval, ha pedig 6 hét után sérült, csupán 
tetanusz elleni anatoxinnal kell oltani. 
Az immunizálást a sérülés után minél előbb el kell végezni 
Ha ez valamilyen ok miatt nem lehetséges, akkor a sérü
lés utáni 7. napig ajánljuk az elvégzését. 
Súlyos fertőzés gyanúja esetén, amikor a sérült előzőleg 
aktive immunizálva nincs, az 1500 IE savót a 6-7. napon 
ajánlatos megismételni. Ebben az esetben feltétlenül 
frakcionáltan (Besredka), vagy lehetőség szerint más 
állatból származó szérummal kell oltani. 
Bennrekedt idegentest késői eltávolitása, vagy sérüléses 
eredetű mély heg területén végzett műtét esetén 1500 IE 
savót és 1 ml anatoxint kell adni, ha a műtétre kerülő 
beteg előzőleg aktív immunizálásban nem részesült 
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Ilyen esetekben előzetes aktiv immunizálás is szóba jöhe4_ 
Lósavóval már oltottak eseteiben a 7. nap után feltét
'leúül frakcionáltan (Besredka), vagy lehetőség szerint 
más állatból származó (marha, birka) szérummal kell 
végezni a passzív immunizálást. 
Addig, amíg az orvosnak nincs írásos dokumentuma vagy 
egyéb megnyugtató módon 11em tud meggyőződni'arról 
hogy a sérült aktív immunizálásban részesült sérüléS 
ellátásakor úgy kell immunizálni a beteget mintha előző-
'leg aktive nem immunizálták volna. ' 
A tetanusz elleni védőoltást nem kell kötelezően és válo
gatás n~lkül minden sérülés esetébe!! alkalmazni. A min
<lenl}3;Pl _él_etben sz~_mtaianszor eloforduló kisebb, ún. 
h3;nahs ~erülés~k,Hfel.uletes _horzs~lások, karcolások, vala-_-. 
mint bőven verzo, eles szelű, kessel, borotvával ejtett 
metszett, vágott sebek esetében, a sérült foglalkozását' 
-a sérülés körülményeit, a vidék tetanusz fertőzöttségéi 
stb. is tekintetbe véve, általában mellőzhető. 
Ha az, orvos a fenti irányelvek alapján beható mérlegelés 
után a tetanusz elleni védőoltást tudatosan mellőzte és 
az oltás mellőzésének okait a kórlapban, vagy a beteg
lapon röviden és világosan rögzítette, úgy mulasztást 
nem követett el és eljárása büntetőjogilag nem voi::tható 
felelősségre. (1. még a 8200-5/1953 Eü. J'l'.lin. sz. utasf. 
tást.) 

Adagolás: 1 ml mélyen s. cut. 

Megjegyzések: + SzTK terhére sérült személy részére sza
badon rendelhető. Sebészeti szakrendelések biztosíiottak 
részére nem az Sz1 K terhére, hanem a pro ambulantia 
szerekre meghatározott módon szerezhető be. 

Közgyógysze;ellátás terhére rendelhető az 1 ml-es. Le· 
járati idő: 1 év. 2°-10°hőmérsékletű, száraz, fénytől 
védett helyen tartandó. 

'Csomagolás: 1x1 ml 5.60 Ft, 1x10 ·m1 19.80 Ft, ható. 
sági oltás céljára 1000 ml 2500.~ Ft. 

TETANUSZ juhszérum Hu1nan 
1.500 !E 

Sz. 

-Összetétele: Tetanusz anatoxinnal, ·majd tetanusz toxln 
emelkedő adagjaival immunizált juhok nativ, steril vér-
savója. Hatóérték: legalább 125 IE ml-ként. Konzerváló· 
szer: 0,5% fenol. 

.Javallat: Meg előzés e élj dr a.'. .1. Tetanusz anatoxin 
csapadékos. 
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Adagolú.s: 1500 IE S. cut. vagy L musc. 
Jl/legjegyzésflk: 'Í"' SzTI{ terhére szabadon rendelhető. Lejá

rati idő: 3 év. 2• - 10° hőmérsékletű, száraz, fénytőt 
védett helyen tartandó. 

Csnmagolás: 1X12 ml 12.30 Ft. 

TETilNUSZ lószérum I:-~un1an 
1.500 !E Ph. Hg. V .. 

Sz. 

összetétele: Tetanusz anatoxinnal, majd tetanusz toxin 
emelkedő adagjaival immunizált lovak nativ, steril vér
savója. 1"Iatóérték: legalább 250 IE ml·ként, Konzerváló
szer: 0,5 % fenol. 

Javallat.: Megelőzés céljár"a: 1. Tetanusz anatoxin 
csapadékos. 

Adagolás: 1500 IE s. cut. vagy i. musc. 

J\'l:egjeg]-'zések: + SzTK terhére szabadon rendelhető. Se
bészeti szakrendelések biztosítottak részére nem az SzTK 
terhére, hanem a pro ambulantia szerekre meghatározott 
módon szerezhetik be. 
Közgyógys:.>:ereUátás terhére rendelhető.Lejárati idő: 3 év. 
2° -10• hőmérsékletű, száraz, fén:ytől védett helyen

tartandó. 

Csomagolás: 1x5 ml 7.70 Ft. 

TETANUSZ lószérum Human 
tisztított, 1.500 !E 

Sz. 

összetétele: Fermentálással tisztított tetanusz lószérum
klsózással nyert immun-globulinjainak 0,85 %-os konyha
sóval készített steril oldata. ·Fehérjetartalom: legfeljebb 
12%. pH= kb. ·6,6. Konzerválószer: 0,25% fenol+ + 0,005 % mertiolát. Hatóérték: legalább 600 IE ml-ként, 

Javallat: Megelőzés e é I jár a: 1. Tetanusz anatoxln 
csapadékos. 

Adagolás: 1500 IE s. cut. vagy-i. musc. 

Megjegyzések: 'Í"' SzTK terhére szabadon rendelhető. Sebé
szeti szakrendelések biztosítollak részére nem az SzTK 
terhére hanem a pro ambu\anfiaszerekremeghatározotl 
illódon 'szerezhetik be. Lejárati idő: 3 év. 2°-10• hőmér
sékletű, száraz; fénytől védett helyen tartandó._ 

Csomagolás: 1 x2,5 ml 16.20 Ft. 
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TETANUSZ lószérunl Human 
tisztított és koncentrált, 1.500 

összetétele: Fermentálással tisztított tetanusz lószérum ki~ 
sózással _ koncentrált immun-glohulinjainak 0,85 %-os 
konyhasóval készített steril oldata. Fehérjetartalom: 
legfeljebb 12%, pl:I =kb. 6,6. Konzerválószer: 0,25%
fenol, 0,005 % nlcrtiolát, Hatóérték: legalább 1500, i!I: 
1250 IE ml-ként. 

Javallat: Megelőzés e élj ár a: 1, Tetanusz anatoxin 
csapadékos. Gy ó gy í t ás e élj ár a: tetanusz meg
betegedés esetén. 

Adanolás: 1\1 e a előzésre : 1500 IE s. cut. vagy i. musc,
G y Óf/ y í t ás r a: napi 100 OOO IE i. musc„ ezt az ada-· 
got 3-4 napon át kell adni, inajd az adagot fokozatosan 
csökkenteni. Igen súlyos esetben a napi adag 1 /a-%· 
részét i. ven. adjuk, a többit i. musc. Reeidiva esetén 
% adag i. musc. A kezeléssel kapcsolatos teendőket az 

Eü. l\Hn. 3.330/911951. (I. 23.) sz. rendelete szabályozza. 
(1. 373. old.) 

1\-'legjegyzések: >!< SzTK terhére szabadon rendelhető. Az 
1500 IE tartalmut a sebészeti szakrtnde!ések biztosítot
tak részére nem az SzTK terhére, hanem a pro ambu-
lan1ia szerekre meghatározott módon szcre:rhecik be. Le
járati idő: 3 év. 2°-10° hőmérsékletű, száraz, fénytől 
védett helyen tartandó. 

Csomagolás: 1x1 inl 1500 IE 9.50Ft,1X12 ml 20 OOO IE 
76.60 Ft, 10 x 12 ml 20 OOO IE 754.50 Ft. 

'TETANUSZ 111arhaszérum IIuman 
1.500 lE 

Sz. 

Összetétele: Tetanusz anatox1nnal, nlaJd tetanusz toxin 
emelkedő adagiaival immunizált szarvasmarhák nativ, 
steril vérsavóJa. I-Iatóérték: legalább 125 IE ml-ként. 
Konzerválószer: 0,5fYo fenol. 

Ja-\•allat: M cg előzés e élj á b 6 l: 1. Tetanusz ana-' 
toxin csapadékos. 

Adagolás: 1500 IE s. cut. vagy i. musc. 

J\'legjegyzések: >l< SzTK terhére szabadon rendelhető. Le
járati idő: 3 év. 2°-10° hőmérsékletű, száraz, fénytől 
védett helyen tartandó. 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. 

Csomagolás: 1x12 ml 15.60 Ft. 
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TETANUSZ marhaszéru1~ Human 
tisztított és koncentrált 1.500 IE 

Sz. 

összetétele: Fermentálással tisztított tetanusz szarvasmarha
szérum kisózással koncentrált immun-globulinjainak 
o 85 <y,-os konyhasóval készített steril oldata. Fehérje
tm.tal~m: legfeljebb 12%, pH=kh. 6,6. Konzerválószer: 
0,25 % fenol,.+ 0,005 % mertiolát. Hatóérték:. __ legalább 
250 IE ml-kent. 

Javallat: Megelőzés céljából: 1. Tetanusz anatoxin 
csapadékos. 

Ailagolás: 1500 IE s. cut. vagy i. musc. 
!Iegjegyzések: >I< SzTK terhére szabadon rendelhető. Lejá
~ rati idő: 3 év. 2° -10° hőmérsékletű, száraz, fénytől védett 

helyen tartandó. 
Csomagolás: 1X6 ml .amp. 47.20 Ft. 

TETRA-vakciúa Hu1nan 
Ph. Hg. V. 

összetétele: Kivizsgált anti~~ntartalmű tífusz, paratif~sz-A 
és -B, valamint koleratorzsek 24 órás ágártenyeszete 
kíméletesen elölve és élettani konyhasóoldatban szusz
pendálva. Hatóérték: 500 millió tífusz, 250 millió paratí
fusz-A, 250 millió paratífusz-B baktérium és 1000 millió 
kolera vibrio ml-_ként. 

Javallat: Tífusz, paratífusz és kolera fertőzés egyidejű 
megelőzésére. 

Adagolás: 0,5, 1, 1 ml s. cut. 7 naponként. 14 éven aluliak 
fél adagot kapnak. 

J\Ieujegvzések: >I< SzTK terhére nem rendelhető. Lejárati 
idő: ~1 '/. év. 2 • -10° hőmérsékletű, száraz, fénytől védett 
helyen tartandó. 

Csomagolás: 3X1 n11 a1np. 16.10 Ft, 1X10 ml 14.10 Ft. 

TIFUSZ vakcina Human 
tisztított Ph. Hg. V. 
összetétele: 0, H és Vi antigéntartalomra kivizsgált tífusz 

törzsek 24 órás ágártenyészetének formalinnal elölt és 
ismételt mosással tisztított, élettani konyhasóoldattal 
készített szuszpenziója. Hatóérték: 500 millió csira ml· 
ként. Konzerválószer: 0,5 % fenol. 
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Ja-vallat: Tífusz megelőzésére. 

Adagolás: Megelőzés e élj· 7 
0,5-1,0-1,0 ml ·s. cut. ara: napos Időközönk 

Megjegyzések: + SzTK terhére .. 
rendelhet_ő. Lejárati idő: ll/g~ógy~~ás c~!Já~a szabado 
száraz, ·fenytől védett helye~ t:rtand~O hőmérsé1:1et 

Csomagolás: 3x1mllS 70 Ft lX!O · . • ml 14.30 Ft. 

TRICHOSAN Human 
vakcina 

Összetétele: Trichophyt· . . 
tekb?l izolált trichoph~~~n 8tl!-.PCrfikcialis és profunda 
tenyeszetének 'fu-ére be á orzse ;1o %-os maltózos le 
c
5

o!1c. vakcina: hígítás iféik~·lt _kt~n!. szűrlete. Hatóérték 
-os sorozat: a törné u . eszul. 

j : 5i 1 : 1 hígításait t~ftru~~~~a Kl : 50, 1 : 30, 1 : lO: 
eno . · onzerválószer: 0,5 % 

Ja".a~a~: !Jiagnózis cél' , 
~1<:1ahs es profunda felismJ á. r.a . trichophytiasis supe 
1 ara: trichophyti . k eresere. G yóg y i tá s 
Opsoderminnal egy~~~~sen.ezelésére, társfertőzés es~fén 

Adagolás: Diagnózis cél'· . 
~1 

6
ml \ cut., Pozitív eseteh~~ a~4 a~ 1 : 5~ hígftáshót.'. 

3 
j g Y t ás e é l j á- r a . az 1 50 ora mulva hőrpir 

- . naponként emelkedő adag k : k hígftástól kezdődően-· 
meny i. cut. vagy s. cut. adhatÓ oncentrá!tig. A késZft-

· Meujegyzés!'k: + SzTK terh · . 
hető. LeJárati idő: 11; év~~ ~Q!OJ;k -!_ndokolással 
fénytől védett helyen" tarÍ:andó homérsékletű, 

Csomagolás: 5x1 ml sorozat 27 . 
Ft, 1 x 5 ml cone, 34.20 Ft. .- Ft, 

TUBERKULIN Human 
" albumóz-mentes Ph. Hg. V. 

Összetétele: I-Iuman ti u .. _ . 
folyékony táptalajo! n~~rf~mob,aktériumok szintetikus . 
tett, legalább 40 'Yc .eny szetének l/10-ére besiirí' 
'ht~ril szűrlete.-(pií~ 7gg!:.._7-2n) tKartalmú, kristálytiszta'.' 
e znozol. ' ' · onzerválószer: 0,02% 
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Ja'\'allatok: Di"aqnó.zis céljából: Pirqnet-próba(cutan 
reakció), Mantoux-próba (intracutan), subcutan-próba. 
Ggógyitás céljtiból_: Induratiora hajló tüdő· 
tuberkulózis, mirigyek specifikus megbetegedései, tuber
kulotikus fisztulák, ·szem tllberkulotikus megbetegedései. 
Feltűnő javulás észlelhető a csontok, a peritoneum és a 
genltalis rendszer megbetegedéseiben. 

Adagolás: Jensen-pufferral hígítva, használati utasítás 
szerint. 

:a,Iegjegyzések: + SzTK terhére csak indokolással rendel
hető. Lejárati idő: 3 év. 2°-10° hőmérsékletű, száraz, fény
től védett helyen tartandó. 

csomagolás: 1 x 1 ml 6.80 Ft. 

Tfl'HYLAX Human 
csapadékos tífusz vakcina Ph. Hg. V~. 

összetétele: ~H~, „Q, és ~vi- antigénekre megvizsgált tífusz 
törzsek 24 órás tenyészetéből triklórecetsavval készült 
autigénkivonat aJuminiumhidroxidhoz adszorbeálva, izoa 
toníás konyhasóoldatban szuszpendálva. (pl-I= 6--6,5). 
Hatóérték: 2500 m.l11ó tífusz baeillusnak -megfelelő 
antigén ml·ként. Konzerválószer: 0,35 o/„ fenol. 

Javallat: Tífusz megelőzésére. Alkalmazását az Eü. Min. 
8.200-5/1953. sz. utasítása szabályozza. 

Adagolás: A védettség elérésére egy alkalommal felnőttnek 
1 ml, 12 éven aluliaknak 0,5 ml, mélyen s. cut. 

Megjegyzések: + SzTK terhére neµi rendelhető. LejáraU 
idő: 1 év. 2° -10° hőmérsékletű', száraz, fénytől védett 
helyen tartandó. ' 

Csomagolás: lXl ml 5.- Ft, 1x10 ml 20.- Ft, 1X20 
ml 35.- Ft, hatósági oltás céljára 1000 ml 256.- Ft. 

\IÖRHEI\'Y lószérum_ Human 
3.000 SAE 
Összetétele: Vör:henybetegektől származófhaemolytieus strep

tococcusok tenyészetével és vörheny toxin emelkedő adag
jával immullizált lov.ak nativ, steril vérsavója. Hatóérték~ 
300 scarlatina antitoxin egység (SAE) ml-ként. Konzer
válószer: 0,5~ fen?!. 
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1

allat: Megelőzés e élj á b ó I: vörhenyfertőzésn 
kitett fogékony egy~nek oltására, különösen gyerm 
közösségekben és kórházi osztályokon. G y ó a y i t 
e élj á b ó l: lehetőleg a vörheny korai szakában, kűl 
uösen toxikus esetekben, D i a q n ó z i s e é I j á b· ó 
vörhenygyanús beteg bőrkiütésének területén i. cu 
oltásra (Schultz-Charlton reakció). 

Adagolás: Diagnózis céljából: .0,2-0,5 ml i. cu 
Megelőzés céljából: 3-5000 SAEi.musc, Gy· 
gy i t ás e élj á b ól: az eset súlyosságától függöe 
8-10 OOO SAE i. musc. Igen sűJyos esetben (amikor aluszé 
konyság, cyanosis észlelhető): 12-15 OOO SAE, · 

Menjegyzések: >!< SzTK terhére kórisme megállapítása 
gyógyítás céljára szabadon rendelhető. Lejárati idő: 3 év 
Közgyógyszerel!átás terhére rendelhető. 
2°-10° hőmérsékletű, száraz, fénytől védett tandó. 

Csomagolás: 1x10 ml 16.10 Ft. 

VÖRHEl\1Y lószérum Human 
tisztított, 5.000 SAE 

Összetétele: Fermentálással tisztított vörheny elleni lószéruiti·· 
kisózással nyert immun-gJohulinjaiuak 0,85 %-os konyha.: 
sóval készitett oldata. Fehérjetartalom: legfeljebb 8 %·,· 
Hatóérték: legalább 500 SAE ml-ként. Konzerválószer: 
0,25 % fenol + 0,005 % mertiolát. 

Javallat: l. Vörheny lószérum. 
Adagolás: 1. Vörheny lószérum, 

Megjegyzések: '1< SzTK terhére kórisme megállapítása és 
gyógyiLás céljára szabadon rendelhető. Lejárati idő: 3 
év. 2· ~10° hőmérsékletű, száraz, fénytől védett helyen tartandó, 

Csomagolás: 1x10 ml 86.90 Ft. 

VÖRHENY lószérum Hun1an 
tisztított és koncentrált, 3.000 SAE 

Összetétele: Fermentálással tisztított vörheny elleni Iószértim_ \ 
kfsózással koncentrált immun-globulinjainak 0,85 %-os „ 
konyhasóval készített oldata. Fehérjetartalom: legfel-_ -: 
jebb 12 %. Hatóérték: legalább 600 SAE ml-ként. Kon-; 
zerválószer: 0,25 % fenol + 0,005 % mertiolát, 
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ll t· 1 Vörheny lószérum. 
Java a • · Vörhenv Jószérum, 
Adagolás: I. " S TK terhére kórisme ~f;!gáll_api!ás3a _és 

· g~1zések: 'i:' z d lhető LeJarah ido: ev. 
:MemÓgyítás céljá;a sz~ba~9n renfé~vtől 'védett helyen tar-

!P-'-10" hőmérsekletű, szaraz, . 
Íandó. 

1., . 1x5 ml 56.20 Ft. csomago • 

-. SSERl\-iANN antigén Hu111an 
l\' J\ . el tisztított marhaszívpor 

összetétele: ~ceto~nal0 i~ö!fr% choleszterin tartalommal. 
alkoholos k1vona a, ' f ·1 k mplementkötéses lues reak-'Iat: A V{assermann- e e o 

Javaa ·a • éhez 
ció elve.,,zes · d tt arányban frissen készi-

. • A dobozcím.kén mega o . 0 5 ml 
Adagolas't·génhigitásból vizsgálatonkent , ff. . • ti 

tett a~ l „ S TK terhére nem rendelheto. LeJara · ~1zesek· 'i:' z 6 llle_g~,~g 3 · Szobahőn tartand · 
ido: ol~;: 1x10 ml 18.- Ft, 1 x20 ml 35.70 Ft. Csomag · 
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PÖTLAS 

GYÓGYTÁPSZEREK 

sZTKterhére a 3180/89·2/1951 Eü.M. sz. rendelet szerint ren· 

delhetlJk. (1. 352. old.) 

j\DAPTA E. Gy. T. 
műiró tejporkészítmény. 

összetétele: 64,33 % tejpor, 30 % dextrin-maltos., 5 % nád· 
cukor, 0,15 % betain. hydrochlor., 0,0025 % vitamin B 1, 
0,0025% vitamin B~, 0,10% vitamin C. 

Jal.'allatok: Csecsemőknek hozzá táplálásra, anyatej hiány 
kiegészitésére. Idült táplálkozási zavarok, atrophia, liszt• 
ártalom, exsudativ diathesis esetén. 

Adauolás: 1 erősen tetézett evőkanál (kb. 25 g) Adaptát 
száraz ivópohárba hintünk, 1 % dl meleg vízzel teljesen 
simára elkeverjük, ezután kis edénybe öntjük és lassú 
tűzön folytonos keverés közben egyszeri teljes forrásig fel
forraljuk, majd a táplálékot szopós üvegben forralt vizzel 
1 % dl-re kiegészitjük. Az így elkészített Adapta kalória
értéke az anyatej ének felel meg, vagyis dl-ként 70 kalória. 
Utólagos savanyítás nem szükséges. Állandó táplálásra 
nem alka! mas. 

l\ieaJegyzés: SzTK terhére történő rendelését rendelet 
szabályozza. Lejárati _idő: 1 év. 

Csomagolás: 250 g 15.80 Ft, 2,000 g 90.4() Ft. 

k.alciu1n- és foszfordús Lejfehérje készítmény. 

összetétele: 62 % édes (oltós) casein, 32 % savcasein, 2,6 % 
natr. bicarb., 3,4 % trinatriumphosphat. 

Javallatok: AlimentáriS eredetű, lázzal nem járó 
-dyspepsiák. 
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·A'dilgolás„!_- Anyatejjel táplált csecsem15k részére (súlyállás 
exsudativ pseudo-dyspepsja esetén) 1 kávéskanál (5, 
Capho~.eint '}? dl hideg ;tcába:i;i V3;~' vizben elkeverün 
felfözzuk, IIUtJd szaccharinnal edesitJűk A testhőm · é 
Je~ű '.10 %-os ~ldatl?_ól 2-3 kávéskanáln:-:.;it fogyaszt~~s 
nun~en szopas .elott, _111esterségesen táplálteo u 
részere (dyspepsrn eseten) a .f 1. l '" . csec 
oldatból az előírt táphilék . den 1 e ~ITás szerint készüJ 
nyit adunk. min en dec1Jebe 3-4 kávéskanál 

I\{egjegyzés: SzTK terhére tört~ n d · • 
lyozza. Lejárati idő: 1 év. "'noren elesetrendeletszahá~ 

Csomagolás; 100 g 6.40 Ft, l,OOO g S?.40 Ft. 

CYDONIN E. Gy. T. 
birsahna készÍtn1ény. 

Összetétele: 25 % birsailna ..-- 01 1 • 1a 10 a ma. 
Jat1allatok: Csecsemők ~er k k , „ 

nek diétás kezelésér~."'· me e es felnottek hasmcnésé„ 

Adagolás : Gyermekeknek és f 1 " 
1-1 csapott kávéskanálnyit e ~ott~knek naponta 3-5-ször 
felét. A tünetek j Iá ... a un • csecsemőknek ennek 
gyógyulás után isa~d-r:k":.az a'!agot csökkentjük és a 
néhány napig. Az ad~gokateg ~ga_szen kicsi adagokban 
frissen készítjük el olymódon hnn en egyes alkalomma1 
forró) teába, vízbe árpan 'ák' ogy ~gy csésze meleg (nem 
megf!'lielő_ tejhigításba biick~va~/~~kobbáesetleg_tejbe, vagy 
hagyJuk es szaccharinnal édesítjtk (f~f r P~rc.1g duzzadni 
rot hozzáadni nem szabad), e orra ni, vagy cuk-

Megjegyzés: SzTK terhére tört· „ • , 
lyozza. Lejárati idő: 2 év. enorendelesetrendeletszabá~ 

Csomagolás: 50 g 9.38 Ft, 1,000 g 100.20 Ft. 

DEXMALTAN E. Gv. T. 
maltóz-dextrin táp~ukor készítménv. 
Összetétele: 31 'Yc maltos 67 9 0 " 

0,1 % calc, ca~b. ., ' Yo dextrin, 1 % natr, chlor 

Javallatok: Egészséges de külön .. 
csecsemők standard t'ejhigítás f°sek ?ysp~psiára hnjlamos, 
szénhidrát _forrása képen AÜ nadóet'•ITT-'i;igytáplálékoknak 
mas. · an plalásra nem alkaI-
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!\dagolás: Testsúly kg-ké_rit feles vagy kétharmados tejhez 
' 1 kávéskanálnyi Dexmaltant adunk. Részletes haszná-

lati utasítás a csomagolásban. 
l\[egjegyzés: SzTK terhére történő rendelését rendelet 
- szabályozza. Lejárati idő: 1 év. 
csomagolás: 300 g 14.60 Ft, 2,000 g 75.20 Ft. 

r,ACTO «B» E. Gy. T. 
tejpor készít1nény. 

összetétele: 56,34 % tejpor, 30 % dextrin-maltos. 5 % nád
cukor, 0,05 mg % vitamin B 1, 0,12 mg% vitamin B 2, 4,5 % 
vaj zsír, 0,15 % betain. hiydrochlor., 0,016 % acid. ascorbin, 

Javallatok: Anyatej-hiány esetén egészséges csecsemők 
kevert táplálására, dyspepsiák n1egelőzésére és gyógy
kezelésére. 

Adagolás: Feles tej előírásakor 1 vizespohár (2 dl) víz és 1 
tetőzött evőkanál Lacto «B". 
Kétharmados tej előírásakor %, vizespohár (1,5 dl) víz és 1 
tetőzött evőkanál Laeto «B'" 
I-Iáromnegyedes tej előírásakorl vizespohár (2 dl) vízhez 
2 tetőzött evőkanál és 1 lesimított evőkanál Lacto ~B•-t 
adunk. Utólagos savanyítás nem szükséges. 

J!,Jegjegyzés: SzTI{ terhére történő rendelését rendelet 
szabályozza. Lejárati idő: 1 év. 

Csomagolás: 250 g 15.86 Ft, 2000 g 91.20 Ft. 

LACTORIZAN E. Gy. T. 
rizsnyák és dextrin-1ualtóz 
}{észítmény. 

tarlallnú tejpor 

Öss7.etétele: 50 % tejpor, 36 % dextrin-maltos„ 14 % szárított 
rizsnyák. 

Javallatok: Anyatej hiánya esetén űjszülött kortól kezdve 
a megfelelő tejhigitások elkészítésére. 

Adagolás: Feles tej előirásánál (csecsemőnek 3 hónapos 
korig) 1 % dl vízhez késsel lesimított 2 evőkanál Lac
torizan. 
Kétharmados tej előírásánál (csecsemőnek 4-7 hónapos 
korig) 2 dl vízhez késsel lesimított 3 veőkanál Lac
torizan. 
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Háromnegyedes tej elöirásánál (7 hóil3.pos és időseb 
csecsemőnek) 2 dl vízhez késsel lesimított 3 % evőkan 
Lactorizan. · 

Mfig:Jeg:yzés: SzTK terhére történő rendelését 
szabályozza. Lejárati idő: 1 év. 

Csomagolás: 300 g 19,80 Ft, 3,500 g 169- -Ft. 

lllALTIRON E. Gy. T. 
írót pótló szénhidrátdús készítmény. 

Összetétele: 39,95 % tejpor, 34,9'6 % dextrfn-maltos., 24,97 % 
szárított rizsnyák, 0,01 % A vitamin, 0,0025 % B 1 vitamin 
0,0025 % Bi vitamin, 0,10 % C vitamin. • . 

Javallatok: Dyspepsfa, dysenteria, enterittsek és exsudattv ·· 
diathesis bél manifestatiót esetén mint hasmenést csökkentő/ 
gyógytáplálék. 

Adagolás: 1 dl táplálék elkészítéséhez 2 lesimitott evőkanál -:-
11-ialtiront főzünk fel 1 dl vízben. A lVlalttront a lemért víz 
egy kis mennyiségében előzőleg simára elkeverjük, majd 
a többi vizet hozzáöntjük, felforraljuk és azután teljesen 
hidegre hűtjük. A lehűlés után a táplálékot 1 kávés~ __ _ 
kanálnyi citromlével, vagy 5_%-os ételecettel megsavanyit- ::,'. 
juk olymódon, hogy a citromlevet vagy az ételecetet a -
lehűtött táplálékba fokozatosan erőteljes keveréssel bele
keverjük. 

· Mégjegyzés: SzTK terhére történő rendelését rendelet 
szabályozza. Lejárati idő: 1 év. 

Csomagolás: 300 g 18.20 Ft, 3,500 g 166,80 Ft. 

:MALTOSIT E. Gy. T. 
malátatápliszt. 

Összetétele: 55% extract. maltl 'sicc. 44% finom hűzaliszt 
(karamelllzált), 0,6 % kal. bicarb., 0,0025 % vitamin B1, 0,0í}25 % vhamin B 1, 0,10 o/o vitamin C. 

Javallatok: Tej ártalom középsűlyos és súlyos formái, ·vas
tagbél hurut, lisztártalom _folyamán fellépő székrekedés 
csecsemő dysenteria. Csecsemő-pyelltisben is alkalmaz
ható, a!kalizáló hatása miatt. 
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Adagolás: Az egyharmados tej minden decijéhez 2 tetőzött 
kávéskanálnyi 11altositot adunk. A2 első napon 1, a 
~ásodik nap'on 2, ezután fokozatosan 3-4 étkezést helyet
tesítünk maiátalevessel. 5-6 heti Maltosit táplálás után 
fokozatosan visszatérünk a csecsemő korábbi, korának 
megfelelő táplálására. 

}Iegjegrzés: SzT~ te~~ér"e tl~rténő rendelését rendelet 
szabalyozza. LeJárah ido: 2 ev. 

csomagolás: 250 g 7 .40 Ft, 2,000 g 38.80 Ft. 

oRIZA E. Gy. T. 
szárított rizsnyák készítn1ény. 

összetétele: 49,895 % rizsnyák, 49,895 % tengeri keményítő, 
0,05 ~'Ó vitanlin B 1, 0,05 % vitamin B 2, 0,20 % vitamin C. 

Javallatok: Egészséges csecsemők tejlúgító rizsnyákoldatá
nak elkészitéséhez, hasmenéssel járó táplálkozási Za\rarok 
esetén. 

Adagolás: Gyógytáplálékul ún. sűrű nyák elkészítéséhez 2 
evőkanál (1 O g) Orizát főzünk fel % dl vÍZben és ezt a 
10'%-os nyákoldatot édesítjük szaccharinnal vagy Dex
maltannal. Tejhigitáshoz 1 evőkanálnyi (5 g) Orizát 1 dl 
vízben forralással feloldunk és feles tejhígítás esetén 
ugyanannyi, kétharmados hígítás esetén pedig 2 rész tej
jel elegyítjük. 

Jl.:[egJegyzés: SzTK terhére történő rendelését rendelet szabá
lyozza. Lejárati idő: 1 év. 

Csomagolás: 220 g 6.50 Ft, 4500 g 80.- Ft. 

PREDAPTA E. Gy. T. 
műíró tejporkészítn1ény csak koraszülöttek 
részére. 

Összetétele: 69,6% sovány tejpor, 27,4~{, dextrin-maltos. 
2,8% nádcukor, 0,14% hetain. hydrochlor„ 0,0025% vita
min B 1 0,0025 % vitamin B„ 0,055 % vitamin C, 

Javallatok: Koraszülöttek zsirban szegényebb fehérjelökés 
kezelésére. Állandó táplálásra nem alkalmas. 

Adagolás: A szükséges mennyiséget (1 lesirrútott evőkanál 
~ kb 10 g) száraz ivópohárba hintjük és kb. 6-szoros 
mennyiségű meh~gvizzel teljesen simára elkeverjük. 
Ezután kis edénybe öntjük és lassű tűzön, folytonos keverés 
közben egyszeri teljes forrásig felforraljuk, majd a táp-
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Iálékot a szopós üvegben forralt vizzel kiegészítjük, Az 
elkésiített Predapta tápértéke'az anyatejének felel meg 
vagyis dl~ként 70 kalória. Cukor, tej hozzáadása, vala 
mint utólagos savanyítás nem szükséges. 

Megjegyzés: SzTK terhére történő·rendelését rendelet szabá 
lyozza. Lejárati idő: 1 év. ' 

Csomagolás: 300 g 13.80 Ft, 2,000 g 72.90 Ft. 

ZABPEHELY E. Gy. T. 
szárított zabnyák készít1nény. 
Összetétele: 10,5% fehérje, 9% zsír, 77% szénhidrát, 2% 

ásványi só, száraz anyagra számítva. 
Javallatok: A 1nesterségesen táplált csecsemőnek tejbigi":· 

tásra. Cukorbetegeknek pép, leves, felfújt, stb. készítésé~ 
hez. 

Adaijolás: Csecsemők részére: Minden deciliter hideg vízheZ. 
2 tetőzött evőkanál zabpelyhet veszünk és 5 percig főzzük.· 
majd szitán átszűrjük, 
Feles zabnyákos tej készítése: 1 deciliter forralt tejben ·2 · 
kocka vagy 2 kávéskanál cukrot, hasmenés esetén cukor 
helyett 2 kávéskanál tápcukrot (Dexmaltan) és 2 szeni: 
szacharint főzünl~, majd 1 deciliter fen1 i módon elkészí
tett zabnyákkal összekeverjük, lehűtve, langyosan adjuk. 
Kétharmados zabnyákos tej készítése: 2 deciliter forralt' 
tejben 3 kocka vagy 3 kávéskanál cukrot, hasmenés esetén 
cukor helyett 3 kávéskanál tápcukrot (Dexmaltan) és 3 ·
szem szacharint főzünk, majd 1 deciliter fenti niódon el
készített zabnyákkal összekeve!jük', lehűtve, langyosan 
adjuk. 
Gyermekek, felnőttek, betegek és lábadozók részére: zab-. 
nyákleves. Egy adag zabnyák elkészítéséhez annyi zab
pelyhet használjunk, melynek n1ennyisége félliter tejhez -
vagy hűsleveshez adva, sűríi nyákos oldatot képez. A meg
felelő mennyiségű zabpehely hozzáadása után 3-5 percen", 
át főzzük a tejet, >:agy húslevest és kissé sózva fogyaszt-· -
juk. 1 tojás hozzákeverésével javíthatjuk a táplálékot és·,.
még jobban fokozhatjuk tápláló hatását. 
Almás zabnyák, almás zii.bpép, zabpehely felfújt részletes 
elkészítési módja a csomagoláson feltüntetett részlete's ' 
használati utasítás szerint. 

Megjegyzés: SzTK terhére történt rendelését rendelet sza.bá:.. 
Jyozza. Lejárati idő: 1 év. 

Csomagolás: 250 g 7 ,50 Ft, 4,500 g 88.80 Ft. 
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TÁPSZEREK 
SzTK terhére nem rendelhetők 

CALCORISAN E. Gy. T. 

, összetétele: 25 % nádcukor, 25 % rizsnyák, 40 % dextrin
maltos„ 6 % szőlőcukor, 4 % cal e. lact. 

Adagolás: 3 dl feles ka,lciumtej készítése esetén 11h dl víz-
ben 3 lesirnitott evőkanál, -
3 dl kétharmados kalciumtej készítése esetén 1 dl vízben 
3 lesim.itott evőkanál Calcorisant keverünk el, majd lassű 
tű;:ön felforraljuk és a forrásban levő oldathoz állandó 
keverés közben 112 dl, ill. 2 dl tejet öntünk és újból az 
egészet felforraljuk. 

Megjegyzés: S:t.TK terhére Iltn1 rcnddhető. Lejárati idő 
1 év. 

Csomagolás: 300 g 19.70 Ft. 3500 g 167.80 Fl. 

.CASAMIN E. Gy. T. 
kazeinhidrolizátum 

Összetétele: 50 % lebontott anlinosav, 50 % polipeptidek. 
Ellenjavallt: A vér magas nitrogéntartalma esetén. 
Adagolás: Korai;zülötteknek naponta testsúly kg-ként 2,5 g. 

Az előírt adag kb 20-szoros mennyiségű anvatej + fel-
főzött víz keverékében oldandó. - · 

lieg:jegyzés: SzTK terhére nem rendelhető. Lejárati idő: 
1 év. 

Csomagolás: 60 g 19.80 Ft, 600 g 174.80 Ft. 

MALÁTAKIVONAT E. Gy. T. 
összetétele: Mézszerű, sűrűn folyó malátakivonat. 
Adagolás: 1-2 kavéskanállal tejben oldva. 
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f:erhére nem rendelhető. Lejárati í 

500 g 9.62 Ft. 

<(B!> E. Gy. rf. 

összetétele:· Tej-, tojás- és malátakivonat tápanyagai Po:. 
alakban. · 

Adago~:'i.s: Egy csésze m~leg tejbe, kávéba, teába 2-3 kávéi 
kana! ~:Ialto B-t keverunk, tetszés szerint édesítjük. Főzn 
nem aJánlatos, mivel tápanyagai tönkremehetnek, 

1\Ieajt;gyzés: SzTK terhére nem rendelhető. Lejárati 
1 ev. 

Csomagolás: 250 g 12.- Ft, 1,800 g 60.30 Ft. 

RIZOMALTAN E. Gy. T. 
rizsnyákos tápcukor, 

Összetétele: 66,6% dextrin-maltos., 
nyák. 

Adagolás: 1 dl tejkeverékhez 1 lesimított evőkanál Rizo 
ma!tan. 

Megjegyzés: SzTK terhére nem rendelhető. Lejárati 
1 év. 

Csomagolás 300 g 16.10 Ft, 3,500 g 125.50 Ft. 

ZAl\fAKO KÉK E. Gv. T. . . 
csecsemők részére. 

Összetétele.: 63,30% gahonal}szt, 16,40% nádcukor, 18,103· 
malátakivonat, 1,31 % teJpor, 0,80 % rizskávékaramell 
(B vitamin komplex), 0,09 % ammon. carb. ·.;, 

Adagolás: 3 hónapos csecsemőnek 8 evőkanál tehéntej .' 
4 evőkanál víz, 1 tetézett kávéskanál Zamako; 4-5 hóna~ · 
pos csecsemőknek 2 dl kétharmados tej, 2 kávéskanál: 
Zamako; 6-9 hónapos csecsemőknek 2 dl kétharmados 
tej, 2 gyengén pűpozott kávéskanál Zamako. '> 

Megj!}gyzés: SzTK terhére nem rendelhető, Lejárati id6: 
2 ev. 

Csomagolás: 330 g 11.- Ft, 3,500 g 74.60 Ft. 
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iAMAKO KOMPLETT E. Gy. T. 
, 42 5 iy, tejpor 30 % nádcukor, 15 % gabona-

összetétegle5: 01 ~izs0kávékar~mell, 3 % furoryzin (E-vitamin liszt, • 10 
komplex). 

Iús. 2 dl táplálék elkészítéséhez 4 pűpozott kávés· 
Adagoáln>.'i (30 g) komplett Zamakot adunk. 

kan n L ·á • · Megjegyzés: SzTK terhére nem rendelheto. eJ ra-~1 idő: 
1 év. 

Csomagolás: 300 g 15.- Ft, 3,500 g 137 .90 Ft. 

ZAMAKO PIROS E. „ Gy. "L , 
6 -yermel{ek és feJnoltek reszere. 

;· etétele: 59,30 % gabonaliszt, 25 % ná?-cuk~r, 1,25 % tej
ss~r, 1,50 ~b ri~skávékaramell (B-v1tan11n komplex), ls 95 % malátakivonat. 

Adag,ohís: Gyerm'ekeknek_ ~ kávéskanálnyi, felnőtteknek 3 
kávéskanálnyi kb 2 dl teJhez. 

Megjegyzés; SzTK terhére nem rendelhető. Lejárati idő: 
2 év. 

Csomagolás: 330 g 11.- Ft, 3,500 g 74.60 Ft. 

ZAMAKO SÁRGA E. Gy. T. 
foszforos tápszer. 

összetétele: 58,60 % gabonaliszt,_20,60 % ná?-cukor! 16,80 % 
malátakivonat, 1,25 % tejpor, 1,50 % r1zskávekaramell 
(E-vitamin komplex), 1,25 % natr. phosph. 

Adagolás: 2 dl tejhez gyermekeknek 2 kávéskanálnyi, fel
nőtteklrek 2-3 kávéskanálnyi Zamako. 

MeoJeoi'zés: SzTK terhére nem rendelhető. Lejárati idő; 
2 év. 

Csomagolás: 330 g 11.- Ft, 3,500 g, 74.60 Ft. 
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TÖRZSKÖNYVEZETT REAGENSEK M. Ph. 

Reagensek fil SzTK terhére nem rendelhetők 

A N y la n de r reagens cukorbeteg vizele
tének a beteg lakásán történő vizsgálatához ki
vételesen a beteg nevére SzTK vényürlapon 
rendelhető. 

JJIAZ0-1-REAGENS (Ehrlich) 

összetétel (elöirat): 0,5 g acid. sulfanylic., 5 g acid. hydro
chlor. conc., aqu. dest. ad 100 ml. 

Csomagolás: 100 ml 3.05 Ft, 250 ml 5.55"Ft, 500 ml 9.90 Ft, 
1000 ml. 18.50 Ft. 

llIAZO·lI·REAGENS (Ehrlich) 

összetétel (előirat): 0,5 g natr. nitros., aqu. dest ad 100 ml. 
Csomagolás: 100 ml 2.85 Ft, 250 ml 4.90 Ft, 500 ml 8.50 

Ft, 1000 ml 15.80 Ft. 

EHRLICH-OLDAT Ph. Hg. V. (ürobilinogén ki
mutatásához) 
összetétel (clőirat): 2 g j:l-dimethylaminobenzaldehyd., acid. 

hydrochlor. (20 %) ad 100 ml. 
Csomagolás: 100 ml 17.80 Ft, 250 ml 42.70 Ft, 500 ml 

84.30 Ft, 1000 ml 167.50 Ft. 

EBNER-1-0LDAT 
összetétel (elöirat): 50 ml sol. natr. chlor. aqu. satur., 

50 ml aqu. dest., 2 ml acid. hydrochlor. conc. 
Csomagolás: 100 ml 3.75 Ft, 250 ml 6.50 Ft, 500 ml 11.70 

Ft, 1000 ml 22.40 Ft. 
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Elll\'ER-U-OLDAT 
Öss~etétel (elöirat); o.s g, natr chlor ~ 

d1l., 15,5 g aqu. dest. 80 g. . ·• 0 g acid. hydrochJ 
C • sp1r. concentraUss 

somagoJás: 100 ml 11 80 Ft 250 ' 
49.30 Ft, 1000 ml 94.9Ó Ft. • ml 26.10 Ft, 500 

ECETSAVAS METILÉNKÉK OLDAT p 
(Neisser-festéshez) h. I-Ig. \T. 

Összetétel (elölrat)• o 1 
centratiss., 5 ml. a~id.g a:~:hJ~~~-coeruJ., 2 ml~spir. con~ 

Csomagolás; 100 ml 3 40 ~ ·• aqu. dest. 100 ml. 
Ft, 1000 ml 23.60 Ft. Ft, 200 ml 6.70 Ft, 500 ml 12.40 

FEHLING-I-OLDAT Ph. Hg. V. 
Összetétel ( eUiirat )" 6 93 g 
e 

• • cupr. sulf aqu de t d 
somagolás: 100 ml 3 30 F ·• • 8 ·a 100 ml. 
Ft, 1000 m1..._2o.ao Ft. t, 250 m1 s.1s Ft, soo m1 10•90 

FEHLING-II-OLDAT Ph. Hg. V. 
Összetétel ( elöirat )' 34 6 . 

oxyd„ aqu. <lesi. ad l~Ok~ natr. tart., 3 g natr. hydr-

Csomagolás: 100 ml 9 • 
. 42.40 Ft, 1000 ml s34:~o F~'t. 250 ml [21.80 Ft, 500 ml 

FUKSZIN-OLDAT (t , ~ ehtett szeszes) 
Összetétel (előirat)" 10 satur. • ml sol. fuchsin. spir. (96 v/v%) 

Csomagolás• Ft 100 1 
129.60 FÍ, 1Óoo ml 2~~:~ i?. 250 ml 65.20 Ft, 500 ml 

GENCIÁNA-illOLYA-OLDAT (telített 
Összetétel {elölrat)· szeszes). 

(96 v/v %) satm'.. lOO ml sol. methylrosanilin. chlor. spir. 

Csomagolás· lOO ml 56 
278.30 Fi. 1000 ml 5gg_fJ·p~~o ml 139.70 Ft, 500 ml 
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-~iiiJl{sA-OLDAT Ph. Hg. V. (metilénazur-eozin

oldat) 
összetétel (el6irat): O,ti g azur-II-eosin, {116 g azur-11, 

50 g gJycerin., 50 g alc. methyl. ' 
Csowaoolás: 100 ml 32.30 Ft, 250 ml 78.80 Ft, 500 ml 

156.40 Ft, 1000 ml 311.50 Ft. 

GYÉMANTFUKSZIN-OLDAT 0,02 %-os 

összetétel (elölrat)t 0,02 g fuchsin. basic., aqu. dest. ad· 
100 ml. . 

Csomagolás: 100 ml 3.90 Ft, 250 ml 6.40 Ft, 500 ml 9.90· 
Ft, 1000 ml 15.50 Ft. 

J!AYEM·OLDAT Ph. Hg. V. (vörösvérsejtek szám

lálásához) 
összetétel (elöirat): 2,5 g natr. sulf. cryst., 0,5 g natr. 

chlor., 0,25 g hydrarg. blchlor. corros., ·aqu. dest. ad 
100 ml. 

Csomagolás: 100 ml-2.95 Ft, 250 ml 2.25 Ft,l 500 ml 9.20 
Ft, 1000 ml 15.10 Ft. 

KALILúG 20%-os 
összetétel (eUíirat): 20 g kal. hydroxyd., aqu. dest ad 100 mlo 
Csomagolás: 100 ml 4.80 Ft, 250 ml 9.70 Ft, 500 ml 18.10 Ft. 

1000 ml 35.20 Ft. 

KALIUThi-V AS (IH)CIANID-OLDAT 0,005 (1 /200)ln 

(lúgos) Ph. Hg. V. 
-{I--Iagedorn-Jensen vizsgálathoz) 

összetétel (eU!irat): 0,415 g kal. ferricyanat„ 2,65 g natr. 
carb. anhydr., aqu. dest. ad 250 ml. 

Csomagolás: 250 ml 5.25 Ft, 500 ml 9.20 Ft, 1000 ml 16.70 Ft. 
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KARBOLOS FUKSZ.IN-OLDAT Ph. Hg.V. (Zie 
l':{eelsen festéshez) 

Összetétel (eHHrat): 10 ml sol;. fuchsin. spir, (96 v-/_v 
satu:r., 100 ml so!. phenol, (<> %-os). :.i 

Csomagolás: 100 ml 9.90 Ft, 250 ml 20.30 Ft, 500 
39.40 Ft, 1000 ml 87.50 Ft. 

KARllOLOS GENClAiVA-lllOL YA-OLDAT 
· Ph. I-Ig. \ 1• (Grain-festéshez) 

összetétel (elö"irat): 5 ml sol. methy.Jrosanilin. chlor. 
(96 v/v%) satur., 50 ml sol. phenol. (5 %). 

Csomagolás: 50 ml 3.65 Ft, 100 ml 6.15 Ft, 250 ml 13.3'0 F' 500 ml 25.30 Ft, 

KRIST.ÁLY-IBOLYA-OLDAT Ph. Hg. 
festéshez) 

Összetétel (elö1rat): 0,333 g kristály-ibolya, 3,33 ml spfr~· 
concentratiss., aqu. dest. 100 ml, · 

'Csomagolás: 100 ml 4.90 Ft, 250 ml 10.20 ·Ft, 500 ml 19.--: Ft, 1000 ml 36. 70 Ft, 

-KRIZOID.IN-OLDAT Ph. Hg. V. (Neisser-festés
hez) 

Összetétel (eUHrat): 0,667 g krizoidin, 

Csomagolás: 100 ml 4.19 Ft, 250 ml 8.5o Ft, 500ml 15.90 Ft,_-1000 ml 30. 70 Ft. 

LÖFFLER·FÉLE METILÉNKÉK-OLDAT Ph.Hg.V ... 

Összetétel (eUífrat): 30 ml sol. methylen, coerul. spir.(96 v/v%) 
satur., 100 ml sol. kal. hydrox.yd, (0,01 %). 

Csomagolás: 100 ml 7.95 Ft, 250 ml 17.80 Ft, 500 
Ft, 1000 ml 68.- Ft. 

250 

; .. dd !) Ph Hg V. (Gram-f'' AT (0 33% (Jo a ' . '(JGOL·OLD ' 

festéshez) 3 . d o 666 g kal. jod„ aqu. dest. 
etétel (előirat): 0,33 g JO „ ' 

öss~ 100 ml. 0 ml 7- Ft, 500 ml 10.70 a .• lOO ml 3.20_ Ft, 25 · 
csomag001~Q· ml 20.20 Ft. Ft, 1 

Ph. Hg. \T. (\\rright-féle csíragNSON-OLDAT . 
l\. 'rn-1neghatározashoz) 

sza bor., 2 g methylen. coerul. tétel (el6irat): 5 g natr. 

ös~;i. dest. ad 100 ml. 250 ml - 29.90 Ft, 500 ml 
• • 100 ml 12.70 Ft, 

csomagolF"'t· lOOO inl 116.30 Ft. 58.60 ' 

- OLDAT Ph. Hg. V. (metilén-MAY-GRÜNW AI,D· 
kék-eozin-oldat) 

ék in alc. mcthyl. l ( !()irat): 0 25 g metilénk -eoz ' összetéte e • 

ad 100 ml. Ft 250 ml 26,- Ft, 500 ml Iá • 100 ml 11.10 • 
Csoma9g6o F~. 1000 ml 100.80 Ft. 50. , 

ÉN""K OLDAT (telített szeszes) METIL ' "-"' • 
• 0 nll sol methylen. összetétel (előirat): 10 ' · 

(96 v/v %) satur. 57 20 
1 23 60 Ft, 250 ml · Csomago0I•Fs~ 1~8o0 ml "225.60 Ft. 113.4 ' 

n NATRONLÚG MÉRŐOLDAT 

coerul. spir. 

Ft, 500 ml 

ml sol natr. hydroxyd. n. 
összetétel (e1őirat): 250 .500 ml 10.90 Ft, 1000 ml 
Csomagolás: 250 ml 6.15 Ft, 

20.90 Ft. 
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0.1 n NÁTRONLÚG MÉRŐOLDAT 

Összetétel (elfürat): 250 ml soi. natr. hydroxyd, 0,1 n~ 
Csomagolás: 250 ml 4.65Ft, 500 ml 8.95Ft, 1000 ml 15.-Ft; 

NÁTRIUJllKLORID-CINKSZULFAT-OLDAT (Ha
gedorn---'Jensen vizsgálathoz) 

Összetétel (eUHrat): 25 g natr. chlor., 5 g zinc. suif., aqu, 
dest. ad 100 ml, ': 

Csomagolás: 100 ml 5.35 Ft, 250 ml 11.- Ft, 500 ml 20,8(} 
Ft, 1000 ml 40.30 Ft.. 

NONNE-APPELT-OLDAT :;Ph. Hg. V. (telített 
ammoniumszulfát oldat) 

Összetétel (elöirat): 100 ml sol. ammon. sulf. aqu, satur. 
Csomagolás: 100 ml 7.75 Ft, 250 ml 17.30 Ft, 500 ml 33.40 

Ft, 1000 ml 65.70 Ft. 

NYLANDER-OLDAT Ph. Hg. V. 

Összetétel {előlrat): 4 g kal. natr. tart., 10 g natr. hydro:xyd 
2 g bism. subnitr., aqu. dest. ad 100 ml. • 

Csomagolás: 100 ml 5.45 Ft, 250 ml 11.70 Ft, 500 ml 22.:to 
Ft, 1000 ml 43.80 Ft. 

I'Ác'llDY-OLDAT Ph. Hg. V. 

Osszet-étel (elólrat): 100. ml sol. phenol. aqu. satur. 
Csomagolás: 100 ml 2.60 Ft, 250 ml 4.55 Ft, 500 ml 7.85 F: 

1000 ml 14.80 Ft. 

n SÓSAV MÉRŐOLDAT 

Összetétel (eliilrat): 250 ml sol. acid. hydrochl. n. 
Csomagolás:250 ml 4.-Ft, 500 ml 7.05Ft, 1000 ml 13.20 Ft 
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''@.ln SÓSJ\Vl\'.!ÉRŐOLDAT 
összetétel (el~irat): 250 ml sol. acid. hydrochl. 0,1 n, 2,5 g 

hydra.rg. bichlor. corros. . 
jegyzés: Olyan eljárásoknál, ahol a h1ganynyomok 

Mj~lenléte zavar, nem használható, 

l.' • 250 ml 4 55 Ft 500 ml 7 .85 Ft, 1 OOO ml 14. 70 Ft. Csomago • • • 

SÓSAVAS ALKOHOL Ph. Hg. V. (Ziehl-Neelsen 
festéshez) 
összetétel (elúirat): 3 ml aeid. hydrochl. eoncentratiss., 

spír. conecntratxss. ad 100 ml. 

Csomagolás: 100 ml 8.85 Ft, 250 ml 20.30 Ft, 500 ml 39.40 
Ft, 1000 ml 77.70 Ft. 

SZULFOSZALICILSAV -OLDAT 20 %-os 

összetétel (elúirat): 20 -g acid. sulfosalie., aqu. dest. ad 
100 ml. 

Csomagolás: 100 ml 5.- Ft, 250 ml 10.70 Ft, 500 ml 14.80 
Ft, 1000 ml 28.40 Ft. 

TÖPFER-OLDAT Ph. Hg. V. 

összetétel (elúlrnt): 0,125 g p-dimethylaminOazobenzol, 1 g 
phenolphth„ spir. conc„ ad 50 ml. 

Csomagolás: 50 ml 14.10 Ft, 100 ml 22.40 Ft, 250 ml 64.60 
Ft, 500 ml 106.80 Ft, 1000 ml 212.30 Ft. 

T1lRK-OLDAT Ph. Hg. V. (fehérvérsejtek szám
lálásához) 

összetétel (elúirat): 1 g acid. acet. conc„ 1 ml sol. methylM 
rosanilin. chlor. a:qU. 1 o/0 , aqu. dest. ad 100 ml. 

Csomagolás: 100 ml 2.60 Ft, 250 ml 4.65 Ft, 500 ml 8.30 Ft, 
1000 ml 15.60 Ft. 
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PÓTJCAS 

MAGYAR TERMÉSZETES KESERŰ- ÉS 
- GYÓGYVIZEK . 

Magyar keseriivizek 

APENTA 
FERENC JÓZSEF 

HUNYADI JÁNOS 

IGMÁNDI 

MIRA BARY 

Sz. 

;Javallatok: Egyszeri erélyes hashajtás, habituáiis székrekedé~, 
bélhurutok, a végbél és alhasi szervek olyan megbetege
dései, amelyeknél a székelés fájdfl_\n1as, továbbá amikor 
a hasprés működtetése tilos. 

iu:cllékja\lallatok: lfasűri pangások, cardiovascularis tünet
csoport, ólom-, bárium-, bizmut-, anilin-, fenol-, stb. 
mérgezések. 

Adagolás: Egyszeri hashajtóul 200-300 g hidegen, könnyű 
széklet biztosítására hosszabb időn át egyénileg megálla
pított kisebb adagok (napi 2-3 evőkanál, esetleg fél 
borospohár.) Hidegen vagy langyosan. Bélhurutok keze
lését 100-200 g mennyiségű felmelegített vízzel végez
zük. A keserűvíz mindig éhgyomorra fogyasztandó. 

liegjegyzés: SZTK terl1ére szabadon rendelhetők. 

Csomagolás: Apenta 1 /1 
Ferenc József 7 /10 
Hunyady János 7 /10 
Igmándi 7 /10 
J\.Hra keserű 1 /1 

"Afira ~babY• 1 /1 

3.60 Ft 
3.- « 
3,- « 
3.30 e 
3.60 •t 
3.60 « 
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Gyógyvt'zek 

l\URA GLAUBERSÓS GYÓGYVÍZ 

Ja~allatok: Hepatitis, s~r~aság, cholecystftis, cholcli,thia 
cholangitis, hyperac1dttas, gyomo:· és„ vékonybelfekél. 
kiújulásának megelőzése, heveny es idult gyomorhurut 
Bél hurutok. Hasüregi pangások, diabetes. . .. 

Adagolás: Heveny hurutok kezelésére néhány napon át 
hosszabb betegségek kezelésére 4-5 héten át napon 
kétszer 200-300 g étkezés előtt, fel melegített állapotba 
A kúra s....:ünetekkel többször megismételhető. 

Megjegyzés: SZTK terhére szabadon rendelhető. 
{;somagolás: 1/1 üveg 3.60 Ft. 

JODAQUA JÓDOS VÍZ 
9.5 mg % jódtartalommal 

Javallatok: Norma- és hípofunkciós golyva, valamint golyva' 
megelőzés. 

MellékJaltallatok: Hypertonia, arteriosclerosis, scrofuiosis' 
a lues késői manifesztációi; gyógyulási hajlamot ne ' 
mutató idült gyulladások, menses zavarok, klimaxos 
panaszok, ólommérgezés. 
Napi adag: Amennyiben a pajzsmirigy állapota meg..: 
engedi, 1-3 evőkanál. Ivókúra közben rendszeres orvost 
ellenőrzésre van szükség. 

Adagolás: Normofunkciós golyva kezelésére felnőtteknek és' 
gyermekeknek naponta 2 kávéskanál, hipofunkcióS 
golyva kezelésére, valamint megelőzés céljára naponta 
gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt 1 kávéskanál~ 
A víz 50-100 g közönséges vízzel higitandó. 

Megjegyzés: SZTK terhére szabadon rendelhető. 
-Csomagolás: 1/1 üveg 3.90. 

SALVUS ALKALIKUS GYÓGYVÍZ 
100 g-ban 18 g NaHC03 és 9 g NaCl 

Javallatok: Heveny és idillt gyomorhurut, hyperaciditas, kon
tinuális bypersecretlo, a légutak heveny és idillt hurutjat, 

MeUékJavallatok: A húgyutak hurutjai, a vesemedence húgy..: 
savas szedimentum·képződésének -megelőzése. 
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);.::. . • vallatokhoz: Gyomorhurut kezelésére naponta 
'\1ag0Jás.i tan étkezés előtt 100 g felmelegítve és ugyanannyi 

1-2 z .e 'tva _Idillt esetben a kúra' időtartama 4--6 hét, 
vízzel hlfa.ita~ kezelésében étkezés után a gyomoremésztés 
flype~ac_·e alatt 30-60percenként1-2 korty, esetleg 50g 
egész 1tdgie~ve kontinuális hypersec:i;etio esetében a, pai;ia· 
felme e sá a szerint egész napon át 1-;---2 óraJ?-kent 
szok nagy,i gA légutak hurutjánek kezelésere napJában 
ugy6f:l:":1iI ioo g víz rendelendő, felmelegitett állapotb~n, 
3- nyi vízzel de még inkább tejjel higitva. - _Idult 
ugyanan n a kúra' tartama 4-6 hét. Használható por
esetekbe é ··iékben inhaláció alakjában is. 
~s~fÍkj~v~Í~toknál: Naponta több izben 50-100 g éh· 

- domorra, felmelegített állapotban. " 

- .r.. • SZTK terhére szabadon rendelhcto. Iáegjegyz„s. 

esomngolás: 1/1 üveg 4.20. 

Gyógyszerkészítmények - 518 s 257 



KÖTSZEREK 

SZTK igényjogosultak kezeléséhez az orvosi rendelőben 
használásra kerülő kötszereket, ragtapaszokat a 1pro-am_ 
Iantia• szerekre meghatározott módon kell beszerezni, Eg 
esetben - az TDEAL PÓLYA kivételével - szabadon r 
delhel6k, Az IDEAL PÓLYA gyógyászati segédeszköz 
számít - olyan helységben lnkók részére, ahol rendelőint 
van, csak szakrendelések, egyebütt lakók részére a kö 
orvosok is rendelhetik vényűrJapon indokolással. Kiszo! 
tatásához jogosltás nem szükséges. 

Vatta, sebészeti, steril 10 g 
25 g 
50 g 

100 g 
250 g 

Vatta, szemészeti 
50 g 

100 g 
250 g 

1000 g 
Vatta, sebészeti nem steril 50 g 2,-: 100 g 3,4(f 

250 g 7,10 1000 g 26,:~0, Vatta I„ nem steril 50 g 1,90' 
100 g ·3,20 
250 g 6,5o; 

1000 g 24,-
Vatta háztartási 50 g 1,80 

100 g 3,-, 
250 g 5,90 

1000 g 21,40 
Vatta szülészeti 

250 g 15,50 Papírvatta 
50 g 1,60 

100 g ·2,so 
250 g 5,70 

1000 g 20,90 
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vágott, 100 db-os 

t h tribromphenyl. gaze Bisrnu • 

Jodoform gaze 

Mullpólya steril, 1,5 m 

MuJJpóJya steril, 5 m 

Mullpólya nem steril 5 m 

MuJlpólya nem steril, 
5 m, csomagolatlan 

Mullpótya szegett, 5 m 

Gipszpólya 5 m 

Gyorskötöző pólya, 5 m 

Ideál pólya, 5 m 

Kalikó pólya, 5 m 

Katonai sebköt~zócsomag 

Szülészeti egységcsomag 

17* - 5 

1/4 m 2,-
1/2 m 3,-
1 m 5,-

6x6 cm 4,60 
sxs cm 6,20 

10X10 cm 8,20 

1/4 m 3,20 
1/2 m 5,40 
1 m 9,70 

1/4 m 3,90 
1/2 m 6,80 
1 m 12,-

6 cm 1,45 

6 cm 2,40 
10 cm 3,40 
15 cm 4,70 

6 cm 1,70 
10 cm 2,70 
15 cm 3,90 

6 cm 1,40 
10 cm 2,30 
15 cm 3,50 

6 cm 1,90 
10 cm 3,50 
15 cm 5,60 

6 cm 3,60 
10 C)ll. 4,70 
15 cm 6,20 

5 cm 2,30 
8 cm 3,10 

10 cm 3,70 

8 cm 13,30 

6 cm 3,10 
10 cm 5,--:-
15 cm 7,50 

8,60 

32,90 
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RAGTAPASZOK (Clünoplast) 

ín X 1 cm 
m x 2 cm 
m x 3 cm 
m x 4 cm 
m x 5 cm 
m x 1,25_cm 
m x 2 cm 
mx2,5cm 
m x 5 cm 

x 10 cm 
cm x 4 cm 

1,80 Ft 
2,60 1 

3,50 1 

3,80 f 
5,- t 
5,70 ~ 
8,40 

11,40 
19,90 
45,30 
1,05 

Gyorstapasz 

10 cm x 4 cm 
10 cm x 6 Cm 

Tyúkszemtapasz 

9cmx6cm 

HÉVIZI RÁDIUMOS GYÓGYISZAP KOMPRESS 

1. számú kompressz: Hát, váll, 
2. számú kompressz: Derékra vagy 

(térdre, karra) 

3. számú kompressz: Csizma (lábfejre, 
4. számú kompressz: Kézfejre, csuklóra 
5. számú kompressz: Hasra (női) 

e SZTK terhére szakrendelések szabadon rendelhetik, egyéb 
setben csak előzetes főorvosi engedéllyel rendelhető, vény~_ 
ilrlapon a gyógyszerekre megáJ!apított módon. Elózetes 
SZTK jogosítás nélkül bármelyik gyógyszertárból beszerezhett'i~ 
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HATAsTAN~INDIKÁCIÓ 

Hatástani csoportosítás 
Indikáeiós t-áblá~t 



J(ÉSZÍTMÉl\'YEK HATÁSTANI CSOPORTOSÍTÁSA 

I. Fájdalomcsillapítók. Analgetica. 

1. Morfin-ópium csoport 
Dithescop 
Domatrin 
Domopon 
Morphinum hydrochlori

cum 
Itlorph, hydrochl. et atro

pin, su!f. 
I\1orphinum hydrochl.ori

cum et scopolanunum 
h}'drobromicum 

2. Kodein-csopo1't 
Codeinum hydrochloricum 
Codcin-Acisal
Codein-Stibium 
Coderit 
Dolor 

I-Iydrocodin 
Supracodin 

3. Dolantin-csoport 
Depridol 
Dolargan 
Dolofort 
Hexalgon 

4. Szkopolamin-csoport 
Dithescop 
Morphinum hydrochlori

cum et scopolaminum 
hydrobromicum 

Scopolaminum hytlrobro-
micum 

Fo. No. 16, 48-50, 136 

II. Höcsökkentö szerek. Antipyretica. A.nti ... 
rheumatiea. 

1. Anilin származékok 
Antineuralgica 
Phenacetinum 

.2, Pirnzolon származékok 
AlgOpyrin 

· Amidazophenum 
Azophenum coffeinum 

citricum 

Barbamidum 
Demalgon 
Demalgonil 
Ditonal 
Germicid 
Hungaronal 
Hypanodtn 
Kari! 
Rheopyrin 
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3. Kinin-csoport 
Chininum hydrochlorlcum 
Cbfninum hydrochloricum 

et urethanum 
Transpul min 

4, l\Ialúria-kemoterúpla 
Oxypentil 
Pentílen 
PI asin 

5. SzalieiJ-csoport 
Eggosali! 
lstopirin 

Kalmopyrin 
Natrium salicylicum 

6. Atophan-csoport 
Acitophosan 
Amydosan 
Gerosan 
Tofamid 

7. Külsőleg használt. antt„ 
reumatikumok 

Kámfor 
Opodeldok 
Fo. No. 12-13, 

52, 53 

III. Általános érzéstelenítők. N areotiea. 

Aether ad narcosim 
Ch\oraethyl 
Narcogen 

l\T. Altatószerek. Hypnotica. 

1. Savureidek 
Albroman 
Somben 

!. Barbitursa'' származékok 
Ali ~;-Ibarbamldum 
Barbituralum 
Etoval 
Etovaletta 
Hypnoval 
Sevenal 
Sevenaletta 
Sevenalil 

3. Antiepileptilromok 
Dlphedan 
Neophedan 
Ptimal 
Sacerno 

4. Nol-·opan csoport, 
Intranarcon 
Novopan 
Novopan-natrium 

5. Barhttursav származékok 
kombinácl6kban 
Belletoval 
Belloid 

ll. Csillapítószerek. Sedativa. 

1. Valeriána 
Hovaletten 
Legatin · 
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Medivaler 
Valeriana comp. 

,--a~ Brömsök 
}'{eupon 
p 0 Jybrom 

3. Kalelums6k 
Calcium bromatum 

Fo. No. 40, 111-119 

\TI. Hyperthyreosis elleni szerek. 

Basethyrin 
Dityrin 
Jodostrumit 

I\1etothyrin 
Natrium jodatum 

Fo. No. 36, 156 

\'II. A központi idegrendszert izgató szerek. 
Excitantia. 

Aktedron Strychninum nitricum 
Strychninum hydrochlori

cum 

\Tlll. Hel~,ri érzéstelenítők. Loealanaesthetica. 

Corbocain 
Neotonocain 
Neotonocain sine Tono

geno 

Oticur 
Pitocain 
Tetracain 

Fo. No. 11, 14 

IX. A parasympathieus, cholinerg végkészülékeket 
izgatók. 

Tonocholin B Fo.No. g 

X. A parasympathicus, eholinerg végkészfilékeket 
bénítók. 

Atropinum sulfuricum 
Bellafit 

Novatropin 

Fo. No. 121 

XI. Harántcsíkolt izmok görcsét oldó szerek. 
1'.fagnesium sulf. et gluco- Relaxll 

'sum 
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Simaizmok görcsét oldó szerek. 

:Merlstin 
Neotroparin 
Papaverinum hydrocWo-

ricum 
Perparin 

Steralgin 
Tensopan 
Troparin 
Troparin -comb. 

Fo. No, 41~ 43, 44 

XIII. A légző„ és vasomotor központot 
szerek. Analeptiea. 

LobeHnum hydrochl. 3. Koffein 
1. Tetracor~csoport Coffeinum natrium 

zoicurn Corediol Coffeinum natrinm Tetracor cylicum Tetracor-Eyherit „ Ammónia Tetracor-Neocod 
Tetracor-Pulsoton An1monia-párna 

•• Ká:m1or 
CamphÜra oleosa 

XIV. Dlgitállszhatású anyagok. Cardiotonica. 
Carditoxin 
Chinidinum sulfuricum 
Digitalis 
Isolanid 
Lanaclarin 

Neoadigan 
Strophanthinum-G 
Strophanthinum-K 
Wenckebach 

Fo. No. 24-27 

XV. A sympathicus, adrenerg végkésziilékeket 
, izgatók Sympathlcomimetica. 
Erszűltitök. \ 1 asoconst1·ictoriea. · 

1, Adrenalin 
Tonogen 

2, Fenilalkilamin származé
kok 
Ephedrin-Inhalasol 
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Epherit 
Pedrolon 
Pulsoton 
Pulsotyl 
Sympathomim 

XVI. Értágítók. \T asodilatatorica. 

t. Salétromsav-észterek 
Amylnitrit 
Natrium nitrosum 
Nitro mint 

Szer\'kl\·onat 
Atriphos 

S. Teobromin-t.eoíillin csoport 
Diaphyllin 
Rutophyl\in . 
Theobrominum natnum 

salicylicum 

4• n.iegnyugtal?k• bróm-, 
jód-, és rodan veoyületek 
Agatheosan 
Aljodan 

Etopurin 
Intrajod 
Jodpapaverintheosan 
Jodtheosan 
Neojodin 
Niton 
Vasobroman 

5. Sympathicus bénft.ók 
Redergam 

6. Egyéb 
Acidum nicotinlcum 
Hexameton 
Neo-Peviton 
TEAB 
Tolazolin 
Fo. No: 37-39, 42 

X\III. Hisztamin--antihisztamin csoport„ 
Ah is tan 
Azulenol 
Dehistin 

XVIH. 

1. Szaponinok· 
Expectin 
Herba solvens 
Pectolysin 
Radipon 

Pernovln 
Peremin 

Fo. No: 9 

Köptetők. Expeetorantia. 

3. Nátha ellenes szerek 
Anara 
Ephedrin tnhalasot 
Naso-Famosept 
Tonadrin 

2. Guajakol csoport 
Erigon 

Fo. No.: 126-135, 137-140 

Fagifor 

XVIII /a. Asztma elleni szereli. 
Antiasthmatica 
Asthmamid 
Asthmolysin 
Asztma elleni cigaretta 
Euspiran 

Propylon 
Solvasthmin 

Fo. No. : 28·34, 48 , 
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XIX. Emésztést elősegítő szerek. Stomachiea.,. 

1. Savak, enzimek 
Betacid 
Dlpankrln 
Lucullin 
Optacid 

2. Sa\lklizömbösitök 
Aluminium hydroxyda·' 

tum 
Tu1agnozon 

Fo. No. 146, 148, 149, 15 

XX. Cho!agoga. Hepatica. 

!. Cholagogn 
Bi\agit 
Bilocíd 
Suprachol 

!. Hepatlca 
Cholinchlorld 
Methionin 

Fo. No.: 151 

XXI. Hányásesillapítók. Antiemetica. 

1. 

•• 

Nautisan Fo. No. 35 

XXII. Hashajtók. Laxantia. 

Olajos hashajtók Rapid 

Ricinus olaj 
Taxin 

Vastagbél izgatók 3. Kén 

Art!n Benecarbon 
Dialax 
Phenolax •• Végbélkiiirités 
Fenolphthaleinum 

Glicerines kűp Pilula laxans 
Pilula purgans Fo. No. 105-110, Purgo 

XXIII. Haemorrhoidalia. 

Hemorid 
Nodicid 

Posterisan 
Fo. No.; 77, 91 
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XXIV~ Adszofbeáló szerek. ~4.dsorbentia. 

Fo. No. 47 

XXVo Összehúzószerek. Adstringentia. 
Burofix Fo. No. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 
Gingfton 45, 46, 49, 50, )51-, 123, 
Tanntnum albumin, 124 

XX\TI~ Röntgenkontrasztanyagok 
Báttwnsók ) 
Novobarium 
Ventrobaryt 

'>1• Cb.oleeystoornphia 
Bilospekt 

3. Pyelographla 
Llthumbral 
Neospekt 

XX\TII. Hugyhajtók. Diuretica. 

e. Triadnok 
Urofort 

3. Vizeletkiválasztás ellenör• 
zése, vlzeletkiürités, kém
hatás 
Ammonium chloratum 
Indigocarmin 

Fo. No. 101-104. 

Vizeletiertötlenítők. Urodesiniieientia. 
Aeitetramin 
He;:;::amethylentetramtn 
Coeru!ami.n. 

Phenyllum salicyl. 
Urocarmin 
Vestin 

XXIX. l\léhre ható sze1·ek Uterotonica. 
', t. Sees1~ eornntnm 

Ergam 
Ergometrin 

-,. Hypophysls llátsólebeny 
Giandultrin 

3, Fert6tlenit6, fiuoresök· 
kenti) szeret; 
Boragin 
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XXX. Nemi ösztönt fokozó szerek. Aphrodisiacf, 
Yohlstrln 

XXXI. Vérzésesillapítók - Véralvadást gátlók~:· 

1. Véralvadást fokozök 
Calcium chloratum 
Fibrostan 
Natrium chlorafum hyper

tonica 
Stasigen 
-Thrombofort 

2. Vérah•adást 0-átlók 
Antitrombosin 
Heparin 
Natrium citricum 
Pelentan 

XXXII. Cuk.orkészítmények 
G\ucosum 

XXXIII. \Tér- és esontképzök 
1. Vas 

Athenstaedt 
Fercupar 
Ferroconstans 
Ferrocuprin 
Ferroplex 
Ferrum protoxalatum 
Vas-A.rsotonin 

• 
.2, MáJkészitmények 

Neoperhepar 
Neoperhepar forte 

3. Arzén 
Arsotonin 
Piluta roborans 

Strychnotonin 
Strychnotonin-B 

4, Kalcium-vegyületek 
Calcimusc 
Calciphedrin 
Calcium bromatum 
Calclum chloratnm 
Calcium lacticum 

5. Folsav 
Folsav 

6. Vitamin B1 1 

Vitamin Bu 
Fo. No. 
143-145, 157 

XXXI\T. \Titarninok 
1. A·l1itamtn 

Vitamin A 

2. D·vitamin 
Vitamin Di 
Vitamin D 1 forte 
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3. E-vitamin 
Vitamin-E 

4. K-vitamin 
Vitaplex K 

:, .o. B·''itnmln csoport 
, Acidum nicotinicum 

Nikotinsavamid 
Polybé 
Vitamin B1 
Vitamin B~ 
Vitamin E& 
Vitamin B11 

c.,itamin csoport 
Rutascorbin 

Rutin 
Vitamin C 

7. Polyvltamin készitmények 
Caidca 
Polybé 
Vitamin A+D 

Fo. No. 
141. 142 

XXXV. Organoterápia. 
1. Thyreoidea 

, Thyreoidea 

2. Chorion és szérum gona· 
dotrop hormon 
Glanduantin-Ch 
Lutocresein 

3. Hypophysis pars post. 
Hypophysis pars post. 

comp. 

4. Tüszőhormon és szinteti
kus ösztrogén hatású 
készítmények 
Akrofollin 
Depofollan 
Dienoestrol 
Glandubolin 

Hexoestrol 
Hoglval 
1J:enotheosan 
1Hkrofollin 
Syntestrin 

5. Corpus Iuteum, progeszte· , .. 
Glanducorpin 

6. Him nemihormon 
Androfort 

7. Mellékl'esekéreg 
Cortigen 

8. Inzulin 
Insulin 
Zinkprotinsulin 

XXX\7 I. Bőrgyógyászati szerek. Dermatologica. 
t. Fertéitlenit6 szerek 

i\fycosid 

Kéntartalmú szerek 
Novascabln 
Thiosept 

Kátrányok, balzsamok. 
bámositók stb. · 
Alsol 

Bórsavas vazelin 
Cadogel 
Carotamin 
Chlorocid kenőcs 
Cinkoxidos kenőcs 
Cinkoxidos vazelin 
Dienoestrol kenőcs 
Empl. Diachylon 
~mpl. Hydrargyri 
Excoriatln 
Higanykenőcs 
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'Higanyos kaucsuktapasz 
Neogranormon 
Ólom kaucsuktapasz 
Sárga vazelin 
Sebum salicylatum 
Sudeol 
Szalicllsava!í kaucsuk

tapasz 
.Uicerosan 
Zenon 

4. Szeml{enöesök 
Dionin 
Noviform 
Ophthalmo-Famosept 
Ung. ophtalmicum 

Fo, No. 5, 10, 58-63. ~: 
74--75, 78-90, 92. 93 
95-100, 125- ' ~ 

XXXVII. Biírvörösítők, Hólyaghűzók, 
eientia. 

Mustárpapir 
Pere min 

Fo. No. 71 

XXXVIII. Fertőtlenítő szerek. 
Antiseptiea. Desinfieientia. 

t. Oxldálö szerek 
Hyperol 
Magnosterin 
Neomagnol 

-!, .Iöd és bizmut vegyületek 
Dermaforin 
Dermasept 
Jód párna 
Noviform 
Noviform-Ztnc 

a. Nehéz fémsók 
Famosept 
Hydrargyrum oxycyana

tum 
SubUmat 

4. Bö1·sav-Formaldebi~ 
Bórsavas vazelin 
Bór-Zinc 
Paraformaldehyduin 

5. Torok pasZtlllák 
1\fentanol 

6, Invert-szappan 
Sterogenol 

7. Sebtertötlenit3k 
Chioroctd sebhintőpor 
P. !\-f. S. sebhintőpor 
Ultraseptyl urea 

Fo. No. 3, 56, 57, 
66-70, 72, 73, 76 

XXXIX. Lues gyógyszerei. 

1. Bizmut, arzén 
Bizol 
Cutarsin 
Medobis 
Neosalvarsan 
Nllacid 
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Revlval 

e. Arzenobenzol és fémmff
gezés. dermatosls 
Dicaptol 
Natrlum thiosulful'leum 

XL. Baktériumos fertőzések gyógyszerei. 
. 1• SznHamidok 

Deseptyl .. 
Sulíaguan1d1n 
U!traseptyl 

!, A tuberknlórls győgyftasn 
Isonicid 
Teban1inal 
Tebaminal natriurn 
Thiomicid 
So!ganal B 

XLI. Antibiotica. 
Bismocil!in 
Chlorocid 
Dihydrostreptomyein 
Oraeillin 

Penicillin 
Polytricin 
Streptomyein 
Supracillin 

XLII. Féreghajtó szerek. Anthelminthic~a„ 
Asc.arlcid 
Genttcid 

Oxycid 
Santoninum 

XLIII. Nem specifikus inger„protein terápia„ 
t. Állati és növén1t fehérjék 

Aktoprotin 

!", Baktérlum·proteinek 
Neurolysin 

Polysan 
Pyrago 

3. I{én 
Sulfolein 

XUV. Sejtosztódást gátlók 
I\'Iustárnitrogén 

XLV. Alkoholizmus 
Antaethyl 

XLVI. Aminosav készitmények 
Gtutarec 

XLVII. Varla 
Aqua destillata 
Natrlum chloratum lsoton. 
Plasmodex 
Ringer 

Timfdon 
Trombogen 

• 

Solucillin Fo, No. 147; 153-155, 158· 
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A GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK INDIKÁCIÓK 
SZERINTI CSOPORTOSÍTÁSA* 

Ablactatio: Dienoestrol, Glanduboiin, Hexoestrol, Hoglvat, 
l\iikrofollin, Syntes~rin. 

,\bortns: habitnalls: Depofollan, Dienoestrol, Glanduantin 
Ch„ Glandubolin, Hexoestrol, Hogival, Lutocrescin, Vita
min E., imminens: Domopon, Glanducorpin, Neo-Tro
parin, Perparin., Troparin comb., incipiens: Chinin, 
Glanduitrin, ineompletus: Ergam, Ergometrin, septica: 
Famosept, Neomagnol, Penicillin, Polytricin, Ultra
septyl. 

Abseessus: Chlorocid sebhintőpor, Famosept, P. 1:1. S. seb
hintőpor, Oracillin, Penicillin, Uitraseptyl, 

Abscessu.s frigldus: Isonicid, Tebaminal. 
Abscessus pulmonum: Isonicid, Oracillin, Penicillin, Teba · 

minal, 'rranspulmin, Ultraseptyl. 
Achylla ga~trlca: Acidum nicotinicum, Betacid, Dipankrln, 

Lukul11n, Neo-Peviton, Optacid, Vitamin C. 
Aene: Akrofollin, Dienoestrol, Ferroconstans arzénes, Fer• 

rum protoxalatum arzénes. Glandubolin, Hexoestrol, Ho~ 
gival, Sulfolein, Thiosept 

Addlson kór: Cortigen, Natrium ch\oratum inj. 10 %, Vitamin 
e. 

Adlpositas: Akrofollin, Androfort, Glanduantin, Glandubolin. 
Hogival, Novurit, Thyreoidea tabl. 

• Csak a legfontosabb indikációk felsorolására szorítkoz
tunk,_ kizárólag a jól bevá.\t terápiás módszerek megemlitésével. 
Az indikációk bőVebb részleteit az egyes készítmények cím
szavaiban találhatjuk. 

Megjegyzés: A készítmények felsorolása nem a fontossági 
sorrendben, hanen1 betürendben történt. 
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Adnexitls: acuta: Calcium inj., Calcimusc, Oracillin, :p 
cillin, U1traseptyl, ebronlca: Aktoprotin, Caicim 
(vérzés esetén), Calcium inj., Oracillin, Penicillin, Pol 
Pyrago, Sulfolein. 

Agranulocytosis: Folsav, Neoperhepar, 
B2, Bt1, B12 és C. 

Aktinomyeosis: Penicillin, Ultraseptyl. 
Alcoholismus: Antaethyl, Aktedron. 

Allergia: Acidum nicotinicun1, Ahistan, Anara, Calcimus 
Calcium chloratum, Calc, Jacticum, Dehistin, Nas 
Famosept, Neo-Peviton, Pernovin, Tonadrin, Vitamin B

2
! 

Amenorrhoea: Akrofollin, Depofollan, Dienoestrol, Bexoe~ 
strol, Glandubo!in, Glanducorpin, Lutocrescin,_ Menotheo~ 
san, 1tíikrofollin, Syntestrin, Vitamin E. 

Anacmia: bypoehrom: Arsotonin, Athcnstaedt, Ferroconstans 
· Ferrop!ex, Ferrocuprip, Ferr. protoxalat tabi., Stn•ch~, 

notonin„ Vasarsotonin, hyperchrom: Folsav,NeoperhePar 
Vitamin B 12• • 

Anapbylaxia: Galcimusc, Galciphcdrin, 
Epherit, Tonogen. 

Angina follicularis: lásd: Tonsillitis. 

Angina Ludol-1ci: Hyperol, Oracillin, Penicilli:q_, Poll'tricin,, 
Ultraseptyl. 

Angina pectoris: Acidum nicotinicum, Amylnitrit párna, At~ 
riphos, Barbi uralum, Diaphyllin, Etoval, Etovaletta :-, 

- Jodtheosan, Jod-papaverintheosan, Natr, nitros„ Ne0:"' 
Peviton, Niton, Nitromint, Pa:Paverin, Perparin, Reder~ ' 
~am, Rutophyllin, Seven.al, Sevenaletta, Strophanthin G -_, 
es K, Tcusopan, Tropann. 

Angina Plaut-\lincentl: Bismocillin, Cutarsin, Neo-Salvarsan 
Nilacid, Polytricin Reviva!„ -•-, 

Angiospasmus: Agatheosan, Etopurin, 
Perparin, Tensopan, Vasobroman. 

Antrax: Lépfene lószérum, Penicillin. 

Apoplexia cercbri: Glucosum 40 %, Intrajod, NeOjodin. 
Airhythmia: Carditoxin, Chinidin, Isolanid, Wenckebach ta})]~ 
Arterl.osclerosis: Agatheosan, Aljodan, Atripbos, BarbituralulÍl,. 

Etoval, Etovaletta, Jodtheosan, Jodpapaverintheosali~ ·_: 
Neojodin, Niton, Sevenal, Sevena\etta, Vasobroman. ";) 
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tb "tis rbeumatica: Acitophosan, Amydosan, Eggosalil, 
M Üerosan, Istopyrin, Kalmopyrin, Natrium salicylicum 

opodeldok, P~remi?, R~eopyrin, Solganal B oleos. Sul~ 
folein, Tofam1d, V1tam1n B1 

· '"'A.sphyxia: Corediol, Lobelinum, Tetracor, Tetracor-Epherlt~ 

tbenia: Androfort, Arsotonin, Ferroconstans arzénes, 
A.s strychnotonin, Vasarsotonin, Vitamin C. 

thIDa bronchlale: Antiasthmatica, Ahistan, Atropin;Asthma
Nl mid Asztma cigaretta, Asthmolysin, Calcimusc, Calciphe.d

rin 'Dehistin, Epherit, Euspiran, Expectin, Pernov1n. 
Pr~pylon, Solvasthmin, Tetracor-Neocod, Tonogen. 

/1 tbma eardiale: Depridol, Dolargan comb„ Hexalgon, l'rform 5 
phln, Strophanthin G és K. · 

fl,.tonia uteri: Ergam, Ergometrin, Glanduitrin. 

Basedow: Lásd: Hyperthyreosis. 
Blenorrhoea: Ophthalmo-Famosept, Penicillin, Polytricin 

Ultraseptyl. 
Blepbaritis: Ophtalmo-Famosept, Polytricin, Ung. opht. 

Bronchitis: Ammonium chloratum, Coderit, Dola~gan, Eri
gon, Expectin, Fagifor, Herba So\vens, Rad1pon, Sup
racodin, Tetracor-N'cocod, Transpulmin. 

Bronebopneumonia: Bismocillin, Corediol, Pedro\on, Penicillin. 
Polvsan Supracodin Sympathomim, Tetracor-Neocod, 
Tetl-acoj-Pulsoton, Tr~ns:Pulmin, Ultraseptyl, Vitamin C. 

Carcinorua mammae: Androfort, prostatae: Dienoestrol, Hex
ocstrol, Syntestrin, vent.rieuli: fáJdalmas szakban: Depri
dol, Dithescop, D.olofort, Domatrin, Domopon, l\tor
phiu. 

Caries: Calcium chloratum, Calcium lacticum, Calcimusc, 
Vitamin C és D. 

Cblorosls: Lásd: Anaemia hypochrom. 

Cbolecystitis: Atropin, Bilocid, Bilagit, Ditonal, Novatrop!n, 
Papaverin, Penicillin, Perparin, Suprachol, Tropar1n, 
Troparin comb. 
Epeutak fertőtlenítésére: Hexamethylen tetramin, Peni· 
cillin, Ultraseptyl. 

Cholelithiasis: Algopyrin, Depridol, Dolargan, Dolofort, 
Domopon, Domatrin, Hexalgon, Morphin, Papaverin 
Perparin, Steralgin, _Troparin, Troparin comb. 

..:_ 5/8 s 



ChoÍ'ea: Arsotonin, Sevenal, Sevenaletta. 
Cirrhosis bepatls: Cholin chlo:rid, Methionin, Novurit Neop -- ' 

hepar, Polybé, Suprachol, Vitaple:x K. • er~ 
C:olfti.s: Papaverin, Peni<;-lllin, Perparin, Suifaguanidin T -

ninum alb., Tropann, Troparin comb., Vitamin 'e. an„ 

-Collapsus: Corediol, Coffein, Pedrolon Pulsot -n s 
mim, Tetracor, Tetracor-EpheriÍ, Tonooge'n. ympatho„ 

-ComTet~~e0~~on, Coffein, Corediol, Lobelinum,Sympathomfm: 

ComSY~~~~\~~~i!i~sulin + G!ucosum, Strophanthin G és 

.Com1N1stio: Azulenol k~nőcs, Ca,.rotamin kenőcs -Ch!oroc·d 
· eogranormon kenocs, • I , 

<:onjune~ivlt(.is: A~ístan (allergica), Dehistin (allergica) p .-~ 
nov1n al!erg1ca), Ophtalmo-Famosept. Ung, ophtá.!m~r~ 

Cyst.ltis': Acitetramin, Coerulamin p ·· 

V~~~;~~~~tY1 Üil~~~~~1~: ~~~~~~~1f~~g~k1n~~:~(tT•,bs1~~~ 
estin. • e.). 

Dakryoeystltls: Carotamin, OJ)hthalmo-Famosept. 
Deeompensatlo: Digitalis készítmények és Strophanthin. 

Deen~t!k~~id~u~~~c~ert~::na~~;~~vNseo~~~~i'u~n~rotamfn, 
_Delirium tremens: Acid. nieotinicum Etoval Sevenal. • • Neo-Peviton~ 

Dermatitis: Alsol,„Azulenol, Carotamin, _Ch!orocid k 6 Dermasept, Neogranormon, Zenon. en cs, 

D~abetes lnslpidus: Glanduitrin, Hypophysis p, post. com 
-Diabetes mellltus: Insulin, Vitamin B, Zink-protinsulin p., 
Diarrhoea· Hashaj+ó m "d B • 

Sulfaguanidin, 'T;_nno~~rbo:~ecarbon, Carbo medicfn3.lis, 

Diathesis exsudativa. Calcimusc e 1 . 
chloratum, Cal~ium lacucu'm a cium bromatum, Calcium 
Rutin, Sevenaletta Vilamin Á EDtovhaletta, Rutascorbin, 
scorbut. · - • · • ·• aemorrhagica: lásd: 

. Dlphtherla: Coffein Corediol D · h h 
anatoxin csapadék Fam~se~f i ':fria1 szérum, Dlphtberla 
pathomim, Tetrac~r. Vitamin' C. e o on, Pu!soton, Sym-

J)ysenterla: Carbo medicinalis, Chlorocid, Domatrin, Domo
pon Neotroparin, Perparin, Sulfaguanidin, Tannin, 
Ta-Ónocarbon, Vitamin C, Vitaplex K. 

Drsbidrosis: Famosept Mycosid, Sterogenol. Uitrascptyl, 

J}ysmenorrhoea: Akrofollin, Depofol!an, Dienoestrol, Giane 
dubolin,.Glanducorpin, Hexoestrol, Menotheosan, Merls
Un, l\1ikrofollin, Perparin, Steralgin, Syntestrin. 

nyspepsla: Benecarbon, Betacid, Carbo medicinaHs, _Dipank„ 
rin, Luku\lin, Vitamin C. 

Drstrophla adiposogenitalls: Glanduantin, Lutocrescin. 
nystrophia, Izom: Cortigen, Vitamin B 1 , B 6 és E . 
EclaD1PSia: Etoval, l\íagnesium sulf. et glucos, Novurit, Seve ... 

nal, Sevenalil 
Eecema: Alsol, Cadogel, Carotamin, Calcimusc, Dermasept, 

Sterogenol, Thiosept, Vitamin A és B 1 • 

EDJ.bolia: Antitrombosin, Acid. nicotinicum, 1-Ieparin, Natr, 
nitrosum, Neo-Peviton, Papaverin, Pelentan, Perparin. 

Ewpbysen;i.n: Corediol, Epherit,_ Intrajod, Ne<>jodin, TranS<> 
. puhrun. 

Eropyema: Deseptyl, Famosept (öblitésre), Oracillin, Peni
cillin, Tebaminal, Ultraseptyl,. 

Eneepbalitls chron,: Aktedron, Bellafit, Etoval, Scopolaminum 
hydrobromicum, Sevenal, Vitamin B •. 

Endarterilt-is obl.: Acidum nicOtinicum, Androfort, Glandubo
Un, Bogival~ Neo-Peviton, Tolazolin, Vitamin B 1 

Endocarditls: Digitalis, Penicillin, Ultraseptyl. 

Endoeardltis rheumatica: Amidazophcn, Natrium sa\icylicum 
Vitamin B 1 és C. 

Endometritls: Fájdalomcsillapitó, Famosept (öblítésre}, Glan
ducorpin, Neomagnol, Penicillin, Uitraseptyl. 

Enteritis: Acidum nicotinicum, Benecarbon, Bel!afit, Betacid, 
Carbo medicinalis, Dipankrin, Lukullin, Neo~Peviton~ 
Sulfaguanidin, Tanninum alb., Tannocarbon. 

Ennresis noeturna: Epherit, Polybrom,Strychnin, 'fhyreoidca. 
Epfdydimltls: Neurolysin, Oracillin, Penicillin, Polysan, Ultra~ 

septyl . 
Epllepsia: Dlphedan, Epiphedan, Glucosum 40%, Ptimal, Sa~. 

cerno, Sevenal. 
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OraCillin, Pellici!Iin; . Polytricin, Sertésorbá: 
Ultrasentyl. 

. lth·áo,ytahom<ég' Ferroplex, Insulin, Vitamin B 1 -

Facialis bénulás: Acitophosan, Eagosalil !stop · 
salicyl., Tofamid, Vitamin B

1
"' ' Yrtn, 

Fagyás: Azulenol kenőcs, DienoestroJ kenőc Dit Urea. _ s, rasep 

Febris puc~p.eraUs: Ana!eptica, Famose t 
Po!ytr1c1n, U!traseptyl. P öblités, · Penic 

Fissura ani: AzulenoJ, Chlorocid k ő H . 
mon, ~Todicid, Nohaesa, Pos:e~isc~i'.i. emori_d, Neogran 

Fluor albus: Boragin Famose t G . 
tricin, Sterogeno'i. P • landubolln, Hogival, 

Furunculosis: Diabetes'"? _ Pe . . . -
UltraseptyJ, Vitami~ Br és f::ilhn, Polybé, Tapaszo 

Gannraena: Androfort Atr· h . -_<. 
Peviton, PenícHHri p lt o~ G~an~ubohn, HogivaJ, Neo· 
zolin, Ultraseptyl Üre;, Vit~!~~t~oé; ~~lytricin, Tolat· 

Gastrltis: Aluminium hydroxyd t B . 
Carbo medicinalis. a um, etac1d, 

Gázou0•
1
,ema: Gázoedema sérum, Penicillin p M 
raseptyl Urea. ' · · 

Gingiv~tls: Gingiton, Hyperol, Polytricin, Vitamin C. 

:Iossitis: Acid. nicotin., Neo-Peviton, Polytricin Vitamin B ·
- onorrhoea: Penicillin, Ultraseptyl. ' 1 

Graviditas zavaraiban. Hormon V"t . D 
n · , 1am1n ,EésK 

aematemesis: Calcimusc Calcium h • 
par, Thrombofort, ·vitamin C. e loratum inj., Neoperhe.. 

Hne1:o~~i~~ \r~:;!=.uc~· Caicium chloratum inj. Rutin, Rutas-, 

Hányáscsillapitás: Atropin Dom tr' _ " 
Nova1:°pin, Scopolam'in„ sive~1~V~i~!1::i'.i ~~otroparin. 

Hidradenitis: lásd furunculosis. -

Hurdeohun: Bor-Zinc,. Chlorocid kenőcs, Ophthalmo-Famosept 
HJ-'peraclditas: Aluminium h d · 

.l\fagnozon, Novatropin, Óp~~~fa.~atum, Atropin, Bellafit, 

Hyperemesis gravidarnm: Belloid G . 
Nautisan, Neoperhepar, Seven~J, ~ir~fiir~més ~~suUn, 
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rthvreosis: Arsotonin, Basethyrin, Belloid, Dityrin, Eto„ 
ypeval • Etovaletta, Metothyrin, Sevenal, Sevenaletta, 

strYcbnotonin, Vitamin A és B. 
;' · ertonla: Agatheosan, Androfort, EtovaJ, Etovaletta, 
\Jll'P Bexameton, Intrajod, Jodtheosan, Jodpapaverintbeosan, 

Natr. nitros., Ncojodin, Niton, Redergam, Rutascorbin, 
sevenal, Sevenaletta, TEAB, Vasobroman. 

gypopiasia gcnitallnm: Akr.ofollin, Depofollan, Dicnoestrol, 
GJandubolin, Hexoestrol, Hogival, Lutocrescin„. l\likro
fo\lin, Syntestrin, Vitamin E. 

JlfPOth~Teosis: Thyreoidea. 
gypotonia: Epherit, Pedrolon, Pulsoton, Pulsotyl, S)'lll
, pathomim, Tetracor, Tetracor-Epherit, Tetracor-Pulsoton. 

'icterus: Bilagit, Bilocid, Cholinchlorid, Insulin, l\1ethionin, 
Nikotinsavamid inj., Neoperhepar, Polybé, Vitamin C, 
Vitaplex K. 

Jwpetlgo: Chlorocid kenőcs, Dermasept, Polytricin, Sterogenol, 
Thiosept, Zenon. 

Influenza: Chinin, Coderit, Germicid, Hydrocodin, Istopyrin, 
Kalmopyrin, Naso-Famosept, Phenacetin, Supraeodin, 
Sympathomim, Tetracor-Neoeod, Ultraseptyl, Vitamin C 
Szövődmények: Antibiotikumok; és kemoterapeutikumok. 

Insuif. <'ordis: Lásd: Decompensatio. 
Iscblas: Acitophosan, Algopyrin, Amydosan, Demalgon, 

Dolor, Istopyr,n, Natr. salicyl. Peremin, Polybé, Rheo
pyrin,Steralgin, Tofamid, Vitamin B1. 

:Kilmakterlum: Androfort, Belloid, Dienoestrol, Etovaletta, 
Glandubolin, Hexoestrol, Hogival, Menotheosan, Meristin, 
l\1ikrofollin, Niton, Sevenaletta, Syntestrin. 

Kolpitis: Lásd: Fluor albus. 
Kretini„mu.s : Gi utarec, Thyreoidea. 
Laryngitls: Codein tabi., Coderit, Ephedrin-Inhalasol, Hydro

codin, Istopirin, Supracodin 
_Leukaemia: Arsotonin, Mustárnitrogén. 
Lues: Bismocillin, Bizol, Cutarsin, .l\fedobis, Neosalvarsanp 

Nilacid, Penicillin, Revival. 
Lupus: Solganal B, l\iedobis, Vitamin D. 
Lymphooranuloma: Chlorocid, Deseptyl, Ultraseptyl. 
Malarla: Chinin, Oxypentil, Penti.len, Plasin, 



Malleus: Famosept. Neomagnol, Neosalvarsan, 
Ultraseptyl. -

Mastltis: Oracillin, Penicillin, Ultraseptyl. 
Mastoidltis: Oracillin, Penictllin, Ultraseptyl. 
Meniél"fl-tönet; Medivaler, Nautisan, Neotropai'in, Troparin. 
Menlngitfs epid. ~- PenicUUn, Tebamina!, Ultraseptyl. 
Menorrhagia: Akrofollfn, Gianducorpin, Hogival, Vitamin C 

Vitapiex K. • 

Metropathla haemorrhaglea: Ergam, Ergometrin, Gh_lndu
corpin, Vitamin e. 

Meteorlsmus: Atropin, Benecarbon, Carbo medicina!is 
Lukullin, Neo-Troparin, Papaverin, Perparin, Troparin: 

Mlgrain; Algopyrin, Amidazophen, Antineuralgica, Azophen, 
Azophenum coff. cítr. Barbamid, Coffein, Demalgon 
Diaphyllin, Dienoestrol, Dolor, Glandubolin, Hexoestro1: 
Hogival, Istopyrin, Kalmopyrin, Karil, Nitromint, Re~ 
4ergam, Tensopan. 

Myalgia: Algopyrin, Amydosan, Demalgon, Demalgonil, Eggo
salil, Ifungarona1, Istopirin, Natr. salicyl., Rheopyrin, 
Steralgin. 

Myocarditls: Atriphos, Oigitalis, Oracillin, Pedrolon, Penicillin. 
Pulsoton, Strychnin, Vitamin B 1 és C. 

Myxoedema: Giutarec, Thyreoidea, 
Nephritis: Amidazophen, Diaphyllin, Digitalis, 

Siropbanthin, Tetracor, 'Titamin C és P. 

Nephrollthiasis; Demalgonil, Depridol, Domatrin, Dolargan 
Hypanodin, Morph!n, Neotroparin, Papaverin, Perpa
rin, Steralgin, Troparin. 

Nephrosis: Diaphyllin, Strophanthfn, Thyreoidea, Urofort: 
Nephroselerosls: Lásd; Hypertonia. 
Neuralgia: Acitophosan, Alg'opyrin, Demalgon, Dolor,Eggosalil, 

Istopyrin, Kalmopyrin, Natr. salicyl„ Steralgin, Tofamid, 
Vitamin B 1 • 

Neurasthenla: Arsotonin, Belloid, Etovaletta, Ferrocons
tans arzénes, Hovaletten, Legatin, Medlvaler, 
Polybrom, Sevenaletta, Vitamin B 1 és C. 

- sexualis: Androfort, Yohistrin. 

Neuritis: Algopyr'.in, Barbamtd, Deprido!, Demalgon, Dolargan, 
Dolor, Neurolysin, Polybé, Rheop~yrin, Steralgin, Vita-_ 
min Bl' , 
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- é'N"eurosis: Acid. nicotinic., Albroman, Etovaletta, Peviton„ 
Po!ybrom, Sevenaletta. 

:Nodus .haemorrboidalis: Azulenol, Hemorid, Nodicid, Pos
tensan. 

Obesitas: G!anduantin, Thyreoidea. 
Obstlpatio: Artin, Benecarbon, Dialax, Fenolax, Phenol

phthalein, Pil. purgans,_ Pii. laxans, Purgo, Rapid, Rici
nusolaj, Taxin. 

Spasrous esetén: Papaverin, Perparin, Troparin, TiOparin 
comb. 

oederoa eardialis: lásd: Decompensatio. 
„glottitis: Calcium chlorat., Ca\cimusc, Tonogcn. 
-pubnonum: Glucos. 40%, Morphinum, Strophanthin. 
„Qulneke: Calciphedrin, Calc. chlorat., Dienoestrol, Epherit, 

Glandubolin, HexoestroJ, Hogival, Sympathomim, Syn
testrin, Thyreoidea. 

osteomalacia: Calclmusc, Calc. chlorat., Calc. lact., Caldea„ 
Vitamin A+D, Vitamin D. 

otttls media: Chlorocid sebhintőpor, Oracillin, Penicillin, 
Polytricin, (paracentesis után), Uitraseptyl. 

oxyuriasis: Ascaricid, Genticid, 0.xycid. 
pankreatitls: Atropin, Domatrin, 1'1:orphinum, Pedrolon,,. 

Penicillin, Pnlsoton, Strophanthin G és K, Sympatho
rnim. 

paralysis agitans: lásd: Encephalitis. 
parametritis: Bismocillin, Calcimusc., Calc. ch)orat„ Neo

troparin, Oracillin, PeniciIJin. 
Parkinsonismus: Lásd: Encephalitis. 
Pellagra: Acid. nicotinicum, Neo-Peviton, Nikotinsavamid~ 

Vitamin B 6 • 

pempbigus: Dienoestrol, Glandubolin, Hogival, Hexoestrol~ 
Neoperhepar, Polybé, Polytricin, Syntestrin, Vitamin
C és D. 

Pericardith;: Digitalis, Hydrocodin, Natr. salicyl„ Supracodin~ 
Vitamin e. 

Perltonltis: Penicillin, Pulsoton, Streptomycin, Sympathomimo
Ultraseptyl. 

Pernio : Lásd: Fagyás. 

Pcrtussis: Chlorocid, Etoval, Etovaletta, Expectin, Hydro~o-· 
din, Pertussis vaccina, Sevenal, Sevenaletta, Supracod1n~ 
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Pharka!f:!:~~;;i~,0Pj~t.~~~fi~;tt, Fagifor, Germicid, Istopi ~ 
Phlegmone: Burofix Chl ·d b . _ 

sebhintőpor P~!ytr0,.c',.0n" u'i"t hinto,por, Peniciltin, P.M ,
. . • , rasep yl. • 

PleUl'1tis sieca: Eggosalil, Istopirin, Natr. -salicyl. 
-exsudativa: Calcimusc, Calc. chlorat., Novurit 

•purulenta: Bismoclllin, Penicillin, UltraseptyJ. ' 

l'neumonia: Bismocillin 1\:l:ustár . . . 
Penicillin, Pulsoton,' StrophaEt~irS, Ora~il_hn, PedroJo 
mim, Ultraseptyl, Vitamin C. in, uprac1lhn, Sympatbo. 

Poi;\'lleuritis: Lásd; Neuritis. 

Prostata carcinoma: Dienoestrol, Hex·oe<trol, „ Syntestrin. 
-hypertrophla: Androfort. 

Prostatitis: Oracillin, Penicillin, U!traseptyJ, 

Prurigo: Ahistan Arsotoni e l · ~ 
· StrychnotonÍn. n, a e. hromat., Dehistin, Pernovinj 

Pruritus: Calcimusc Calc -bromat C 
Etovaletta, Gia'ndub~Iin H ., alc, chlora~., Dienoestroi 
ten, Legatin, Morphin • Poi;b:s:_o1, ~ogzvaJ, Hovaiet 

Psychasthenia: Giutarec. ' 
0 

• yntestrin. 

Pyelitls: Coerulamin Hexam . 
Uitraseptyl, VesÍin. · tetramin, Ora:cillin, Penicillin~ 

Raehitis: Ca!cium, Caldea Vitamin A ~n v·t . 
- ' ' , i amin D. 

Rayna.ud-kór: Acid. nicotinicum . 
Dienoestrol, Giandubolin H • Akrofo~lln, Atriphos 
Syntestrin, ToJazolin. ' exoestrol, Hog1va1, Papaverin;: 

B.econvaleseentia : Arsotonin A h 
'voplex,, Ferrum protox;lat~~nst~e1t,b .Ferr

8 
ocuprin, Fer-

Itam1n B 1 és e. • 0 Y e, trychnotonin,: 

Rheumatismus: Rheopyrin, Szalicilátok. 

Rhfnl.tis: Ahistan Anar e l · 
cium Jact., 'Ephefu.in {uh11fus~, Cpicium. chlorat., ca1--
Tonogen. a aso • ernov1n, Tonadrin, -

R6ntgen-esömör. Acid . . . 
Bu és C. • • n1eot1n1c„ Neoperhepar, Vitamin BIJ 

Searlatina: Oracillin, Penicillin, Supracillin Vörhe - é 
s hl hr • ny sz rum. 

e zop enfa: Insulin, Tetracor (shock-terápiához) 
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Sclerosis multiplex: Chinin, Isonicid, Natr. thiosulf., Neu
rolys1n, Neoperhepar, Nikotinsavamid, Solganal, Vita
:nun E. 

·_seorbut: Rutin, Rutascorbin, Vitamin C és P. 
'§epsls: Penicillin, U!traseptyJ. 
Shoclc: Camph.or, Coffein, Corediol, PedroJon, Pulsoton, 

sympathom1m, Tetracor, Tonogen. 

Seborrhoea: Seborit, Stcrogenol, 
Spasmoph~·Iia: Calcimusc, Calcium ch\orat .• -Calcium- lact., 

Vitamin D. 
Sprue: Folsav, Nikotinsavamid, Neoperhepar forte, Vitamin 

B12· 
sterllitns: Dienoestrol, Glandubolill, Glanducorpin ( + Thy

. reoidea), Hexoestrol, HogivaJ, Lutocrescln Syntestrin 
Vitamin E. 

Storontitis: Acidum nicotinicum, Gingiton, Hyperol, Poly
tricin, Vitamin C. 

S!rphilis: Lásd: Lues. 
szülés: Fájdalomcsillapító: Dolargan,Dolarg3-n comh.,Doloíort, 

Narcogen, Steralgin, - Fájáseliise.gítés: Chinin, Glandu
itrin. - Férzéscsillapítás: Ergam, Ergometrin. 

Tabcs dorsalls: Bismocillin, Bizol, Cutarsin, l\-iedobis, Neow 
salvarsan, Neotonocain, NHacid, Pyrago, Revival, 
Strychnin. 

Tachye.nrdla paroxysmalis: Atriphos, Carditoxin, Chinidin, 
Chlnin, Digitalis-készitmények, Strophanthin. 

Tenesmus: Dolargan, Dolargan comb„ Dolofort, Domopon, 
Neotroparin, Papaverin, Steralgin, Troparin comb. 

Tetania: Calcimusc, Calc. chJQrat., Relaxil, Vitamin D. 
Tetanus: Etoval, 11-:l:agnes. snlf„ Relaxil, Sevenal, Tetanusz 

szérum. 
Thrombopenla: Folsav, Vitamin C és K. 
Thrombosis: Antitrombosin, Hepari~ Pelentan. 
-coronaria: Atriphos, Atropin, Etoval, Jodpapaverintheo• 

san, Jodtheosan, 1iorphinum, Sevenal, Strophanthin. 
Thromhosis eerebri: Aljodan, Intrajod, Jodpapaverintheo

san. Jodtheosan, Kal. jodat. Neojodin, 

Tonsillitls; Bismocillin, Chinin, Dema\gon, Eggosalil, Famow 
sept, Hyperol, lstopyrin, Kalmopyrin, Oracillin, Peni
cillin, Polytricin, Supracillin, Ultraseptyl. 
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Trlchomonas fiuO:r: Boragin, Famosept, SteriJgenol. 

·_Titbei-eulosis ~. Keffloterapiára: Isonicid, ~treptomycin, Teb 
nal, Thiomicid, Haemoptoe: Caic1musc, Calc: Chlo 
Domatrin, Domopo~, Tetracor-~eocod, V1ta~in 
Vitaplex K. Jntest1n1: Neo-Tropar1n, Papaverin, 
parin Troparin_. Troparin comb. Izzadás ellen: Atro 
NovaÍropi_n, Kohégéscsillapit6: Codein, Coderit, Hy 
codin, Supracodin. Lázcsillapltásra: Amidazophen, E 
sali!. Istopirin, R( borálásra: Arsotonin, Athensta 
Ferroconstans, Ferroplex, Ferrum protoxalat., N eope 
par, Pii, rohorans, Strychnotonin, Vitamin A,. B és 

Typbus nhdomina:Jis; Amidazophen, Chlorocid, Germicid, V min e. -
Ulcus eorneae: Dionin, Novüorm, Noviform-Zinc, -e 

Androfort, Azulenol, Uicerosan-pólya; -moUe: Pol 
P. M. s. sebhintőpor; -ventrieull: Alum. hydroxyd. B 
fit, Belletoval, Dienoestrol, Glanduholin, Hexoe 
Hogival, Neotroparin, Novatropin, Papaverin, Perp 
Sevenal, Syntestrin, Troparin, 'l'roparin comb. 

Urae~a: Natr. chlorat, Ringer-oldat, StropbaÍithüi. 
Urtiearia: Ahistan, Calcimusc, Calciphedrin, Calc, chlora 

Calc. lact., Dehistin, Natr. thiosulf., Pernovin. 
VBl'lc"ositas: Trombogen, Uleerosan-pólya. 

Urethritis slmplex: Coerulamin, Hexamethylentetramin, V 
tin, Ultraseptyl, Urocarmin: -gonorrhoiea: PenicUJ 
UJtraseptyl. 

Vfzelet-fertiitlenftés: Hexamethylentetraniin, 
Vestin. 

Vérzésesillapítós: Calcimusc, Calcium 
Rutin, Stasigen, Vitamin C és K·. 

Vltium eordis: Lásd Deeompensatio. 
Xerosis eonjuneth•ae: Vitamin A, Vitamin-A+D. 
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R""vid vezérfonal a Icu gyakoribb he\.·eny i:nfa:9cz:~-•ek 0 
orvosi elsöseuélyn?újtásá!toz és gyó;n'ihís:tllo1.: 



1. A SEGÉLYNYÚJTÁS ÉS GYÓGYÍTÁS 
ALTALMOS IRÁNYELVEI 

a) A mérgező anyag további behalásának meg
akadályozása. Pl. a mérgezettnek a világítógázzal 
szennyezett helyiségből v,aló azo?~ali eltávolítás~, 
vagy ha ez nem lehetsege_s, a1tok, ablakok--ki
nyitása és a gázömlés megszüntetése, mérgező 
anyaggal szennyezett ruházat levetése stb. 

b) A szervezetbe (gyomor-bél), vagy a testfelületre 
·utalt, de onnan még fel nem szívódott méreg eltá
~olltása, kémiai vagy fizikai úton való ártalmat
lanná tétele. Pl. gyomormosás, hashajtás, anti
dotum, adszorpciós terápia ( carbo activatus), a 
bőrről való letörlés, lemosás, hatástalanítás. 

e) A már felszívódott méreg hatástalanítása. Pl. 
egyes fémvegyületek esetén Dicaptol, ná.tr. tio
szulfát inj. stb. 

d) A mérgező anyag által okozott funkciózavarok 
megszüntetése (légzés, keringés stb.}. 

e) A méreg eliminálásáriak meggyorsítása. Pl. 
vizeletkiválasztás fokozása. 

f) Az életfolyamatok fenntartása (folyadék, táp
Iálékszükséglet). 

g) A szövődmények elháritása vagy azok gyógyf-
tása (pneumonia, decubitus stb.). .,_ 

h) Gondos ápolás és felügyelet. 
A sorrend az a) pontot kivéve esetenkint vál

tozhatik, a mérgezett állapotának és a körülmé
nyeknek megfelelően. fgy ha a legfontosabb 
vitalis funkciók, mint légzés vagy keringés 
veszélyben vannak (d} pont), ügy az a) pont 
után azonnal ezek elhárításához fogunk s csak 
ezután ab} és e) stb. pontokban foglalt felada
tokhoz. 
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II. ÁLTALÁNOS TERÁPIÁS ELJARAsŐ 
1. Per os mérgezés esetén. 

a) Nem maró mérgek esetében: gYomorni' 
vagy hánytatás. Szükség esetén, pl. dar -
a gyomormosó csövet eldugaszoló o-yomort 
Iomnál előbb hánytatás, utána gYomorm 
Csak hánytatás a gyomormosást csak kiv 
esetekben pótolja! Ezután 3--4 dl 8-10 
magn. sulfuricum vagy natr. sulfuricum oldat~ 
esetleg keserűvízben 1-2 evőkanál carbo a 
tus-t ( carbo med.) szuszpendálunk és azt a mérg 
tel megitatjuk, illetve a szondán át a gyo 
öntjük. A gyorsabb hatás elérése végett beön: 
is adhatunk. - :_ 

Ha valamilyen Űkból sem hánytatást, sem 
mormosást nem végezhetünk, űgy legalább Vá 
milyen vegyi vagy fizikai antidotumot (caf 
activ.) és hashajtót adunk. .:', 

b) Maró mérgek esetében (lúgok, savak): J.f-' 
hánytatunk ! A gyomorn1osás -a súlyosabb esete 
ben kockázatos és nagy jártasságot igényel. car: 
activatus-t sem adunk, valamint hashajtó s 
szükséges. Mivel a tisztán maró mérgek, lÍ1 
sósav, kénsav, salétromsav stb., valamint a k 
és nátronlúg, szóda, hamuzsír stb. csaknem te1 
sen -a töménységüknél fogva mérgeZők, úgy m· 
pusztán hígítással is, pl. sok vtz itatásával is na 
részben hatástalaníthatók. Még tökéletesebbe 
járunk el, ha a vizet saVmérgezés esetén enyh 
Iúgosítjuk, lúgmérgezésnél savanyítjuk. A legjob 
a tej, különösen ha 1-2 tojásfehérjét is belekeve.i::
rünk, mivel nemcsak higít, hanem zsír-és fehérje+: 
tartalmánál fogva vegyileg is köti a lúgot vagy-' 
savat, ezenkívül bevonó tulajdonságával védi 
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t szöveteket is. Használható mint anti
_ar a növényi olaj és tisztán a tojásfehérje 

:nm ész tojás is. Ha tej nincs azonnal kéznél, 
iŐ~zör a mindig rendelkezésre álló vizet hasz

___ e k A maró mérgezett rendszerint kihányja 
;lu j"t:ott a~tid?t~,m9t s, ez, igen ~ed':ező, me~t 
,:_i~bszöri, ismetlodő ~any3:~ ~s ismet~lt a~t1-
t m adása (kb. 1-2 lit.) tokeletesebbe teszi a 

0 ~ást hatástalanítást és a gyomormosást is 
g~lia' A maró mérgezések nagy fájdalommal 
~ak ·és így s?9ck-ot okoznak, ez.ért az erély:~s 
"dalomesillap1tas (1-2 eg morfin) feltétlenul 
hkséges. 

,---,, __ A hánytatás indikációja: 1: h~ _gyornormosó 
észülékünk: nincs, 2. ha kontra1nd1kalt a gyomor-
osás, 3. ha a _gyomortartalom dara?os és a ~zon

át eltömeszell, 4. ha a gyo~or~osas y~lam1lyen 
-k_ból kivihetetlen, pl. ellenallas, de1Ir1um. 

.A hánytatás fontosabb kontraindikációi: 1. 
-5zméletlenség, kóma, 2. collapsus, 3. trismus, 
örcsök 4. maró mérgek, 5. haematemesis, haemo
toe, 6. 'tüdővizenyő, 7. egyéb, mint:, előrehalad~tt 
erhesség, magas __ életkor, nagyfokl!- hyperto!11a, 
·achexia, legyengulés, dekompe_nzalt szivba}ok, 
k_oszorűér megbetegedés, aneur1sma. 

A gyomormosás fontosab~, k?,n_trai!1-di~á~iói: _1. 
'8.orta aneurisma, 2. a nyelocso var1cos1tasa ( c1r
·bosis hep.),„3.,gyomo~vérz~~· 4. súl~os „m3;ró~ér

-:-gezés 5. tüdo- es gégev1zenyo, 6. nyelocsoszukulet, 
-'.7. lég~ő és érmozgató központ fenyegető bénulása. 

,_ .. Gyomormosás: ismert müszabály szerint mind
:'áddig, míg a mosó:riz teljesen tisztán ürül ki. 
Atlagosan 5-10 l v1zzel. 

Jiángtatás. Eggszerü, ú. n. házi eljárások: 
1. a garat izgatása, csiklandozása, ujjal vagy 
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tollal, 2. lap.gyes víz itatása és garatinger'_/
langY:os szappanos, olajos, zsíros víz itatás~ 
garat inger, 4. kb. 5 %-os langyos konyhasós 
it~tása és ,gara~inger. Til~.s k:;tlo~el-, szublim 
mergezésnel, viszont ezustn1trat mérgezésb 
nemcsak hánytató, hanem antidotum is. A fol e __ 
dék mennyisége 3-5 dl, többször megismételh~fö
a szükséghez képest. Gyógyszeres hánytatá.S'~ 
1 %-os cupru_m sulfuricum oldat evőkanalankéút 
2--;3 percenk1nt, mfg a hányás bekövetkezik le ;,, 
feljebb 100 g ~!dat~ Tilos a gyulladásos vagy te1" 
mart gyomornyalkahartya esetén. Gyorsan és biz~_ 
tosan ha_t az apomorfin 0,01-0,02 g (1-2 c ) 
mel}ny1s~gben subcutan. Apomorfinos hán~
tatas utan a mérgezett 1 / 2-1 óráig megfigyelendő 
mert néha shock, collapsus követheti. ' 

2. Inhalációs mérgezés (mérges gázok, gőzök) 

1. a mérgezettet a szennyezett légkörből azon-_> 
n~l eltávolítjuk, a terepen gázálarcot adunk 
ra. Ha ez nem lehetséges, űgy a helyiség ablakát 
_ajtaját kinyitjuk a levegő kicserélése végett. 2' 
A gázzal telítődött rnbázatot levetjük, a mérge: 

-zettet meleg takarókkal betakarjuk, melegítjük 
óvjuk a fázástól. Esetleg egy csésze meleO' teát' 
_kávét adunk inni. 3. Teljes nyugalmat rendelünk· 
el. 4. Szükség esetén, ha nem kontraindikált· .. : 
(savas, maró, fojtó gázok), mesterséges lélegezte:..··· 
tést végzünk. , 

a} Savas, mi:zró, fojtó gázok, gőzök esetében: A·; 
fentieken kívül a szemet lehetőleg lan
gyos, tiszta vagy 2-3 %-os nátriumbikarbonátos 
vízzel kimossuk, ammoniák gőzök esetében tiszta· .. 
vízzel, utána esetleg 2 %-os prokain ( cocain~m 
novum) oldat 2,-3 cseppjével a fájdalmat meg-e 
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üntetjük. A szájüreget, garatot, esetleg orr
atot hasonlóan tiszta vízzel vagy 2-3 o/0 -os 

ódabikarbonátos oldatt:i.1 öblíttetjük ki. . A 
ínZÓ köhögést, sternumtaJI fa3dalmat, opress1os 

P
anaszokat 2-3. ctg. ~~ilmorfin_l};al, kodeinnal, 

"agy 1 cg morfinnal szuntethet3uk meg. Eny
' ébb panaszok esetén 2-3 cg kodein és 0 ,3 g 
Jl idazofen vagy 1 tabletta Barbamid is elegehdő. 
%'}első légutak i~galmát .enyhíti a k_onyh~só_s, va~ 
2o/c-os nátriumb1karbonatos. oldat inhalac103a. Su
Jya°sabb mérgezés esetén számíta~unk k~ll a fe~ső 

-. vagy alsó légutak _kon:?I~a!>b a~~alm~ra, mint 
bronchitis pneumon1a, tudov1zenyo s ezert 24--48 
.óráig a mérgezettet szigorű nyug~lom?an, me~
figyelés alatt kell tartanunk. Profllaktlkus célbol 
penicillint is adhatunk. 

A toxikus tüdővizenyő megelőzésénél, kifejlődésé
nél, gyógyitásánál követendő eliárásokat lásd alább: 

3. Toxikus tüdővizenyő. 

Megelőzése: Teljes nyugalom, teljes mozgási 
tilalom. A nyugalmat 2-3 cg etilmorfin, vagy 
1 cg morfinnal biztosítjuk. A le&tö.bb ese~ben 
barbiturát is elegendő. A beteget a fazastól, d1der
géstől óvjuk meleg takarókkal, melegítéssel, mér
sékelt mennyiségű meleg, kevés alkoholt tartal
mazó italokkal. Profilaktikusan adunk két ízben 
10 ml. calc. gluconicum injekciót i. ID1;1Sc._, vala~ 
mint 20-40 ml 40 vagy 20 %-os dextrozt i. ven. 
Ha 24 órán belül semmi gyanűs tünet nem jele!lt
kezik (szapora légzés, dyspnoe, enyhe cyanos1s}, 
úgy a nyugalmat kivéve mindent elhagyunk, de 
még legalább 24 óráig szigorú megfigyelés alatt 
tartjuk. 
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Kezdődő tüdővizenyő kezelése. Kalcium injek 
nem adunk, vagy legfeljebb egyszer 10 ml-t. 
a mérgezett vérnyomása nen1 alacsony,. ni 
collapsusban, arca · és látható nyálkahárt 
kékeslivid _ cyanosist inutatnak, úgy _200~300 
vért bocsátunk le óvatosan, utána 30------c-50 
20--40%-..os dextrózt, majd 1 / 4 ing szlrÓfantitz 
adunk i. ven és oxigén belélegeztetést alkalma 
zunk. A szükség1}el~ r:iegf~!előe_n a vérlebocsátás 
egyszer, a dextroz 1nJekc1ot ·ketszcr, a sztrofan 
tint és oxigén belélegeztetést többször megismé 
telhetjük. 

A kifejlődötl toxikus tüdővizenyő kezelése. úgy: 
a kezdődő, a fenyegető, valamint a kifejlődötf 
toxikus tüdővizenyő terápiájának elve: 1. a·· 
teljes nyugalom, s ezáltal minimális oxigénszük..; 
séglet megteremtése, 2. ennek az oxigénszükség.:.·_ 
letnek biztosítása, 3. a szív 1nunkájának megköny-· 
nyítése, amelyet a kisvérkörbeli pangás, a Vér 
viszkozitása, besűrűsödése stb. terhel, 4. a szív -,e: 
munkaképességének fokozása. 

Kifejlődött toxikus tüdővizenyőnél kalcium.
injekciót nem adunk, hanem ha a vérnyomás nem· 
alacsony, az arc és látható n~yálkahártyák k_ékes-:
lividen cianotikusak (kék cyanosis), a vénák tel..: 
tek, úgy először vérlebocsátást végzünk (250-500 
ml), majd 4()-5() ml 20-40%-os dextrózt 
adunk i. v. 1 / 4 mg sztrofantinnal együtt. Ezután', 
hosszabb időn át (' /2-2 óra) oxigén belélegezte
tést alkalmazunk. Ha szükséges, a dextróz injek
ciókat megismételjük, a vérlebocsátást csak kivé
telesen és csak kisebb mértékben. A lebocsátott , 
vér összmennyisége a testsúlyhoz· viszonyítva ne 
haladja meg a 40()-600 ml-t. A sztrofantint 
ellenben 6-8 óránkint ismételj ük meg ·és szükség 
szerint az oxigén belélegzést is. Mesterséges Iéle-'' 
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tetés és adrenalin tilos. Abban az esctbeny 
a mérgezett arca sápadt vagy szürkés színű 

Szürl{e cya1rosis), vérnyomása alacsony, apathiás, 
égzése lihegő, a vérlebocsátás tilos, műhiba[ 
yenkor csak excitánsokat, oxigén, esetleg car-

bÜgen (95 % Üa + 5 o/0 Cüa) inhalációt alkaln1a
zunk. A nyugalom és melegen tartás fok~zottan 

.::k-ötele~ő. Profilaktikusan pcnicill~n rnindig 
,- adando. 

4. A _testfelületre, bőrre, ruházatra jutott 
.mérgező anyag esetén követendő el~árásol.:. 

, :rviérgező anyaggal szennyezett felső- és alsóruhát 
vagy lábbelit azonnal levetjük-s a pőrről az anJ:a
o"ot eltávolítjuk. A levetett ruhat csak mosas~ 
í'isztítás, inéreg1nentesítés után szabad ismét fel-
venni. · 

, A testfelületre, bőrre került mérgező anyagot ha 
az n1aró méreg volt, úgy - ha kéznél van - rongy
gyal vagy más alkalmas anyaggal felitatjuk, utána 
a bőrfelületet sok vízzel lemossuk, de ha azonnal 
kéznél van, legjobb itt is a tej. Ezután, olaj_jal, 
zsírral bekenjük és bekötjük. Nem maro mereg 
esetében, ha az vízben oldható, akkor sok vízzel; 
zsírban, lipoidokban oldhatókat pedig fe~it~t.ás 
után oldószerrel, pl. alkohol (den. szesz 1s JO), 
benzin, stb.-vel mossuk le. A lemosásnál az oldó

-~ -szert bőségese_n használjuk, mert kevés oldós,zer 
- inkább ~rt, mint használ. Kivételt csak néh~!1Y 
anyag képez, mint pl. oltott mész, melyet olaJJal 
távolítunk el. 

5. Szembe jutott mérgező anyag esetében. 

Folyékony halmazállapotű marómérgeknél bő
Séges vízzel- mossuk. ki a szemet, utána 2-:-4 %-c;s 
prokain -oldatot, majd 1-2 csepp paraffznum ll-

291 



·quidum-ot cseppen!ünk. be. Szilár_d .?-almaz~Ha:P. 
maró inérgeknel elobb erzéstelen1tunk, maJd a
lárdrészecskéket olajos tupferrel, csipesszel elt' 
lítjulc, utána a szemet kimossuk ·és parafinol 
cseppentünk be. Maró hatásű vagy íngeriő gőz 
gázolcnál tiszta vízzel, savas természetűek 
esetleg 2 %-os náiriumbikarbonátos oldattal moss 
ki a szemet. Utána a fájdalmat 2 %-os proka 
oldattal szüntetjük. .Egyéb anyagoknál vfzz 
való bőséges mosás. Pár anyagnál különleg 
beavatkozás szükséges, pl. mész, mésznitrogé 
foszfor, stb. Ezeket l. címszók alatt. 

6, l'arenterallsan bejutott mérgezél anyag 
esetében. 

a) Subcutan inj.: ha végtagon történt és 
nem szívódott fel, úgy az inj. felett leszorítás· 
végzünk, az inj. helyét sebészileg feltárjtik, kí~ 
véreztetjük és a leszorítást szakaszosan megszün.l: 
tetjük. Már azzal is sokat segítünk, ha a felszívó.;. 
dást késleltetjük, ű. m. leszorltás, hűtés jégzacs: 
kóval vagy klóretiles fagyasztással. Adrenalinos 
(erősen higított f) körülfecskendezés is használhat 
viszont oxidáló, stb. r<ellenszerekkeln való infnf 
trációnak egyes eseteket kivéve nincs nagy gya~· 
k.orlati értéke. 

b) Intramuscularis inj.: vizes oldatok gyorsari 
szívódnak fel s így a mélyreható sebészi feltárás•: 
nak nincs sok értelme, a felszívódást késleltetc'.f 
eljárásokat megklsérelhetjük. Olajos oldatok, 
szuszpenziók esetében, ha komoly méregmennyi.: 
ségről van szó, a sebészi feltárás szóba jöhet, elő
zőleg azonban tegyünk kísérletet vastagabb tűvel 
való kiszivással. . , 

e) Intravénás inj: közvetlen az injekció. után;_, 
amikor még a méreg nagy része a keringő vérben 
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:·-"n kia.dós vérlebocsátással jelentős méregmeny
;i;éget távolíthatunk el. 

1. Testüregekbe, testnyilásokba, sebekre 
jutott mérgező an}1agok eseteiben. 

a) Végbél: (tabletták, S1;Jppositoriur:,iok;_, cs~~e) 
tablettákat, suppositor1umokat eloszor_ . UJJal 

'--~gyekszünk eltávolítani, azután a ;.:égbelet kl~os
-1 k bőséges meleg vízzel. Ha az UJJ al való eltav~
f~ás nem sikerül, úgy csak meleg vízzel rnossu~ k1. 

--csőre útján bejutott méreg esetén carbo act1va
tus-t tartalmazó vízzel (1 evőkanál l lit. vízre) 
mossuk ki a végbel:!· . . , , 

b) Vagina: az elJaras u. az, n11nt vegbélneL 
e) Húgyhólyag: puha katétert vezetünk be s 

azon át mossuk ki jól .. a hólyag?t: 
d) Testüregek, tályogureg: feltarassal _vagy va~t.ag_ 

tűvel való kiszívás, kiürítés után az úreget f1z10-
Jógiás konyhasó oldattal vagy vegyi ellenszerrel 
"blitjük ki. 0 

e) Sebek, sebfelület: letörlés, vízspgárral .. való 
Jemosás, Iekaparás késfokkal, spatulaval, szukség 
esetén kikaparás éles kanállal. Végső. esetben 
kimetszés. Mustárgázzal szennyezett seb esetében 
a lehetőség szerint mindig kimetszés. 

f) Nyálkahártyák:. Je~örlés, le!fiosá~ (esetleg 
vegyi ellenszerrel), fehtatas (tupfolas), hideg alkal
mazása, adrenalinos ecsetelés. 

8. Fémsókkal.-arzénnel történt mérgezések. 

Kén illetve szulfhidril terápia. Néhány fém
vegyül~ttel történt mérgezésnél ~ dimerkap!op~oa 
panol-(Dicaptol) kezelés eredmenyesnek latszik. 
Legmegbízhatóbb hatása azonban t;-rzén;nérgez~s 
esetében van és tulajdonképpen e celra allftottak 
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e~ő. Higanyvegyületeknél is h::i-sználh~tó,_ ar 
b1drogénnél hatása vitás. Uran és rézvegy;; 
tek esetében hatástalan, talliu1n, kadmiu 
kobalt, vanádiun1, ezüst, arany, hiz1nut _ve -
leteknél vitás, esetleg káros, iníg ólo1n, vas és sze 
vegyületeknél a toxicitást fokozza- s ezért. korit 
indikált. I-Iasználatát I. a használati utasításb 
Univerzálisan és jól hathat a natr; thios 
(ko1~traindikáci?ja nincs) 10 ~0-os oldathól 10--. 
ml. 1. v., az elso napokban 2-3-szor is megis 
telve, n1ajd fokozatosan csökkentve. 

-9. 1\iethaemoglol1inaemia (haemiglobinaemia)' 

1 %-os metilénkék oldatából (esetleg 20 %·ó 
<lextrózban oldva) 5-10 ml-t adunk lassan i.-V 
.Jobb többször 5-5 ml-t adni, mint egyszerr 
10-20 ml-t. Minél súlyosabb az eset, annál la
~abban injiciáljunk. Szükség esetén 20-30 ml 
is adhatunk részletekben. Igen jól támogatja -
nietilénk.~k te~.áp_iát .a C_~vitam,~n is (50-100 mg)~ 
melyet tobbszor ismetelunk, sot egyedül a e-vita.: 
min .~s hatá~.os lehe~. Ezt;-tán alkalizál6 terápiát 
kezdunk. Bo folyadekfelvetel mellett per os nátr 
hidrokarbonátot adunk, míg a vizelet lúgos kém2 
hatású lesz. Adhatunk 4 %-os natr. bicarb.~ 
oldatból 20-30 ml-t többször naponta. A magisz.C 
trálisan felírt és gyógyszertárban készült nátr 
hidrokarbonát oldat injekció céljaira nem hasznáz2-
hat6! Helyette 10-12%-os natr. lacticum olda--: 
tából 50 ml i. v. Oxigén belélegeztetés a mérgezett 
légszomj át csökkenti. Szénsav belélegeztetés szük
ségtelen, dinitrol mérgezésben kontraindikált 1 
Anuria esetén az anuriánál szokásos eljárások:~
:Savanyú és. alkoholos italok tilosak. A legsúlyo
sabb .esetekben párhuzamosan végzett transzfúzió 
és vérlebocsátás. 
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10. Haemolysis. 

_--·Bő folyadékfelyéteI,, ,Párhuza~os.an vég~ett 
tfap.s;:fúzió és vérlebocsatas. Anur1anal a szokasos 
~_Jjarasok. 

11. Májvédelem. 

Bőséges folyadékfelvétel és dextróz p~r o_s_,_vagy 
· v és inzulin többször kis adagokban (n-10 egy

--;:- ~ég). ~fegfelelő diéta. ]{-, továbbá C-, B~vitami.n. 
" ;E.:setenkint _mellékvesekéreg kivonat és Cholznchlorid. 

12. Görcsös állapotok. 

Ismert méreg által okozott görcsös állapotok 
megszüntetését I. megfelelő címsz~k alatt. I~m~
retlen méreg esetében tartózkodJunk .. mor~~~tol 
és barbiturátoktól ! Ilyenkor csak arra ugyel)l~?~' 
hogy a görcsrohan1ok alatt a mérgezettet serules 
ne érhesse. 

13. Légzésbénulás. 

Légzőcentrum (centrális) bénulásnál meste~
séges lélegeztetés s közben lobeli;i i. ven. va_gy 1„ 
musc. A lobelin s. e. csaknem hatastalan .. Tovabb_a 
szénsav+oxigén belélegeztetés, Tetracor }· ~en. es 
i musc. Perifériás eredetű légzésbénulasnal csak 
d kitartóan végzett mesterséges lélegeztetéstől 
várhatunk eredményt. \Tastüdő. 

14. Glottis ödéma. 

A maró gázok, anyagok okozta gégevizen:yőnél 
2-3 o/c-os prokainos spray-t· alkalmazunk, melybe 
1-2 °csepp adrenalint is teszünk. Ezenkívül 
kalcium inj., jégtömlő a nyakra, oxigén belélegéz-

295 



tetés és --fájda_lomcsillapítás -~Igopyrin i. v. v 
2-3 cg -élilmorfin inj.-vaL Szukség esetén trache

\tomia. 
15. Giottis görcs. 

Spasmoiyticumok (pl. papaver_in i.· v.) 
amennyiben az~ maró gőzök okozták . Prokain 
spral!. (adrenalin nélkül), fájdalomcsillapít 

Szukség esetén tracheotomia. 

16~ Bronehnsgörcs, amenn~1iben azt maró 9ázo 
okozták. 

Spas~olyt!,c~mo~{, m~n!, gl?ttis görcsnél, fáj 
dalo~csillapitas, inhalac10 finoman porlasztot 
prokaw oldattal. 

17. Shoek. 

. Maró mérgezésekben fordul elő. Terápia: 
fin és a többi szokásos eljárás. 

18. Collapsus. 

A ·szokásos collapsus kezelés~ de adrenalint·; 
csak abban az esetben adunk ha nem kontra 
indikált 1 ' - ' 

19. Szívgyengeség 
Mérgezésekben mindig sztrofantin i. 

culum in mora J 

20. Chollneszteráz bénítók. 
(Szerves és foszforsav vegyületek paration 

gázok stb.) okozta mérgezésekben ' kó'vetendd 
lános eljárások. 
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_ Ha a ruházat szennyeződött e mé~gező an~yagok
kal, űgy azonnal leve_tjük, lehetőleg gumikesztyűs 
kézzel és utána kezeinket szappannal, vízzel jól 
lemossuk. A ruházatot csak méregmentesítés 
(mosás stb.) után lehet ismét használni. Ezután 
az egész testet szappanos vízzel alaposan lemos
suk. 

Bőrre jutás esetében az anyagot óvatos~_n, dör
zsölés, nyomkodás nélkül felitatjuk, letöröljük~ 
utána vízzel, (még jobb szappanos vízzel) jól le
mossuk. A letörlésre használt anyagot el kell 
ásni. 

Szembe került anyag esetében a szemet bőséges 
vízzel mossuk ki. 

Per os mérgezés esetében l. általános eljárások~ 
~iérgezés létrejöhet bőrön, nyálkahártyákon~ 

emésztőtraktuson és belégzés űtján is. 
I-1a gyanú van esetleges méregbehatásra, úgy 

tünetn1entesség esetében is (lappangási idő) leg
alább 12 ór_án át megfigyelés alatt tartjuk. 

Ha val6szinű a méregbehatás, de még tünetek 
nem jelentkeznek, 1-2 mg atropint adunk i. 
musc. vagy per os 3-4 óránként, míg kifejezett 
atropin hatás nem inutatkozik. Ez esetben az 
atropin adagolást beszüntetjük. A ((gyanusítot
tati> azonban legalább 24 óráig megfigyelés alatt 
tartjuk. 

Ha már enyhe vagy kó'zepes n1érgezési tünetek 
között találjuk a beteget, úgy azonnal 2 mg 
atropint adunk lehetőleg i. v. és ezt az esetnek 
megfelelően 30-60 percenkint megismételjük~ 
míg kifejezett atropin hatást nem látunk vagy míg 
a muszkarinszérű tünetek el nem mulnak. Ha a 
tünetek elmultak) űgy az atropinhatást per os-
1-2 mg atropin adással tartjuk fenn 24· óráig„ 
Ezután még 24 óráig megfigyelés alatt tartjuk 
a beteget. 
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Sűlyos esetekben a kezelést 2-4 mg atro 
i. v. injekciójával kezdjük meg.' H.a a muszkarf 
szerű tünetek erre nem mulnak el, űgy 2 mg..: 
adagokkal folytatjuk, amíg az szükséges, azaz. 
muszkarinszerű tünetek elmultáig, illetve a telj 
atropinhatás., sőt enyhe atropinmérgezés. tünet 
nek megj élenéséig. A mérgezett legalább 48 ór · 
atropinhatás alatt tartandó. Utána még 1- . 
napig megfigyeljük. Szívzavarok, szívgyengeség· 
esetében (nem a bradycardiás időszakban) óvatos 
sztrofantin adagolás. 

A fájdalmas és zavaró szemtüneteket (miosis' 
eiliaris görcs) 1%-os atropin 1-2 cseppjének ' 
sze1nbe való cseppentésével enyhítjük. 

Fenyegető légzésbénulás, anoxia, cyanosis eseté~'. 
ben azonnal kitartó mesterséges lélegeztetést vég..' 
zünk, lehetőleg oxigén belélegeztetés mellett.·· 
Atropint jobb, ha csak a sűlyos anoxia, cyanosis: 
elmulta után adunk. Komolv és huzamosabb 
görcsök esetében i. v. narkózist (esetleg éter inhal.)·. 
végzünk. ( Intranarcon, IVovopan stb.) Morfin tilos-!· 

Ha hányás, hasn1enés, nyáladzás, izzadás foly
. tán a mérgezett sok vizet és sót veszített, úgy 
infúziót kell adnunk. · .. 

Súlyos mérgezettek 1 nap alatt 24 mg atropint 1• 
is eltűrnek. 

A dohányzás n1ég könnyű mérgezésben is, sőt,~ 
.az előzetes megfigyelési idő alatt is· tilos, mert a·:
tünetek (nikotin_szerű) megjelenését sietteti és fo-··; 
kozza. A dohányzás a mérgezés lezajlása után is-;; 
még napokon át kerülendő. ,. 

E vegyületeknek kun1ulatív tulajdonságai van~-
nak s így a szervezetet hosszabb időn át érzé
kennyé teszik még minimális adagokra is. Aszt
mások, légzőszervi bántaln1akban szenvedők kü}ö..:. 
nösen érzékenyek. 
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UI. EGYES, A GYAKORLATBAN ELŐFORDULÓ 
MÉRGEZÉS ESETÉBEN KÖVETENDŐ ELJARAs 

Aeetanilld. L. antifebrin. 

,A.eetaldehid, L. alkohQl eivonószerek. 

Acld. aeetilsalicyl. (lstopirin Kalmopirin). stb. L. ált. eljár. 
1. pont a) Ezenkívül alkalizá\ás. 
Súlyos esetekben infúziók, sztrofantin. Továbbiakban 
tüneti. 

Adamsit, Szemtüneteknél vízzel vagy 2-3 %-os n,'itr"umbikar
bonátos oldattal való öblítés. Orr, garatöblítés, fentiekkel. 

· Tüsszentések ellen klórmész szagoltatás. A szubjektív 
panaszok ellen jól hat az alkohol, kloroform aa 40,0, éter 
15,0 és liqu. amm. 5,0 keverék pár cseppjének be
lélegzése. Hasonlóan jól hathat 1-2 pohárka pálinka. 
A fájdalmakat jól enyhíti 0,80-0,50 g amidazofen v. 
Barbamid. Köhögés ellen kodein v. 0,03 g elilmorfin, igen 
erős fájdalmaknál, I_lyugtalanságnál 0,01 g morfin. 

Ailrenalin. Vizszintes fektetés·, teljes nyugalom, 2-3 csepp 
amilnitrit belélegeztetése vagy 111ás értágítók, mint. 
nitroglicerin stb. Tüdőv zenyőnél vérlebocsátás, sztrofanlin, 
hipertoniás dextróz 50 ml i. v. Oxigén inhaláció. 

Acther. Per os mérgezésnél J. ált. elját. 1 pont a). Eszmé
l etlenségnéi analepticumok. Légzésbénulásnál 1. általá
nos elJár. 13. pont. 

Akt-edron. Per os .- mérgezésnél !. ált. eljár. 1. aj barbi
turátok per os v. injekció alakjában. 

Alkohol. I-ső fok (izgalmi állapot), Il-ik fok (bénulási szak) 
orvosi kezelésre nem szorul, legfeljebb 1-2 csésze fekete
kávét \•agy 0,20 g koffeint adunk. A III-ik fokban, a 
komatosus szakban esetleg gyomormosás, utána koffein 
injekciók, melyek a leghatásosabbak. Légzőközpont 
izgatók. Szükség esetén Sympathomim, !égzésbénulásnál 
mesterséges lélegeztetés. Igen hatásos az ammonia 
szagoltatása. P!etorásoknál jó tenzio mellett vérlebocsá-
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tás. Tüdővizenyő jelentkezésekor érvágás, -sztrofrmti~1 
O, inhaláció. 

Alkoholeh>onó szereli. (Antaethyl, Antabus, Tetraetiltiuramdi.
szulfid). Tulajdonképpen acetaldehid mérgezés. Friss 
levegő, koffein, Tctracor, Sympathomim, szUkség eset 
Lobelin, oxigén, szénsav belélegeztetés, mesters.éges !éle 
geztetés. Alkoholos, ecetes, savanyű ital tilos! . · 

Altatószerel, Per os mérgezésnél 1. ált. eljár. 1. ·pont a). Be. 
öntés, utána Prostigrnin inj. ])Iellékiünetek jelentkezése._~_: 
kor % mg atropin. Szükség szerint inkább mérsékelt, de'. 
többszöri adagokban koffein, Tetracor, szlriclmin inj. Ra 
a légzésben zavarok lépnének fel LrJbel:n i. v. vagy i. m; 
és oxigén, szénsav belélegeztetés. Súlyosabb mérgezésben 
s:trofantin. Vérnyomás süllyedés esetén. ~Y!11-Pallwmim 
inj. Adrenalint kerüljük! Infúziók! Penic1Zltn profilak
tikusan. 

Alumen. L. timsó. 
Amidazophen. L. ált. eljár. 1. pont. a) és tüneti. 
Amilnitrit. Per os mérgezésnél 1. ált. e!j. 1. pont 

moglobinaemiánái 1. ált. eljár. 9. pont. 
Ezenkivül vérnyomást emelők, mint Sympalliomim,-_ 
Pulsoton inj. ' 

Ammonia. Per os mérg.-nél \. marómérgek-lúgok v.' 1. ponf
bJ, Belégzés esetében. Szemtüneteknél a szemet híg bór
savas v. tiszta vízzel mossuk ki, majd 1-2 csepp 2-4 %-os 
prokain oldatot. utána pedig parafinolajat cseppentünk 
be. Fájdalmak, köhögés ellen 2-3 cg elilmorfin vagy 1 
cg morfin inj. Szükség esetén O, beléiegeztetés. Szájür~ 
orr öblögetés hig bórsavas v. tiszta vízzel. Glo~tis göÍ'cs,\ 
bronchus görcs, -tüdővizenyő esetén 1. egyéb alt. eljár; 
14., 15., 16. pont. Továbbiakban tüneti. 

Anilin. Per os l. ált. eljár. 1. pont a). Alkohol, tej, olaj, zsír és 
savanyú ital tilos! AniHnnal szennyezett ruházatot, láb.; 
helit azonnal levetni! A bőrre került anilint szesszel 
(den. szesz is jó) mossuk Je. I\Ietbaemoglohinaemiakezelését 
l. ált. eljár, 9. pont. 0 2 belélegeztetés. Szükség 
esetén mesterséges lélegeztetés, légzőközpont izgatók;' 
Továbbiakban tüneti .(collapsus stb.). 

Antimon vegyületek. L. ált. eljár. 1. pont a). Ezenkivül Y2-t' 
gr acid, tannicum oldatban vagy magn. oxydatum. Nátr._ 
tioszulfát inj. vagy Dicaptol. Továbbiakban tüneti. 

'Antifebrin. L. ált. eljár. 1. pont a). Methaemoglobinaemiaeset&.: 
ben 1. egyéb ált. eljár. 9. pont, 

Antipyrin. L. ált. eljár. 1. pont a) és tüneti. 
Anyarozs. L. ergotin. 
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Argentum nitricum. Gyomormosás konyhasós vízzel. utána 
hashajtó 1 kávéskanál konyhasóval és carbo activatus. 
Nátr. tioszulfát inj. 

Arzén. L. ált. eljár. 1. pont a) és 8. pont. Dica.plol! vag} nálr. 
tioszulfát. Infúziók! Dextróz i. v. Környéki érszűkitők. 
B1 vitamin. 

Arzénhidrogén. N:itr. tioszulfát i. v. esetle&" Dicaplol !. m. 
Alkalizálás. Transzfúzió esetleg vériebocsatássa\ párhuza
mosan. Infúziók, diuresis fokoz,tsa, anuria, ur iemia elleni 
küzdelem. C-, Bi- uitamin. O~ inhaláció, szükség esetén 
sz.lrofa.nlin. 

Atropin. (belladonna, maszlagos nadragulya). L. ált. elj. 1. 
pont a) A gyomormosás olajozott szondával történjen. 
Seuenal inj. _vagy 1 cg morfin, Ha morfint adunk, úgy 
állandóan figyeljük a légzést. Szükség esetén lekötés, kény· 
szerzubbony. 

Azophenum. L. ail.tipyrin. 
Bárium vegyületek L. ált. eljárás 1. pont a). Hashajtás mindig 

szulfátos hashajtóval! (magn. vagy natr. sulfurieum). 
3 %-os n ttr. szulfátból 20 ml. i. v. többször is, vagy nj_tr, 
tioszulfát i. v. Fájdalmas bélg:ircsök ellen papaverin, 
atropin. Légzésbénulásnál mesterséges lélegeztetés) o, 
belégzés~ 

Benzin. Per os mérgezésnél l. ált. eljár.1. ponta).Narkózisnál 
légzőközpont izgatók, 0 0 C0 2 belélegeztetés. Koffein, 
Lobelin, Telracor. Nagyfokú nyugtalanságnál Sevenal lnj. 

Benzol (toluol, xilol). L. benzin, 
Bizmut vegyületek. L. higany. 
Botulismus. Hazánkban igen ritka! Nem tévesztendő össze a 

salmonellák, stap;1ylocor;cusok stb. által okozott étel
mérgezésekkel. A botulismust a szekréciós zavarok és a 
bénulásos tünetek - melyek elsősorban bulbaris jellegűek 
- jellemzik, T: gyomormosás, erélyes hashajtás, be
öntések, Prostigmin inj. Ha van, az első 24 órában bolulis
mus szérum. Nyelési képtelenségnél minden per os ital, étel 
eltiltandó (aspirációs pneumJnial!) Mesterséges táplá
lás, infúziók, Naponta egyszer 1-2 mg pilokarpin és 
sztrichnin (2-3 mg) inj. ~égzésbénulásnál mesterséges 
lélegeztetés. Profilak.tikusan penicillin. Gondos ápolás 
és egyéb tüneti eljárások. 

Bróm (elemi). Per as mérgezésnél % lit. 1 %-os nátr. tioszulfát 
-vagy 1 %-os nátr, hidrok.arbonát oldat itatása, Utána has
hajtó és carbo activatus. Konyhasó i. v. Belélegezés eseté
ben (brómgőzök) Jásd klór v. 2. pont. Bőrről nátr. tio
szulfát v. nitr. hidrokarbonát oldattal mossuk le. 
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·Brómsók. L: altatószer mérgezés és konyhasó i. v. 
Brúmaeeton. Szemet tiszta vízzel vagy 2-3 %-os nátr·umbik 

bonátos vízzel mossuk ki. Szemfájdalmak esetén 1 
csepp 2 %-os prokain. Fájdalmak, köhögés el 
fájdalomcsillapítók, kodein. Bőrtünetek eseté1~ hűsít 
kenőcs (Ung.· a\um, a cet.) 

Brómbenzilcianid. L, J1rón1aceton. 
Camphora. L. kámfor. 

Carboneum sulfuratum. L. szénkéneg. 
Carboneum tetrachloratum. L. széntetraklorid, 

Cbinin. L. ált. eljár. 1.-pont a). Ezenkívül értágítók. Amii'.'. 
nitrit vagy nikotinsav, B,· és A- vilwnin. Bő folyadék fel"' 
vétel, diur~sis fokozása. ' 

Chlor. L. klór. 

Chlorogenium. (Chloran1in, NeomagnoJ). L. ált eljár. 1.- pont a); 
Tej, tojásfehérje, nátr, hidrokarbonát. 

Chloroformium, Per os J. ált. eljárás 1. pont a). Légzőközpont 
izgatók, O„ C02 beléJegeztetés, szükség esegén mester.;.; 
séges légzés, szívmasszás. Fenyegető szivbénulásnáJ 
szlrofantin i. v., szivbénu!ásnál adrenalin intra ardiáiisan; 
Adrenalin csak mély komában adható! Belélegzésnél mint 
fent, ált .. eljár. nélkül. 

Chlorphenanum. (DDT, Gesarol, Neocid) L. ált. elj. 1. pont a).-
- Olaj, zsír, tej tilos. Nyugtalanság, görcsök esetébe 

barbiturát inj. Infúziók. 

Cián és vegyületei. Per os mérgezésnél, ha a tünetek még nem 
fejlődtek ki 1. ált. eljár. 1. pont a). A gyomormosó vízbe, 
1 csipetnyi -(kb. 2 g) kál. hipermangánt teszünk. Ezután 
közvetlenül, esetleg ezt megelőzően 5-10 ml 4-5%-os 
natr. nitrosum inj. i. v. lassan. P,ögtön utána 20--40 mJ .. -
10%-os nátr. tioszulfát inj. i. ve1>. Ezqtóbbit rövid idő-
közökben (10-15 perc) kb. 3 izben megismételjük. Ha 
a mérgezett á1Japota lényegesen nem javul, űgy 2 óra:: 
mulva az eljárást fél adagokkal megismételjük. Egyéb,\ 
de kevésbé értékes eljárások: 1.) 10-20 ml 1 %-os _ 
metilénkék inj, i. v., utána 20 %~os dextróz 30--40 ml.; 
2.) 10 %-os nátr. tioszulfát 30--40 ml. i. v. 3.) Pár esepll-' 
(III-V) amilnitritel lélegeztetünk be 2-3 ízben 5 per-:_' 
cenkint, Ez utóbbi bármely eljárás mellett is alkalmaz-::/ 
ható, sőt ajánlatos. Belélegzéses mérgezésnél mint fent;-' 
kivéve a gyomormosást stb. Légzési zavarok, bénulás. 
esetében kitartó mesterséges lélegeztetés, 0 2 inhaláció. 
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··Cink vegyületek. L. ált eljár. 1. pont b), de utána még vízben 
szuszpendált carbo activatust is adunk. Továbbiakban 
tüneti. 

Clarl;: J. L. adamsit. 
·Clark II. L. adamsit. 

coeain. Per os mérgf'.zé~nél 1. ált. eJj~á.s :1-·, pont aJ •. továbbá 
pár csepp am1ln1tnt vagy más ertagrtok. Vízszintes fek
tetés. Nagy nyugtalansag esetén barbiturát lnj.;:esetleg 
i. v. narkózis (lntrMarcon, 1'lovopan).11orfin, adrenalin 
tilos! Bénulási tüneteknél koffein,- Tetracor, Lobelin, 
Qg és C0 2 inhaláció, mesterséges lélegeztetés. Szívgyenge-
ség esetén sztrofanlin. 

toe-ainum no\.'Um (és más helyi érzéstelenítő). L. cocain 

. Cuprum, suUuricum, (rézgálic, kékgálic„ kékkő). Óvatos, de 
alapos gyomormosás, utána vizben szuszpendált carba 
aciivatus. lv"átr. tioszulfát i. v. Infúziók, analeptü umok 
Sympathomim vagy Pulsoton. Haemolysls esetén (haemoly
tL us h.terus) l. ált. eljárás 10. pont. 

Darázscsípéli. L. méhcsípés. 

Denaturált szesz. A közönséges, forgalomban levő denaturált 
szeszben nincs metilalkohol! A továbbiakban 1. alkohol. 

Diphenylaminarsinchlorid. L, adamsit. 
Diphen}:Iarsinehlorid. L, adam:sit. 
Diphenylarsincianid, L, adamsit. 

Dígitalis és készítményei.~Per os 1. ált. eljár. 1. pont a). Továb
- biakban atropin inj. 1 mg naponta 2-3-szor. Feltűnő 

sápadt arc esetén 2-3 csepp amilnitrit belélegeztetés 
vagy más nitrit és koffein. Nyugtatók, niínt pl. Sevenal. 
Lég,;;zomjnál O~ inhaláció. Szivblokk tüneteiné! Diaphyllin 
i. v. Morfin tilos! Teljes nyugalom, mozgástilalom! 

Diehlordiaethylsulfid. L. mustárgáz. 

Dinitrobenzol. L. nitrobenzol, azzal a különbséggel, hogy 
nagyobb metilénkék adagokra van szükség és lefolyása 
lényegesen hosszabb. 

o-DinitrokrezoI (sárga méreg, permetezőszer). Per os mérgezés
nél 1. ált. eljár. Bőséges cukor bevitel per os és_parenterá· 
lisan, infúziók. Nyugtalanság, górcsök.esetén barbiturátok. 
Szükség esetén keringést javító szerek. Bőrre került 
anyagnál szappanos vizes, illetve vizes lemosás, szemből 
tiszta vízzel kimosás, Alkohol tilos. 

-~phedrin, L. akted[on. 
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Ergotln, L. ált. eljárás. Értágítók, papaverin amilni 
m~Jeg fü_rdők. Göt:~ök esetében barbiturátok: súlyos gö 
csoknél 1. v. narkoz1s ( Intranarcon, Novopan stb.) 

Égete~t mész. Bőrről olajjal távolítjuk el. Szem: t:u 
"1;ZZel ~ossulf- ki,, után.:a 1-2 csepp parafin olaj. 
reszecskeket ugy tavolitJuk el, hogy előbb érzéstefenítü 
~~jd o_Jajba mártott finom ecset~el a részecskéket eltáv · 
ll~Juk es- a szemet 4 %:-os ammoniumklorid oldattal moss · 
ki. Per os mérgezésnel cukros tej, vagy olaj tej tojá 
fehérje. A továbbiakban l. marórnérgek-lógbk. ' s 

.Étel, éleJmisze_r mérgezések (hús, hal, hurka, konzerv, to/á$-
fagylall, te1termékek, stb.). Ha feltehető, hogy a gyomorbél 
huzamban még van a mérgezést okozó étel JŐ élelmisz 
bői úgy,!. ált. eljárás 1. pont a). Ha a hányás has 
folytán már kiürült, úgy csak vízben szuszpefidá!t 
activatus-t adunk. Legfontosabb a víz- és sóveszt 
pa:enteráps p~tiása i. v. adott 10-20 ml 10 %-os kony 
lllJ.-val, 1nfuz1ókka!l Ugyancsak megszüntetjük a cona11:
sust is. Legalább 8-10 órán át teljes, még folyadéka 
is ~it~~jedő k?plalás! Bélgörcsök ellen ű. n. J;ólika cseppe 
feJfáJast amzdazofen kúp szünteti. Meddő hasmenéseket 
Jáztalanság esetén opiá.tokkal kezeljük. 

lEtilbenzin. L. benzin. Az etilhenzinhell O 6 pro mii! ólorii 
~~traetil van, s így per os mérgezésben ez számításba neni 
JOhet. 

Fenacetin, L. ált. eljár. Tuiethaemoglobinaemia esetében l. áii_; 
eljár. 9. pont. 

Faszesz. L. metilalkohol. 
Fluorhldrogén, íluorsav. Belégzés esetében 1. klór ezenkívüÍ 

kalcium i. v. Bőr: bő vízzel való lemosás, még jobb calc 
ch.lor _vagy ·calc~ gluconicum oldattal. Utána magnézium. 
glicerin (1: 2) peppel vagy nedves calc. ciilor v. gluconie 
os gézzel fe.dni. Igen jó hatásűnak mondják a 10%-o~
calc. glu"Olll'5, oldattal való körü!fecskendezést és ezzel 
ned~esített kompressz ráheJyezését. Per as mérgezésnél 
kalcium per os (_'alc. g!u ·oni".. kréta, tojáshéj, magµ· 
usta, stb.). kalcium i. v. Továbbiakban I. marómérgek: 
savak. -

Fluorvegyületek. (szervetlenek). Ált. eljárás 1. pont a), kalciurii: 
("alc! giu:onie. calc. carbonicum, kréta stb.) per 
Kalcium 1. v. ! 

Fluorfosz!átok. (szerves foszforsav vegyületek), L. ált. eljár~ 
chohneszteráz bénitóknál, 20 pont. 

Flnoraeotátok. L. ált. eljár. 1. ront a). Görcsök esetén barbitú.~ 
rátok, narkózis i. v. Intranarcon, l\'ovopan stb.-vel. Szív;, 
zavaroknál sztrofantin i. v. 
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Formalin (formaldehid. Lysof?rm) Perios- I. ált. e\jár.1. pont b) 
·:-:_ Belélegzés esetében mint klórná!. Továbbiakban l 

marómérgek. · 
Foszfor. Per os mérgezésnél. Hánytatás 1 %-os rézszulíát 

oldattal, ami egyben antidotum is. Utána, ha kivihető 
g:'r'?mo~mosás ~ pro mili. ~al. hypermang. oldattal. Ez: 
u~an sos hashaJto.sarbo aclwatussal •. Proíilaktikusan máj
vedelem !. ált. e\Jar. 11. pont. TeJ, zsír, olaj ricinus is 
tilos! 100-150 ~ parafin olaj adható, Fosz'tor sérülés, 
pl. foszforos gyúJtobomba stb. Szem: azonnal bőséges 
öblítés, n1osás 2-3 o/o~os szódabikarb. oldattal. : Utána 
igyekszünk a látható foszforrészecskét csipesszel cltávoli
tani. li:l:ínél gyorsabban szakorvoshoz juttatni. Útközben 
is szódabikarb. öblítések, 1-ia ruhá!:atra került, űgy azon~ 
na\ levetjük azt és az egészet vagy az érintett részt víz alá 
meritjük. Az oltást víz hiányában nedves homokkal, 
földdel, nedves ronggyal, szükség esetén vizeletünkkel is 
végezhetjük. Óvjuk a ruhát a megszáradástól, mert ez 
esetben a foszfor ismét meggyullad. A bőrre került foszfort 
előbb az említett úton eloltjuk, legjobb, ha a végtagot 
vízbe merítjük vagy fo\yóviz alá tartjuk és kés fokával 
vagy más alkalmas tárggyal a többnyire ragacsos masszát 
Jekapatjuk. Utána 5 %-os rézszulfát oldattal többször 
lemossuk és ezt többször megismételjük. Utána a látható 
barnás r~szecskéket eltávolítjuk és rézszu!fát vagy 
n ,tr u nb1karbonát oldatba mártott kompreszt helyezünk 
a sebre. l{enöcsöt, olajat a sebre csak akkor szabad tenni, 
ha az összes foszfort eltávolftottuk. A hajzatra jutott 
foszfort hasonlóképpen kezeljük, de az oltás után a hajat 
tőből lenyirjuk, levágjuk. 

Foszgén. Foszgénmérgezésre gyanúsat tünetmentesség idején 
is teljes nyugalomban, teljes mozgástilalom mellett 24 
óráig megfigyelés alatt kell tartanunk. Szállítani is csak 
járművel szabad. Kezdődő vagy kifejlődött tüdővizenyő 
esetében !. átt.eljár. toxikus tüdővízenvőnél 3. pont. 
Gyógyult foszgén mérgezett hosszabb időll át pihenésre 
szorul. 

Gázmérgezés. (vildgít6, kipuffogó, füst, generátorgáz). L. szén• 
monoxid. 

Gomba mérgezés Gombamérgezés alatt csak a mérges 
gombák által okozott megbetegedéseket értjük. A 
mérgezést okozó gomba milyenségét (csoportját) s 
iITT;' a gyógyítását is az összevont Rácz-féle csoport:ositás 
útJán állapíthatjuk meg, mely a lappangási idő és a tüne
tek viszonyán alapul. 

1. tlpus (csoport) 
a) hányás, hasmenés-rövid %-3 órai lappangás, 

Gyógyszerkészítmények - 5 / 305 



II. 
III. 

b)- koleriform hányás, hasmenés; hosszú, 6-12 órai, siit 
hosszabb lappangás, -

típus (csoport): atropinmérgezéshez hasonló tünetek~ 
tipus (csoport): muszkarinmérgezéshez !J~son!ó tünetell,' 

I-Iányás, hasmenés a II-II~. tipusnát 1S elofordulhat,: 
de a domináló tünetek masok. · -- -

J, típus a) Gyomormosás, hashajtó carb'! acfiv~l~~-a\. -10 nif 
10%-os konyhasó i. v., szükség eseten infuz10, l'Ol\apsus_' 
kezelés. 8-10 órán át koplalás .. 1-2 nap alatt gyógyuJ, 
Rendszerint a boletus, Iactarius, sc\eroderma, russuJa 
gombák mérges fajtái okozzák. -'. 
b) Súlyos, a kolerára vagy. a1·zénm,érgezésre hasonlitó_ 
tünetek gyakran súlyos má3károso~assal. Gyors ex.sic~ 
co isra vezet ollapsus, szivgyengeseg, ritkábban anuria, 
uraemia. GyÓgyitás: gyomormosás_, vízben "szuszp_en 
carbo activatus, ha módunkban all az elso 24 orában, 
antitoxikus szérum. I. v. 10%-os kon_yhasó, nap 2-3 lit;_ 
infúzió, csepegő infúzió, 20 %-os d~lnz i:iap 100-150 ml,
co\lapsus elleni szerek, sztrofanhn. l\1áJVedelem 9. pont 
Cholinchlorid, mellékvesekéreg kés~itmé~yek. 1\nurf 
esetében megfelelő <;!járások. Ok:?z.?1 ~ gyilkos galoca és 
rokonai, valamint ritkábban a kozonseges papsapka és a 
vörhenyes őzlábgomba. ---

11 tipus. Gyomormosás, hashajtás, carbo aclivaius. A nyug. 
• talanság delirium ellen barbiturátok vagy 1 cg morfin 

1-2 na'p alatt gyógyul. Okozója a légyölő és párdu 
galóca. 

Ill. típus. Gyomormosás, hashajtás, ca;bo activatus. ~ mg 
atropin inj. s. e., 10~-os ko~yhas~ 1. v. 10 ml. Szü~ség 
esetén infúzió. Okozo, legtobbszor a susulyka faJok. 
1-2 nap alatt gyógyul. , 

Gyufa oldat. A jelenleg használatban levő gy';lfák (gyufaf1;'lje]t: -, 
oldatai) mérgezést nem okoznak, de biztonság okabo_I 
l. ált. eljár. 1. pont a) 

Hamuzsír, hamulúg-. (Kal. carbonicum), L. 
lú;-;ck és 1. ront b). 

Heresó. Kalcium inj. i. v. és i. m. Gyomormosás, hasI:tajt~s,_ 
carbo activatus. Továbbiakban az esc,tleges ohguna, 
anuria, uraemia kezelése. Szüks~g eseten, per os. calc.: 
carbonic. (kréta) vagy calc. glucontE„ calc„c1~lor., to3áshéj 
vagy más kalciumkészltmény boven, maJd hánytatás 
és újból kalcium. 

Higany (fém) A fémhigany per os Oázi;nérőtörés, Can~or s7:onda·, 
szuicid kísérlet) nem szokott mergezést okozni. Bizton_ 
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sági okokból, míg ki nem ürül, naponta 3x1 kávéskan. 
carbo activalus és hashajtó. 

Jiigan~-vegyüicteJ.:, (szublimál, oxicianid, kalomel, stb.) Gyo
mormosás, ha lehetséges tejjel, tojásfcl1érjés tejjel vagy 
tojásfehérjés vízzel (2-3 tojásfehérje 1 literre) vagy 
1 %-os nátr. tioszulfát oldattal. Utána hashajtó carbo 
aclivaius-S<i . l{arslbadi só tilos konyhasótarta!ma miatt. 
Utána Dicaptol njekciók a használati utasítás szerint 
vagy 10%-os nátr, tioszulfát.10-20 ml napjában több
ször több napon át. Bélmosások 1 %-os nátr. tioszulfát 
oldattal. Infúziók, konyhasó i. v. dextróz i. v.; Szájápolás 
H„O, oldattal, gingivitist ne kezeljünk adstringens olda
tokkal, a nyálát a beteg ne nyelje le. Oliguria, anuria, 
uraemia esetén a szokásos eljárások. Dekapszulálás nem 
hoz eredmény:t. Továbbiakban tüneti. 

Uypo i•I" (mosó Cs fehCrilőszer). L. marómérgek-lúgok, 
Ideggázok (Tabun, Sarin, Soman). L. ált. eljár. cholin

eszteráz bénítók, 

Jódtinktura. Keményítős vagy lisztes pépet itatni, esetleg 
2-5 %-os nátr. lioszulfál oldatot. Sbockot, collapsust, 
gégevízenyőt 14. pont. eljárással kezelni. A továb
biak mint marómérgezésnél. 

J{alium l\hlorh·um. L. ált. eljárás 1. pont a). Ezenkívül alkali
zálás, bő folyadék bevitel per os és parenterálisan. l\1et
baemoglobinaemiáná\ 1. egyéb ált. eljár, 9. pont. Oliguria, 
anuria, uraemiánál a szokásos eljárások. Sa,'anyú italok, 
ételek, alkohol tilos! 

Kalium hypermangani~un1. Gyomormosás nem mindig vihető 
keresztül és nem döntő fontosságú. Helyette tej, cukros 
tej, tojásfebérjés tej vagy "iz, egyéb hfj_;án cukros víz 
itatandó, Szájüreg öblitéssel, vagy enyhe vizsu@árraJ 
megtisztítandó az odatapadt kristályok1ól. 2-3 %-os 
nátr. tioszulfát öblögetés is jó, per os is hasznos. Továb
biakban tüneti (shock, r ollapsus, gégcvizcnyő, fájdalom, 
stb) egyébként mint marómérgezésnél. 

Kámfor. L. ált. eljár. 1. pont a}. Nyugtalanság esetén barbitu
rátok inj. alakjában. Súlyos görcsö1nél i. v, narkózis 
(Intranareon, Nov< pan, stb.) 1 cg. morfin, Koffein fokoz
hatja az izgalmat, 

Karbolsa\.·. Bőrről alkohollal (den, szesz is jó) mossuk le, utána 
olajos kötés. Per os mérgezésnél 1-2 dl növényi olaj, 
ricinus, utána hashajtó <keserűsó, még jobb a glaubersó 
(n tr. szulfát). Ha kivihető, úgy előbb gyomormosás, 
utána nálr. szulfát oldat és carbo activalus.10<}'0 -os nátr. 
tioszulfát vagy 3 %-os ll"-tr. szulfát i. v. Továbbiakban 
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analeptikumok, légzőközpont izgatók, coUapsus k · 
szükség_ esetén mesterséges lélegeztetés. 

Kén'dioxld. L. klór. 

Kénhidrogén. lliesterséges lélegeztetés, légzőközpont izg_ató 
O, és GO, inhaláció, analeptikumok, ·oUapsus kezel 
szükség esetén transzfűzió, vérlebocsátás.- . .> 

Kígyómarás, Ha végtagon történt a marás, úgy- a seb feleti 
lekötést, \eszorítást végzünk, majd a marás helyét sebé~ 
szeti!eg feltárjuk, kivéreztetjük, kiszívjuk (Bicr harang 
stb.), esetleg klórmész, vagy ká.!. hipermangán oloatta1 
kimossuk. Szokásos a marás környékét 1 %-cis klórmész. 
vagy %-1 %-os hipern1angán oldattal körülfecskenclezni-·
(g~yakran nekrosist okoz). 1-Ia van polivalens viperaszé
rumunk, űgy a marás környékét ezzel fecskendezzük 
körül és még 10-20 ml-t adunk i. musc. 1\Iérsékelt 
mennyiségű alkoholos ital (pálinkaféle) jót tesz, úgyszintén: 
erős babkávé is. Analeptikumok, szükség esetén mester.:< 
séges lélegeztetés, 0„ CO~ inhaláció. Profilaktikusan 
penicillin. 

Klór. L. ált. eljár. 2. pont a) 

Klóraeetofenon. L. brómaceton, 

Klórmész. L. ált. eljár, marómérgek-lűgok és 1. pont bJ. 

Klórpikrln. Szemet tiszta vagy 2-3%-os n ··trrumbikarbonátos 
vízzel mossuk ki. Aikalizátás. A hányást jól csillapítja 
1-2 pohárka pálinka féle. J\iethaemoglobinaemia esetén 
l. ált. eljár. 9. pont. Továbbiakban I. foszgén. 

.Klórvlnilarzinklorid. L. Lewisit. 

Koffein. L. ált. eljár. 1. pont a) Nyugalom, barbiturátok,· 
2-3 csepp amHnitrit és tüneti. -

Kokain, L. cocain. 

Kombinált porok, L. ált. eljár. 1. pont a) és tüneti. 
Körlsbogúr. óvatos gyomormosás, haShajtó (keserűsó, glau-

bersó!) carbo activatus. Alkalizálás, infúZiók. A nyelő
cső, gyomor fájdalmassága ellen 1 %-os prakain oldat 
3 X 1. evőkanállal. Hólyagmosás Jarigyos vízzel vagy 1 %-os 
n 1tr1u1nbikarbonátos oldattal. Oiiguria, anurla, uraemia 
esetén a szokásos eljárások. Fájdalomcsillapítás és más 
tüneti kezelés. Tej, olaj, zsír, alkoholos ital tilos! Az 
esetleges hólyagokat megnyitjuk és tartalmukat kibocsát· 
juk. 

Krómsav és sói. Óvatos gyomormosás tejjel, tejes vízzel tojás 
fehérjés tej vagy vizzei. Utána magn. usta és carbÖ actlv: 
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10 %-os nátr. tioszulfát 10-20 ml. i. v. Fájdalomcsilla
pítás, infúZiók. Oliguria, anuria, uraemia esetén a szokásos 
eljárások. 

L. digitalis. 

i.ewlslt. L. mustárgáz. Azonkivül Dicaptol injekcióke 

L. formaldehid. 

J[arómérgek. (lúgok-savak). Az általános eljárások J. ált. eljár. 
1. pont bj után a helyi - nyelőcső, gyomor - fájdalmak 
és nyelési panaszok enyhítése végett a naponta 3X1 evő
kan. 1 %-os prokain oldat vált be. A nyelőcső és gyomor• 
spasmusokat papaverin-belladanna-amii:ktz.ofen kúpokkal 
vagy Troparin injekcióval szüntetjük. G!ottis ödérnánál 
L. ált. eljár. 14. pont. Táplálékul az első napokban csak te
jet rendelünk,me\y ll' nt finom emulzió gyógyszer is és táp
szer is. Későbben folyékony, majdtpépes diétát írunk PlÓ 
és így tovább a normál étrendig az állapotnak megfelelően. 
Súlyos esetekben már az el_ső naptól infú..ziókat adunk és 
mesterséges táplálásra térünk, melyet C és B1 vitamin 

injekcióval egészítünk ki. Az eset\e~es perforációk, n:űtéti 
eredménye igen rossz, csaknem kilátástalan. Szűkuletek 
(nyelőcső pylorus) műtéti indikációj,át ú: m. gast~o
tomia, gastroenteroanastomosls lúgmergezesnél 6 het, 
savmérgezésnél 4 hét előtt nem állítjuk fel. Ha a beteg 
állapota megengedi, jobb 8, illetve 6 hét után operálni. 
A korai szondázás felnőttek Júgmérgezésében nem vál
totta be a reményeket. Komolyabb marómérgezés esetei~ 
ben az első napokban profilaktikusan penicillin kezelés, 

}letilalkohol. Közvetlen a mérgezés után ált. eljár, 1. pont a) 
Etilalkohol 30-40 ml higítva per os, vagy szondán át 
pár napon keresztül. Erélyes alkalizálás, bő folyadékfel
vétel, -infúziók. Analepti umok, légzőcentrum izgatók, 
o. inhaláció, Első órákban vérlebocsátás. Ba-vilwnin 
inj. 

J{etilbromid. Légzési zavaroknál, fenyegető légzésbénulás 
esetében légzőközpont izgat'ók, 0 11 , Cr' 11 inhaláció, szükség 
esetén mesterséges lélegeztetés. Tüdővizenyönél vérle
bocsátás. 20---40%-os dextróz. 50-100 ml i. v, s~lrofanlin 
i. v. Görcsök, izgalmi állapotok jelentkezésekor i. v. 
narkózis (lntranarcon, ]1lovopan stb.). Infúziók. 

Méher.;ípés. Fullánk eltávolítás, a szúráshely kiszívása (szivar-, 
cigarettaszipka), -utána szalniiákszesz vagy más lúgos 
oldattal bedörzsöljük. Általános tüneteknél adrenalin 
inj. % mi vagy adrenalin spray vagy efedrin. Calc. 
gluconicum inj. i. v, vagy i. m. Tüdővizenyő jelentkezé-
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sekor sztrofantin i. v. col\apsusnál analeptikumok, érsztl 
tök. Légzésbénu\ásnál mesterséges lélegeztetés. Lobel 
Telracor, C0 2 inhaláció. A szájüregben történt szűrás 
vag;,' glottis-ödétnánál adrenalin sprag vagy inj, ca 
gluconicum inj. i. v. Szükség esetén tracheotomia. 

M:észnitrogén. (caleium cianamid), Per os mérgezésnél 1. á 
eljár, 1. pont b) és maró1nérgek-lúgok. Beléle!Jzés eset 
ben tüneti. Alkohol tilos! " 

Moriin és szár1uazékai. Per os mérgezés. Ha a mérgezett áU1:é 
pota nem túl sú.!yos, úgy gyomormosás, carbo activa 
és hashajtó. 1-Ia légzésbénulás fenyeget, úgy előbb 
szüntetjük a veszélyt és csak azután kíséreljük m 
gvomormosást vagy csak vékony szondán át k 
oldatban szuszpendált carbo aclivatust viszünk a gy 
Az újabb kutatások a többszöri gyomormosást fel 
nek tartják. l\Hnden figyelmünket a légzés fennt 
fordítsuk gyógyszeres, ú. m. Lobelin, Tetracor, sztri 
O, + C0 2 inhaláció és me :hanikus úton, mint mes 
ges lélegeztetéssel. A mesterséges lélegeztetést ki 
me"szakllásokka\ órákon át kel\ néha folytatni. Alkal 
·es_e'tén a 4Vastüdő~ sokat segíthet. Bé!mosások ajánla 
,sak. Fenyegető tüdővízenyő esetén sztrofantin. Elhúzódó 
1efolyáskor infúzió, penicillin. Gondos ápolás, állan 
felügyelet, katéterezés. Parenteralis mérgezésnél 1. ált 
eljár, 6. pont, -

Mosópor. L. át. el;ár, 1n:>.ró1nérgek-lűgok és 1. pont bj. 

Mustárgáz. Börán c.~epp, pennet: a bőrre jutott mérge 
anyagot vattával, gézzel, itatóspapírra! vagy bár 
más alkalmas anyaggal felilatjulc (~ledörzsölni, letö 
tilos!) és a helyét klórmész pűderrel (1 r. kló~mész 
tal um) behintjük és ezt kb. 10 percig raJta ha 
majd lemossuk. l\Iég jobb, ha erre a célra az ú. n. 
sebcso1nagot használjuk a rajtalevő használati ut 
szerint. A hatáf!talanítás céljára alkalmas még a c11JorO 
genium (Neomagnol) is, de ezek csak nedvesen, víz jeleit 
létében hatásosak. Szükség esetén ví.z hiányában 
szennyezett területet behintés előtt nyallal, nedvesitj 
me"' (me"'kÖpdössük) vagy vizeletet hasznalunk erre 
cél~a. Hatástalanító szerek hiányában igen hasz 
lehet szappanos vizes lemosás is, sőt a hatástalanitó 
járások után is jó, ha szappanos vizes lemosást alk 
zunk A mustárgáz okozta eryt iemára valamilyen 
oldaÚ.al (1-2%-os ''Jorogenium) nedves kötést h 
zünk. Ha bulla fejlődött és még nem nyílt meg, 
fejlődés csúcspontján (3-4·ik nap) a bullát a legna 
sterilitás mellett az alapjához közel megnyitjuk és a 
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taJmát kibocsátjuk, majd a hólyag falát óvatosan eltá
volítjuk. A sebre _1-2 %-os cl lorogen ummal átitatott 
gézt hely_ezünk és ezt naponta többször váltjuk. Ha a 
gyulladásos folyamat lezajlott, úgy rátérünk a steril 
száraz v. indifferens kenőcsös kezelésre. Fertőzés esetén 
helyi és általános kemoterápiás vagy antibiotikumos 
kezelés. 
Bórőn gózhatds. A ruházatot levetjük és az egé&z testet 
szappanos vízzel lemossuk, esetleg még klóros vízzel is. 
Utána a bőrt tiszta vazelinnal bekenjük. -
Szem gőzhatds. A szeniet 2 %-os natr. bikarbonátos vízzel 
mossuk ki és ezt többször megismételjük. Az öbHtések 
után alkáliás szemkenőcsöt alkalmazunk. A fájdalmakat 
2 %-os prokain oldat becseppentésével enyhítjük (kokain 
tilos !j. A továbbiakban naponta 2-3-szor parafin olajat 
cseppentünk. Fertőzés, komplikáció esetén szakorvos! 
A szemet erős fénytől óvni. Csepphatás. Ha a szembe 
folyékony mustárgáz került, úgy azonnal bőséges n trinm
bikarbonátos vagy tiszta vízzel való mosás. minél gyor-
sabban szakorvosi kezelés. 
Belélegzés esetén. A belélegzett mustárgáz a légzőszerveken 
hurutos, áihártyás, nekrotikus folyamatokat idézhet eiö. 
Ritkábban kisfokú körülírt tüdővízenyőt. Gvakori a 
pneumonia is. A gyógyítás ennek megfelelően a_ belgyó
gyászati szabályok szerint történik, Penicillin már profi
Iaktikusan is adandó. A fájdalmas gégefő lokális kezelése 
helyi érzéstelenítőkkel való ecsetelésben áll. Igen jó a 
metilénkék-kokainos ecsetelés. Köptetők, inhalálás, köhö· 
gés és fájdalomcsillapítók, nyugtatók, altatók, vitaminok 
szükség esetén excitánsok, s1trofanlin. Gondos ápolás, 
táplálás, pszichoterápia a gyakori depresszió miatt. 
Per os mérgezésnél (mustárgázzal szennyezett ételek, 
italok fogyasztása)!. ált. eljár. 1. pont b) és tüneti. 

·Nikotin. Per os 1. ált. eljár. 1. pont aj. Analepti'·umok, koffein, 
babkávé, alkohol (pálinka). Légzésbénulásnál mester
séges lélegeztetés, légzőközpont izgatók, szívmasszás. 
Szívbénulásnál adrenalin intracardialisan. 

NitrobenzoL L. anilin. 
Nitrogén mustár. L. mustárgáz. 
Nitroglieerin. L. amilnitrit. 
Nitritek, nitrátok. L. ált. ·eljárás 1. pont aj Analeptikumok. 

Methaemoglobinaemiánál !.-ált. eljár. 9, pont. Kaliumnitrát 
(salétromsó) esetében konyhasó i. v., bő folyadék felvétel. 

Nitrózus gázok. L. foszgén. 
'Novocain (cocainum novum, procainj L. cocain. 
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Ölomsók. L. ált. eljár.1. pont a). Hashajtás nátr. szulfá.t-
10%·os nátr. tiosi.ulfát inj.·k i, v. calcium gluconi 
injekciók. Fájdalmas bélgörcsök ellen papauerin, opi 

Ólomtetraetil. Per os J. ált. eljár. 1. pont a) 10%·oS n 
tioszulfát i. v. Nyugtalanság, delirium esetén barbitu 
tok, zárt, elmeosztály. Morfint ne adjunk. _ 

Ópium. L. morfin. 
Oxálsav, L. heresó: 
Parathion. Per os ált. eljár. 1. pont a) Bőrről, testfelületr 

szappanos vizes lemosás. A továbbiakban l. ált. elj 
cilolineszteráz bénítók okozta mérgezésnél, 20. po 

Petróleum. L. ált. f'ljár. 1. pont a) és tüneti. 
Pilokarpin. L. ált. eljárás 1. pont a). Atropin! és tüneti, 
PirogalloI. Per as\. ált. eljár. 1. pont a). Methaemoglobinaem 

nái 1. ált. eljár. 9. pont. 

Proeain. L. cocain. 
Ricin_us mag, L. ált. eljár. 1. pont a). Bevonó szerek és tüne 

· Szükség esetén infűziók, analeptikumok. 
Stlbium veg~'iiletek. L, antiínon. 
Scbweinfurti zöld. L. arzén. 
Seeale eornutum. L. ergotin. 
Szénsav (C0 2), I't:Iesterséges lélegeztetés! 

i. v. 
Szénkéneg, (széndiszulfid). Per os 1. ált. eljár. 1. pont a)~ 

Továbbiakban Jégzőcentrum izgatók. Ou CO, inhaláció.; 
Szükség esetén mesterséges lélegeztetés. 

Szénmonoxid. Oxigén inhaláció. Szükség esetén mesterséges 
lélegeztetés. Legjobb az O, és CO, (95 : 5) keverék, a
~Carbogen~ inhalációja. Lobelin l. v. Szlrofantin. Penicillin 
profilaktikusan is. Decubitus hajlam. I{ivéte\esen, 
súlyos esetben vérlebocsátás párhuzamos transzfúzióva1.-

SzéntetraklÓrid. Per os 1. ált. eljár. 1. pont a). Olaj, zsír, ricinUs
is tilos! Egyébként légzés és keringés fenntartása. Adre:-: 
na!in ti\o-s! Calcium inj. ll:Iájvédelem és az esetleges 
vesekárosodás kezelése. 

Szkopolamin. Per os !. ált. eljár, 1. pont a). Parenterálisan 1. ált_ 
• ' eljár. 6. pont. A továbbiakban légzőcentrum izgatók.-

Kitűnően hat az efedrin! Atropin, morfin tilos! -

Szóda {mosószóda. natr. carbonicum). L. mnrómérgek~Júgo-k:f 

312 

-~ztrichntn. Ált. -eljárás 1. pOnt a) csak akkor, ha a görcsök. 
még nem jelentkeztek. Narkózisban ált. eljár. sokszor 
keresztülvihető. Tartós altatás (Dauernarkózis) !, közben 
infúziók. Könnyebb esetekben a mérgezett állandó barbi„ 
turál hatás alatt álljon. Kb. 12-16 órán át, esetleg tovább 
is a szükségnek megfelelően. A legnagyobb nyugalom„. 
csendes,_ sötétebb szobában, minden külső ingert ú. m. 
fény, zaj, de különösen érintést, tapintást kerülni, úgy0 

szintén a felesleges vizsgálatot- is. 

-.:1'etrnklóretán, L. széntetraklorid. 

'fiJUSÓ. ! L. marómérgek. 

-.. -'frlklóretilén. Per os J. ált. eljár, 1. pont a). Egyébként a légzés. 
· és keringés fenntartása éS tüneti.. 

,-,-_-1'1ntaceruza. (metilviolett). A szövetekbe jutott ceruzabélt eltá-
volltjuk, illetőleg kimetszük. Szemsérülést azonnal szak-
orvoshoz küldj ük. 

Vipera marás. L. kígyómarás. 

-- ·v1züveg. L. marómérgek-Júgok. 

Yperit. L. mtistárgáz, 

marómérgek·lúgok. 

Függelék 

Sugárzást ártalmai<. {röntgen-. gamma-. neutron-sugárzás mérge-
zések) Nagy sugárzó energiák behatásánál (maghasadás, 
magépítés, egyesülés) első teendő a shock leküzdése. Só 
és folyadékveszteség (hányás·hasmenés) pótlása infúziók
kal. Vérképzőszervek károsodásánái transzfúziók, rnáj
készitmények, vitaminok. Fertőzések ellen penicillin 
és más antibiotikumok. Nyugalom! Gondos ápolás és táp
\<\Jás, pszichoterápia és tüneti kezelés. 

Rndioaktfv any3gok. (suadrz6kJ. Per os ált. eljárás 1. pont a) 
és fenti_. Kiválasztás gyorsítása, a diuresis fokozása, 
Börre, testfelületre került r. al,t. anyag esetébPn alapos 
lemosások szappanos vízzel (a hajas fejbőrt is), míg a test 
felület radioaktivitást mutat. Ruházat, lábbeli, haszná
lati tárgy mindaddig nem használható, míg r. a 1 t.-t mutat, 
illetve a mentesítés nem történt meg. ~1érgezési tünetek
nél, mint sugárzási mérg. Bőrtüneteknél megfelelő eljá·, 
rás: 

313 



IV. HEVENY MÉRGEZÉSEK ORVOSI SEGÉLY: 
NYÚJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES LEGFONTOSABB 

GYÓGYSZEREK 

Injekciók. 

Koffein 
Tetracor 
Lobelín 
~ympati"Omim 
Adrenalin 
E edrin 
Sztrofantin 
Intranarcon 
Sevenal 
Mor:"in 
Calc. gluconicun1 
N atr. thiosulf 
Dicaptol • 
Natr. nitrosum 
Papaverin 
Atropin 
GI wos-•m 20 és 40%-os 
Natr, chlor. 10 %-os 
Met Fnkék 1 %-os 
Apomoriin 1 %-os 

Eszközök. 

űyomormosó felszerelés 
Nyelvfogó 

314 

Egyéb gyógyszerek. 

Cupr. sulfur. 1 g-os 
csom. 

N tr • h drokarhonát 
Magn, oxydat. 
Calc. gluconic 
KaJ. hypermaÚgan. 
Amy n tr1t 

párnácskák 
Alkohol 

(per os haszn.) 
Carbo aetivatus 
Natr. sulfuric. 

Szemcseppek 

Procain old. 2 %-os 
Paraf1. Lqu. 

5 dh 

50 g 
50-100 • 

100 f 

\1. HÁZNÁL HÁZTARTÁSBAN RENDSZERINT 
MEGTALALHATO FONTOSAilB ANTIDOTUMOK 

ANALEPTICUMOK ÉS EGYÉB SZEREK 

Jiálll'tatáshoz: _Ví:i;, ~zappan, olaj, zsír, vaj, konyhasó, vjdéken 
gyakran rezgahc is. 

gashajtáshoz: keserűvíz, keserűsó, karlsbadi só. 
)iarőmérgezéshez és egyes :fémsó mérgezéshez: tej, toj3.s~ olaj,_ 

tejfel (vízzel higitva tejet pótol). 
Neutralizáláshoz: lúgokhoz: ecet, citrom, uborka!~, citrom• 

pótló, savanyú bor, savó, iró, aludttej; savaklwz: égetett 
magnézia, :i'ogpor, kréta (vigyázat! A n1a1 kr t k túl· 
nyomóan g psz,_ől k sz Jnek. Ez nem használható, 
sőt veszélyes!) szódabikarbóna, falról lekapart mész, 
mosópor (erősen higítva). 

Analeptirumok, excitansok, <·ollapsus·, Iénzésre és \'asomotor„ 
centrumra hatók: babkávé, orosz tea, alkoholos italok, 
mint konyak, rum, pálinkafélék, sósborszesz, erős bor, 
habzóbor (olcsó, de teljes hatású pezsgőféle). 

B.erlektóriknsan hatók, szagoltatás útján: szalmiákszesz, ecet 
eszencia, reszelt torma, törött bors. 

Fizikális eljárások: dörzsölés, hideg leöntések, fájdalom inger. 
mellkas, arc ütögetése stb. 

Fémsó mérgezésnél; tej, (rézgálicnál kerülendő), tojásfehérje, 
tojásfehérjés tej, fixirsó. 

Adszorpr-iós terápia: Faszenet finomra megtörünk, finom szitán 
átszitáljuk. Sütőben elszenesítünk gabonamagvakat, 
kenyérhéjat, megtörjük, átszitáljuk. 

Kalcium terápia: kréta, tojáshéj összetörve, falról levakart 
mész. 

Oxidáló sz0rek: kál. hipermang. 
Nátr. tioszulfát: egyszerű fixírsó. 
SzuHát: keserűvíz, karlsbadi víz, glaubersó (ólomsók, bárium) 
Szénsav inhaláció: szóda vizes üvegből. 
Lemosó szerek: vízben oldhatók: víz, szappanos víz, lipoidbatt 

oldhatók: denat. szesz, pálinka, benzin. 

Eszközök: 
Irrigátor gyomormosáshoz. 
Tölcsér megfelelő gumicsővel haszriálható gyomormosáshoz, 

beöntésre, infűzióhoz (sterilizálva). 
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PÓTLÁS 
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TÁBLÁZATOIC 

l\iértékegységek 
Gyermekek súly~ és hosszmértél• tú!Jl{tzuta 
Vitamin- és kalória-táblázat 
Inkubációs táblázat 
Vér· és liquor-táblázat 
Terhességi naptár 



11ÉRTÉKEGYSÉGEK 

Gyógyszerek adagolása során használatos egységek 
1 evőkanál kb 15 ml 
1 gyermekkanál kb 10 ml 
1 kávéskanál kb 5 ml 
1 csepp (vizes oldatból) kb 1/20....,..-1/25 mJ 
1 csepp (szeszes oldatból} kb 1/50-1/60 ml 
1 késhegynyi kb 0,5-1,0 g 

Jt[osszmértékegységck 
1 cm= 10 mm= 10.000µ = 10.000.000 mµ 
1 yard (91,44 cln) = 3 foot (láb, 30,48 cm) = 36 inch 

(hüvelyk, 2,54 cm), 
1 km = 1000 m = 0,6213 mile (angol mérföld), 

Térfouatmértékegységek 
1 1 = 1000 ml. 
1 gallon (4,551) = 4 quart (1,141) = 8 pint (0,571) (Angol 

mértékegységek.) 
1 ~al!on (3,79 1) = 4 quart (0,951) = 8 pint (0,471) (USA 

mérl.ékegységek.) 

Súlymért~kcgységek 

1 g = 100 cg = 1000 mg = 1000.000 y (µg) 
1 ounce (31,1 g) = 8 draehm (3,9 g) = 24 scruple (1,3 g)= 

= 480 grain (gr. 0,0648 g) (Gyógyszermértékegf!ségek.) 
1 pound (lb. 453,59 g) = 16 ounce (oz. 28,35 g) (Kereske

delmi mértékegységek.) 

Htimérsékletegységek 
Celsius fok= 5/9.(Fahrenheit fok - 32) 
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GYERMEKEK SÚLY· ÉS HOSSZJl[ÉRTÉK FIÚK LÁNYOK 

TABLAZATA f!;\.TÁRÉRTÉKEK HATÁRÉRTÉKEK 
Sziiletéstöl - 18 éves korig Közép- Közip-

FlÚK LÁNYOK érték érték 
3.5 ÉV 

HATÁRÉRTÉKEK 12,93 15,58 18,82 súly ;kg 12,47 15,38 20,55 
Közép- Közép- 94,3 99,8 106,5 hossz cm 92,0 99,5 108,0 

érték SZÜLETÉS érték 4 ÉV 
2,63 3,4 4,58 súly kg 2,63 3,36 13,65 16,51 20,09 súly kg 13,25 16,42 21,86 

46,3 50,6 54,6 hossz cm 47,1 50,2 97,5 103,4 110,4 hossz cm 95,2 103,2 112,3 

3 HÓNAP 4.5 ÉV 
4,81 5,72 7,44 súly kg 4,45 5,62 14,33 17,42 21,5 súly kg 13,93 17,46 23,09 

56,8 60,4 63,7 hossz, cm 55,8 59,5 100,6 108,7 114,3 hossz cm 98,1 106,8 116,2 
6 llÓNAP 5 ÉV 

6,35 7,58 9,43 súly kg 5,76 7,26 15,44 18,89 23,50 súly kg 14,95 18,57 23,72 
63,0 66,4 70,4 hossz cm 61,1 65,2 102,0 110,- 118,4 hossz cm 101,3 109,4 118,4 

9 HÓNAP ~ 5.5 ÉV 
7,53 9,07 11,07 súly kg 6,85 8,71 '7,6 20,68 24,09 súly kg 17,24 19,96 23,22 

67,7 71,2 75,9 hossz cm 65,4 70,1 108,3 114,4 120,1 hossz1 cm 107,8 112,8 118,'3 

12 HÓNAP 6 ÉV 
8,39 10,07 12,38 súly kg 7,62 9,75 17,46 21,91 27,71 .~úly kg 16,87 21,09 26,63 

71,3 75,2 80,3 hossz cm 68,9 74,2 108,5 11.;,5 126,2 hosszy c.m 108,0 115,9 125,4 

15 llÖKAP 6.5ÉV 
8,98 10,75 13,33 súly kg 8,21 10,43 19,69 23,22 27,4 súly kg 19,14 22,41 26,17 

74,4 78,5 84,2 hossz cm 71,9 77,6 - 114,1 120,4 127,0 hossz cm 113,7 119,1 125,6 
18 HÓNAP 7 ÉV 

9,57 11,43 14,29 súly kg 8,8 11,11 19,5 24,58 31,71 súly kg 18,73 23,68 30,53 
77,5 81,8 88,2 hossz cm 74,9 80,9 114,0 124,1 133,4 hossz cm (114,0 122,3 131,7 

2ÉV 7.5 ÉV 
10,57 12,56 15,83 súly kg 9,8 12,29 22,0 25,9 31,16 súly kg 21,14 25,04 29,76 
82,7 87,5 94,6 hossz cm 80,1 86,6 120,0 127,1 133,9 hossz cm 119,5 125,2 131,8 

2.S ÉV 9 ÉV 
11,43 13,61 16,78 súly kg 10,7 13,43 21.77 27,26 36,02 súly kg 20,55 26,35 35,79 
86,9 92,1 99,5 hossz cm 84,5 91,4 119,6 130,0 140,2 hossz cm 119,1 128,0 137,4 

3 ÉV a.s Ev 
12,25 14,61 17,78 súly kg 11,61 14,42 24,4 28,62 34,93 súly kg 22,95 27,67 33,79 
90,6 96,2 102,8 hossz cm 88,4 95,7 _125,7 132,8 140,0 hossz cm 124,6 180,5 137,5 
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FiúK 
F!ÚK LÁl\'YOK 

'HATÁRÉRTI!:KEK 

Közép- Közép- fIATÁRÉRTÉKEK HATÁRÉI'Í.TÉKEK 
érték érték Közép- Közép-9 ÉV ér lék érték 23,81 29,94 40,73 súly kg 22,27 28,94 1~ É\: 

"124,2 135,5 145,3 hossz cm 123,6 132,9 
36,2 48,81 68,31 súly kg 37,69 49,_17 68,4 9.5 ÉV 146,4 162,7 177,1 hossz cm 148,2 159;4 170,7 

26,63 31,3 38,78 súly kg 24,9 -80,44 
14.S E\· 130,6 137,9 145,1 hossz cm 129,4 135,8 

10 É\' 42,32 51,66 64,59 súly kg 42,73 50,35 61,55 
155,-0 165,3 174,6 hossz cm 154,1 160,4 167,6 25,76 32,61 45,36 súly kg 24,13 31,89 

1r; Er ;128,7 140,3 150,3 hossz cm 127,7 138,6 

10,5 ÉV 41,41 54,48 73,3 súly kg 40,37 51,48 70,4 
151,7 167,8 181,8 hossz cm 1-50,2 161,1 171,6 28,89 33,93 42,91 súly kg 27,17 33,79 

135,1 142,3 149,7 hossz cm 134,4 141,7 15.5 ÉV 
11 i<.:v 56,65 69,22 súly kg 45,0 52,3 63,32 28,03 35,2 50,67 súly kg 26,26 35,74 169,7 178,2 hossz cm 155,7 161,7 168,6 ;133,4 141,2 154,4 hossz cm 132,3 144,7 

11,5 ÉV 16 ÉV 

31,39 36,74 47,4 súly kg 29,98 37,74 58,83 77,34 súly kg 41,64 D3,07 71,53 
'.139,8 146,9 154,8 hossz cm 139,8 148,1 171,6 185,6 hossz cm 150,8 162,2 172,0 

12 Ev 16,5 ÉV 
30,48 38,28 56,34 súly kg 28,85 39,74 60,33 73,03 súly kg 46,22 53,57 64,5 ·.iss,1 149,6 161,9 hossz cm 137,8 151,9 172,7 180,7 hossz cm 156,2 162,4 169,2 

112.5 ÉV 
17 É\7 33,84 40,23 52,8 súly kg 33,88 l2,37· 

50,12 61,78 79,65 súly kg 42,59 54,02 72,35 "144,5 152,3 161,6 hossz cm 145,9 154,3 
159,0 173,7 186,6 hossz cm 151,0 162,5 172,2 13 ÉV 

32,66 42,18 62,6 súly kg 32,75 44,95 17.5 ÉV 
·42,2 155,0 169,5 hossz cm 143,7 157,1 

62,41 75,66 súly kg 46,81 54,2 65,27 
13.5 Ev 1'14,1 182,0 hossz cm 156,3 162,5 169,4 

37,29 45,5 59,01 súly kg 38,78 47,04 13 Él/ ü49,4 158,9 168,9 hossz cm 151,1 · 158,4 
súly 42,87 5 4,39 72,89 51,26 63,05 81,19 kg 

59,6 174,5 187,6 hossz cm 151,0 162,5 172,2 
:320 
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VITAMIN ÉS KALóIU TÁBLÁZAT 

s 1 
v i t a m i n 

1 
e • 

1 

s 
"' 100 g ·~ .„ 

1 

1 Nika-1 "' N 
tartalniaz 1 ;8 ~ A B, B, e ~ ~ "' . .; tm Egyéb 

0 

1 

0 • " 
N. E. mg mg '"" mg mg 

"' "' 
0 

"' "' mg "' 
Gyümölcs és gyümölcslé féleségek: 

1. Áfonya, friss, , , ••••.. 68 0,6 0,6 16,3 280 0,03 0,07 0,3 16 1. 
/2. édesített konzerv 109 0,4 0,4 27,- 100 0,02 0,07 0,18 5 2. 

. 3. Alma, édes, friss ••. : : 58 0,3 0,4 15,9 90 0,04 0,02 0,2 5 E 0,72 3. 
4. édes szárított ...... 281 3,- 0,7 77,6 0,05 0,08 0,5 11 4. 
5. must, édesített .... 80 0,2 0,1 20,3 60 0,01 0 01 1 5. 
6. -lé, friss 52 0,1 13,- 57 0,02 2 6. 
7. Citromlé .•• :'.::::'.::: 45 0,9 0,6 8,7 0,04 0,1 45 P. 7. 
8. Cseres nye, friss ..... 60 1,1 0,4 15,1 1000 0,05 0 06 0,14 8 8. 
9. édesített konzerv .. 235 0,6 0,1 20,8 870 0,03 0 02 0,18 3 9. 

10. kandírozott 352 0,5 0,2 87,5 10. 
11. Egres ••• ;„ •. ::::::: 37 0,8 0,5 9,5 380 0,15 25 11. 
12. Földieper, friss 41 0,8 0,6 9,3 60 0,03 0,07 0,3 60 12. 
13. édesített konz~;,; · · · 116 0,5 0,2 28,7' 13. 
14. Görögdinnye •••..• : '. 31 0,5 0-.2 7,5 590 0,05 0'05 0,2 6 14. 
15. Körte, friss , ....• , .. 61 0,5 0,4 17,- 20 0,02 0,04 0,1 4 15. 
16. édesített konzerv .. 75 0,2 0,1 19,9 0,01 0,02 0,1 2 16. 
17. szárított 3011 2,3 0,4 78,1 45 0,07 0,15 17. 
18. Málna, friss:::::::::: 66 1,1 0,6 17,2 150 0,03 25 18. 
19. édesített konzerv .. 119 0,6 0,5 29,9 100 0,02 19. 
20. -lé, friss 45 0,2 11,- 100 0,03 25 20. 
21. Mazsola, .. :'.:'.'.::::: 298 2,3 0,5 73,- 50 0,15 0,08 0,5 21. 
22. Őszibarack, friss .. , , , 47 0,8 0,2 12,4 880 0,02 0,05 0,9 8 22. 
23. édesített konzerv . , 75 0,4 0,1 18,4 450 0,01 0,02 0,7 4 22. 
24. szárltott 295 3,- 0,6 72,9 3250 0,01 0,20 5,4 19 24. 
25. Ribizli, friss" : : : : : '. : : : 58 1,4 0,4 17,1 120 0,05 0,14 35 25. 
26. Sárgabarck, friss .•... 51 0,9 0,2 13,9 2790 0,03 0,04 0,7 4 26. 
27. édesített konzerv .. 89 0,6 0,1 21,8 1350 0,02 0,02 0,3 4 27. 
28. szárított 292 5,2 0,4 69,5 7430 0,01 0,16 3,3 12 28. 
29. szárított, főiöii : : : : 129 1,3 31,07 2000 0,01 0,1 0,25 2 29. 
30. Szilva, friss , , .... , .. 56 0,7 0,2 13,4 350 0,15 0,03 0,6 5 30. 
31. édesített konzerv .. 84 0,4 0,1 20,7 230 0,03 0,03 0,4 1 31. 
32. szárított 299 2,3 0,6 72,6 1890 0,10 0,16 1,7 3 32. 
33. Szőlő •••••• :'.:::::·::: 74 0,8 0,4 21,- 80 0,05 0,03 0,4 4 33. 
34. lé ... „ ..... „ .. „ 76 0,4 18,0 0,03 0,08 2 34. 

Főzelék féleségek: 

35. Bab, zöld, friss ...... 
1 

351 2,4 0,2 700 10,06 10,12 jű,6 12 E 3,6 35. 
36. zöld, konzerv 19 1,- 410 0,03 0,05 0,3 4 36. 
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v i ' a m i n - s s ti • 

1 1 

JN!tr[ „ „ 100 g ., .„ 
A B, B, e Egyéb ~ ~ tartalmaz "' ~ 

" "" "" 1''· E. mg mg '"" mg mg e 
0 ~ 0:: 

'" 
mg ~ 

"' 
1 0,60 0,24 2,1 2 E 37. 

37. Bab, fehér,_ szárított •. 1350 22,- 1,5 66,5 ___ 0,13 0,12 0,88 38. 
38. fehér, konzerv , , ... 102 6,- 0,4 20,.....:...<: 690 0,30 0,18 1, 9 26 B.; E_ 2,1 39. 
39. Borsó, friss ········· 80 6,7 0,4 17,2 540 0,11 0,06 0,9 8 40. 
40. konzerv ......... ,. 69 3,~ 0,4 14,2 370 0,87 0,29 3,- 2 E + 41. 
41. szárított 354 24,5 1,- 66,1 40 0,10 0,04 1,- 23 E 0,06 42. 
42. Burgonya háffi~~~tt, f~i~s 85 2,- 0,1 19,5 400 0,25 0,10 4,8 26 43. 
43. szárított .... „ .... 363 7,1 0,7 82,- 50 0,03 0,02 0,1 12 E 0,27 44. 
44. Hagyma, friss .„ .... 40 1,4 0,2 9,8 20 0,23 0,15 1,1 37 45. 
45. szárított .......... 350 10,1 1,- 75,2 9540 0,10 0,56 0,8 136 E 2,2 46. 
46. Kalarábé levél • , , .... 30 3,1 0,4 6,6 0,06 0,06 0,5 28 47. 
47. fej . , ••. , ....•.•.• 29 2,1 0,2 7,3 100 0,06 0,05 0,26 40 E 0,1; l{++ 48. 48. Kelkáposzta, friss ... 25 1,6 0,1 6,7 520 0,41 0,37 2,4 189 K+++ 49. 49. szárított 340 13,7 1,8 68,8 0,03 0,20 0,2 18 50. 
50. Káposzta s~~~iiYit~ii ·. 20 1,1 0,2 4,8 90 0,10 0,11 0,6 69 K 51. 51. Karfiol 31 2,4 0,2 5,8 50 0,09 0,1 0,5 68 E 52. 
52. Kelbimbó .. ··'····.'. 47 4,7 0,5 9,9 50 0,5 0,32 3,1 E++ 53. 53. Lencse, száríiOt"t. : : : : : 357 25,7 1,- 61,2 630 0,07 0,04- 0,4 120 54. 
54. Paprika, zöld ... , . , , . 24 1,2 0,2 6,7 1100 0,06 0,04 0,6 23 E 0,27; K 55. 
55. Paradicsom, friss ._, .. 23 1,- 0,3 4,6 1050 0,05 0,03 0,7 16 56. 
56. konzerv .... , , .... , 21 1,- 0,2 4,4 1880 0,09 .0,07 1,8 28 57. 
57. püré., ............ : 217 2,- 0,4 24,5 1050 0,05 0,03 0,7 16 58. 58. -lé konzerv . , , .. , , . 23 1,- 0,2 4,3 6000 0,08 0,2 0,5 21,5 E 59. 
59. Paraj, friss .......... 22 2,2 0,3 4,6 5800 0,02 0,08 0,3 5 60. 60. konzerv ... , ....... 22 2,3 0,4 3,6 18 OOO 189 E, K. 61. 61. Petrezselyem ......... 60 3,7 1.- 10,8 30 0,04 0,04 0,1 24 62. 
62. Retek ....... „ ..... 20 1,1 0,1 4,9 6 0,03 0,04 0,3 5,5 E 63. 
63. Répa . , ............. 33 1,6 0,1 10,5. 6700 0,05 0,17 0,3 34 E 64. 
64. Répa vörös (cékla) ... 33 2,- 0,3 7,-- 540 0,06 0,07 0,2 8 E 0,45 65. 
65. Saláta, fejes , , .. , , . , . 15 1,3 0,2 3,4 6000 0,13 0,06 0,64 4 E 0,45 66. 
66. Sárgarépa, friss ...... 40 1,1 0,2 10,1 4500 0,03 0,02 0,3 2 67. 
67. konzerv ..... , , .... 30 0,5 0,4 6,7 60 OOO 0,29 0,28 3,2 11 68. 
68. szárított .......... 361 4,- 1,4 83,1 800 0,12 0,17 1,2 36 69. 
69. Spárga, friss , , . , ..... 21 2,1 0,2 4,9 600 0,06 0,09 0,8 15 70. 
70.' konzerv • , , ........ 21 1,6 0,3 3,5 -110 1,14 0,31 2,1 E, Pant. s. 71. 71. Szója-bab, szárított 351 34,9 18,1 16,4 4000 0,10 0,27 75 72. 
72. Torma ..... ,, ... , ... 22 0,7 0,5 4,2 3400 0,05 0,08 0,6 8 73. 
73. Tök és dinnye ....... 15 0,8 0,1 4,1 200 0,04 0,05 0,18 10 B.; E, 74. 
74. Uborka 13 0,8 0,1 3,6 0,03 0,04 0,3 7 E 0,46 75. 
75. Zeiler le~é\: : : : : : '. : : : 20 1,1 0,2 5,2 76. 
76. fej ...... „„ .. „. 46' 1,7 0,3 10,4 

1 
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l~ v i ' a m n s 1 
.. 

s .~ :S :S 

1 1 

1 Niko·1 
„ iH 
' 

\ 

-111 
„ wo g :9 ~?. A B, B, tm e Egyéb ~ N • lartafmaz 

" 
~ .;, ]\T. E. mg mg sav mg mg 0 ,, 

" 0:: 'l o\l "' \},\ 0 ~ mg 

"' féleségek: Ili 
30 0,481 0,13 1,2 3 P. 77. 

~ 77. Dió 702 15,- 64,4 17,7 80 0,23 1,17 6 78. 
78. Geszt~~y~: · iri~s' : : : : : : 213 3,4 1,9 46,9 79. 
79. szárított 380 6,7 4,1 81,5 0,251 0,67 4,6 80. i'.l 

80. Mandula •• : : : : : : : : : : 640 18,6 54,1 21,6 100 0,40 3 81. t~ 
81. Mogyoró ••• , , •.•••.. 671 12,7 60,9 21,4 0,30 0,16 16,2 Be; Pant. s. 82. 
82. földi, pirított -...... 546 25,9 43,3 26,7 

fü tés%ta-féleségek: 

0,12 0,08 3,1 83. 
83. Árpagyöngy ( •Gerslh). 346 9,- 1,4 77,3 0,07 0,03 0,8 E 0,23 84. 
84. Kenyér, fehér ....... 260 8,5 2.- 52.- 0,28 0,15 3,5 E„ E 1,3 85. 
85. Kenyér, fekete 100 % 262 9,5 3.5 49.2 0,30 0,13 3,54 E++ 86. -~ 
86. Kenyér; grabam ... , . 266 8,9 1.8 53.2 87. '• 0,17 0,22 1,15 i,! 

87. Kenyér, kukorica .... 240 6,2 7.- 39.2 0,16 0,04 1,1 88. fi 
88. Kenyér, rozs, sötét . , 263 6,4 3.4 52.2 89. 
89. Kétszersült •• , •.••... 422 9,8 9.9 73.5 300 0,15 0,06 0,9 90. 
90. Kukorica-dara , , ..... 356 8,3 1.2 78. 0,07 0,03 0,07 E 1,2 91. 
91. Liszt, bűza, fehér .... 370 10,8 1.1 75.8 0,56 0,12 0,5 E 2,2 92. 
92. Liszt, bűza, teljes 334 12,2 2.3 73.9 0,47 0,21 1,7 93. 
93. Liszt, rozs, sötét . : : '. 319 11,- 1.9 73.1 110 0,82 0,34 0,25 94. 
94. Liszt, szója, középzsiros 283 42,5 6.5 13.6 140 0,77 \ 0,28 0,3 95. 

. 95. Liszt, szója, zsíros ... 375 35,9 20.6 11.4 0,04 0,2 E 0,35 96. 
96. Rizs ................ 354 7,4 0.5 80.4 0,05 0,03 1,4 97. 
97. Rizs-fényezett., ...... 351 7,6 0.3 79.6 ' 98. 
98. Rizs. fényezett, főzött 100 2,2 0.1 22.6 
99. Tészta, közönséges 0,13 0,08 2,1 99. 

szárított ........... 360 13,- 1.4 74.3 
100. Tészta, közönséges, 0,03 0,02 0,6 100. 

főzött ......... , ... 69 2,5 0.2 14.3 200 0,13 0,12 2,1 101. 
101. Tészta, tojásos 385 14,3 5.- 70.9 0,55 0,14 1,1 E 1,9; Pant. s. 102. 
102. Zabpehely •... , ...... 385 13,- 7.5 69.7 103. 
103. Zabpehely, főzött .... 62 2,8 0.5 11.7 

Cukor- és 
féleségek: 

104. 
104. Cukor 387 0,24 1,1 E 5,3; Biotin 105. 
105. Csokoládé: ':k~;e~Ű· : : : : 570 5,5 52.9 183 0,02 0,04 0,33 Biotin 106. 
106. Csokoládé, tej 452 6,- 33.5 10 0,02 0,02 0,2 6 107. 

1107. 
I<andirozott gyÜfilöids". 288 0,5 9.3 108. 

108. Karamell • •••• „" .. 428 2,- 12-

327 
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109.1 110. 
111. 

112. 
113. 
114. 
115. 

116.1 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 

126. 
127. 
128. 
129. 

130. 1 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
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100 g 
tartalmaz 

l\felasz ......••••..•• 
l\.féz ...... , ....•... ,. 
Szőlőcukor ...• , ..• , , 

Csukamájolaj .. , , .... 
Disznózsír, olaj ••...• 
Vaj ............... . 
Zsírs,zalonna, sózott, 

zsiros ...•.... , .... 

Iró ....... , , ....• , , . 
Sajt, Came1nbert .• , , . 

Emmentáli ... , .•.. 
Parn1e án ........ . 
Hoquefort ........ . 

Tej, (.iuh) , ..•••••.•• 
Tej, (kecske).,,, .... . 
Tej, (tehén) . , , ..... , 
Tejföl, tejszín ••....• 
Tejpor ..• , , .. , .... , • 

TTo~~sfehérje, nyers .. . 
OJaspor ..•.••...... 

Tojás, teljes nyers , , . 
Tojássárgája, nyers , . 

1 1 

1j1 

902 
884 
716 

816 

36 
306 
404 
400 
390 

93 
71 
69 

206 
496 

47 
593 
158 
355 

Birkahűs . , , ........• j 230 
Borjűhús, nyers . , . , , 176 
~or~úhús~ sütve, sovány 231 

orJúvelo , , ...• , .. , , 115 
Csirkehús . , ... , • • . . . 111 
Disznóhús közép zsíros 291 
Disznómáj , ... , ••.. , 130 
Disznósonka, füstölt . 384 
Kacsahús, nyers • • • . . 321 
Libahús, nvers . , , • . • 349 
Libamáj : •. „ .. , „. 176 

2,4 
0,3 

Zsír- és olaj.:.,-,,:; 

~61 f~t~ 1
1 

0,4 

3,-1 89.- 0.5 

3.5 1 

19.7 1 
28.6 ' 

36.3 ·1' 21.7 
5.15 
3,76 
3,39 
2,5 1 

25,8 i 

io,8 
48,2 
12 8 
16:3 

i8,-
19,2 
32,2 
10,-· 
21,6 
16,4 
19,6 
16,9 
16,-

16,41 16,5 

Tej-, tejtermék-;,: 

0.5 1 4,8 
25.34 

31.445 2.-
27.59 2.-

33.35 1.-
6.18 4.17 
4 07 4,64 
4 08 4,94 

20,- 4,-
26,7 38,-

45,44 
11,963 

33,9 

17,57 
11,065 
11,3 
10,4 

2,7 
25,9 

5,22 

~~:67 
31,5 
10,-

1,-
2,6 
0,7 
0,7 

Hús-
0,07 

2-

5-

V i t a m n 

A 
N. E. 

B, 
mg 

B, 
mg 

0,08 
1

0,16 
0,04 

1 -

féleségek: 
85 OOO 

3300 

0,18 

t-0jásféleségek: 
0,04 

3610 
4010 0,03 
1350 0,03 
4010 0,03 

0,01 

0,04 

. 0,18 
0,83 
0,45 
0,53 
0,45 

170 
280 

1250 
49500 

0,06 
0,04 
0,03 
0,29 1 

0,07 
0,17 
0,13 
1-2 

2 
0,23 
1,23 
0,34 
0,52 

16 0000 

4460 
114-0 
3210 

féleségek:l 

2700 

0,35 
0,12 
0,32 

0,21 
0,18 
0,24 

0,23 
1,04 
0,43 
0,78 
0,13 
0,16 
0,03 

0,26 
0,27 
0,26 

0,15 
0,20 
2,70 
0,19, 
0,41 
0,24 

I
N.iko\ tin-

i '"" mg 

1
2,8 
0,2 

0,1 

0,9 

e 
mg 

4 

0,1 
1,60 
1,24 
0,11 
1,24 

11,-

0,25 
0,1 

0,5-1 
1,6 

0,08 
0,2 
0,1 

5,9 
6,3 
7,6 
4,5 
6,-
4,4 
15,50 
3,8 
7,89 

13,-
3,6 

\ 

~6 
1,-

1 7 1:-
10,-

27 

8 

Egyéb 
mg 1 l 

1
109. 
110. 

1_111. 

D++++ 1112. E 55 113. 
D 60 NE,E 24, 114. 

D, E, F+ 115. 

- 1116. 
D; E; 1,- 117. 
D ;E 1,- 118. 
D;E 1,- 119. 
D;E 1,- 120. 

D+ 
D;E 0,12 
D 
D 

121. 
122. 

i 123. 
124. 
125. 

126. 
D +++E++ 127. 
D +++E 1,17 128. 
D+++E++ 121. 

E 0,21 
B 6 ; E 0,63 
D+ E+ 
E 0,44 

D;E 

1 130. 
131. 
132.] 
133. 
134. 
135. 
136. 
137. 

138. l 139. 
140. 
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s -~ • :i: „ 100 g • ·~ 

E ~ 
„ "-tartalmaz "' .; -5~. 

0 l'i " " 'l "' 
Marhahús megfőzve: 

141. Beefsteak ••••..•••• 293 16,9 25,-
142. Pecsenye, középzsiros 341 15,5 31,-
143. Pecsenye, sovány .. 194 19,3 13,-
144. Leveshús •••••••••• 162 20,3 9,-
145. Nyúlhús 129 21,- 5,08 
147. Pulykahú~; iiYe'r;::::: 262 20,1 20,2 
148. Étszalonna, zsíros, 

sózott .... „„ .. „ 781 3,9 85,- 0,5 

149. Bo' 53 Alkoh. 7,5 0,1 
150. 

Gomb~·· ............ 
42 3,5 0,4 6,8 

1151. 
Italok, ég~t~it" '. '.: : : : : 250 Alkoh. 40,-

152. Kakaó ........ ,, .... 329 9,- 18,8 
153. Must ........ " ..... 41 5,2 
154. Rum ............... 312 Alkoh. 43,9 
155. Sör ••.........•...•. 50 0,6 Alk.4,4 4,-

A LEGGYAKRABBAN ELÖFORDULŐ FERTŐZŐ 

I. Ilejelentési kötelezettség· alá tartozö he\•eny lert6z6 
betegségek 

Betegség neve: 

Agyvelögyulla.dás járványos 
Anthrax 
Bang-kór 
Brucellosis 
Cholera asiatica 
Choriomeningitis lymphocy-

tica 
Diphtheria 
Dysenteria amoebás 
Dysenteria bacillaris 
Encephalitis epidemica 
Ételmérgezés (baktériumos 

eredetű) 

330 

Lappangási idö: 

l. Encephalitis epidemica 
2-3 nap 
l. Brucellosis 
2-4 hét 
1-5 nap 
J. Meningitis serosa 

2-7 nap 
2 naptól több hónapig 
1-7 nap 
14-20 napig 
1 órától 2 napig 

A 

"· E. 

g y e s 

1 ~- 1 

1 
0,10 
0,10 
0,12 
0,13 
0,05 
0.12 

0,18 

v i t 

B, 
mg 

0,13 
0,12 
0,15 
0,16 
0,06 
0,19 

0,04 

a m 

1 N.'ko-1 ltn-

'"" mg 

4,6 
4,2 
5,2 
5,5 

12,70 
7,9 

9,0 

0,11 0,42 _6,37 

0,09 0,45 1,50 

0,003 0,79 

i n 

e 
mg 

5,-

Egyéb 
mg 

E 0,47 

E 3,1 

1 

\1.J 
142. 
143. 
144. 
145. 
146. 

147. 

149. 
150. 
151. 

'152. 
153. 
154. 
155. 

BETEGSÉGEK LAPPANGÁSI IDEJE 

Betegség neve: 

Febris flava 
Febris puerperalis 

Febris recurrens 
Febris u ndulans 
Gyermekágyi láz 
Gyermekbénulás 
Hastífusz 
Heine-Medin kór 
Hepatitis epidemica 

Hólyagos himlő 
Influenza complicata 
Járványos agy- és gerinc-

hártyalob 

Lappangási id6: 

3-6 nap· 
1-3 nap; gonorrheás eredetű 

fertőzés esetén 10-12 nap 
2-14 nap 
\. Brucellosis 
l. Febris puerperalis 
1. Poliomyelitis anterior acuta 
l. Typhus abdominalis 
l. Poliomyelitis anterior acuta 
15-35 nap. - Serum hepati-

tisek esetén kb. 2-6-hónap 
I. Variola 
1-3 nap 
1. Meningitis cerebrospinalis 

ep.idemica 
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Betegség neve: 
Kanyaró 
Kiütéses tífusz 
Lepra 

Leptospirás eredetű meni 
gitis 

Lyssa 
Malária 

Malleus 
Máltai láz 
Meningitis cerebrospinalis 

epidemica 
Meningitis serosa 

Meningococcia 

Merevgörcs 
Morbilli 

Paratyphus 
Pertussis 
Pestis 
Pokol var 
Poliomyelitis anterior acuta 
Rabies 
Sárgaláz 
ScarJatina 
Sz~m_árköhögés 
Szovodményes influenza 
Takonykór 
Tetanus 
Trachoma 

Tularaemia 
Typhus abdominalis 
Typhus exanthematicus 
Váltóláz 
Variola 
Vérhas 
Veszettség 
Visszatérő láz 
Vörheny 
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Lappangási idö·, 
1. Morbilli ' 
1, Typhus exanihemalicus 
Hosszú, gyakran több 
tendő 

l; Meningitis Serosa 

2-6 hét . 
Változó, a harmadnU: os .· .. --· 

pan leggyakrabban P1 4 la 
3-~ nap na 
J. Brucellosis 
2-5 nap 

a) Choriomeningitis 
phocytica 8-21 nap 

b) Leptospirás eredetű 
ningitis 1-2 hét me 

l. 1VI~ninqitis cerebrospln 1. 
epidemica a 1 

J. Tetanus 
9-10 nap, a kiütés 

nése 14 nap 
1-10 nap 
1-3 hét 
1-10 nap 
l. Anlhra.-i; 
3-21 nap 
J. Lyssa 
l. Febris flaua 
2-8 nap 
!. Pertussis 
1. lnfluen:za complicala 
!. 111alleus 
6-14 nap 
!smeretlen, valószínűleg 
1-14 nap 
1-21 nap 
3-28 nap 
10-14 nap 
l. Malária 
7-17 nap 
l. Dysenteria 
1. Lyssa 
1. Febris recurrens 
l. Scarlatina 

, Bejelentési kötelezettség alá nem tartozO heveny feÍ't6z6 _ 
- betegségek . 

Betegség neve: Lappangási idö: 

,\ncylostomiasis 
,,\pht~ae. epizooticae 

· A-scar1as1s 

corysa 
Balkáni grippe 
aányászaszá\y 
.13árányhimlő 
Bőrbetegségek 
Cérnagiliszta-betegség 

. Dermatomycoses 
oyspepsia coli 
Echinococcosis 
Erysipelas hominis 
Erysipeloid Rosenbach 
Favus 
Febris aphthosa epizootica 
Febris Pappataci 
Fona\óckór 
Galandférgesség 
Gázüszök 
Icterus infectiosus 
Impetigo contagiosa 
Járványos fültőmirigylob 
Lebenyes tüdőgyulladás 
Leptospirosis 
Nátha 
Qedema malignum 

Orbánc 
Orsóféreggel fertőzöttség 
Oxyuriasis 
Papagálykór 
Parotitis epidemica 
Pediculosis 

Pneumonia 

Pneumonia 
Pneumonia 
Psittacosis 

atypica 
Jobaris 

Ish:~etlen, hónapokig tart-

3-10 hétig 
3-7 nap 
A petékből 2 hónap alatt 

fejlődnek ki az ivaiérett 
férgek 

12-48 óra 
1. Q-láz 
1. Anc11lostomiasis 
1. Varicella 
J. Dermatomycoses 
l. Oxyuriasis 
Bizonytalan 
Bizonytalan 2-8 nap 
1-2 év 
1-2 nap 
3-5 nap 
Ismeretlen 
1. Aphthae epizooticae 
3-6 nap 
Trichinosis 
l. Taeniasis 
J, Oedema malignum 
l. Leptospirosis 
3-5 nap 
l. Parotitis epidemica 
}, Pneumonia lobaris 
7 nap 
}, Corysa 
A seb ·fertőzésétől számitva 

5 órától 5-6 napig 
l. Ergsipelas hominis 
1. Ascariasis 
kb. 2 hét 
l. Psittacosis 
13-28 nap 
A petéktől a lárva 5-7 nap 

alatt kikel 
(Egyéb baktériumok által 

okozott) változó, általá
ban rövid 

Bizonytalan, 7-21 nap 
1-6 nap 
6-15 nap 
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Lappangási id6: 
Q-láz 
Queenslandi láz 
Salmonella cholerae suis 
Saimonella enteritidis 
Salmonella ty'phi murium 
Sertésorbánc 
Scabies 
Sugárgomba megbetegedés 
Száj- és körömfájás 
Rózsahimlő 
Rubeola 
Rühösség 
Taeniasis 
Tetvesség 
Trichinosis 

Varicella 
Virus pneumonia 
WeU-féle betegség 

2-3 hét 
!. Q-láz 

Betegség neve: 

l. Ételmérgezés 
!. Élelmérge:zés 
1. Ételmérgezés 
!. Erysipeloid- Rosenbach 
24-48 óra 
!. Actinomycosis 
I. Aphthae epizooticae 
!. Rubeola 
14-21 nap 
1. Scabies 
3-12 hét 
l. Pedicufusis 
Fogyasztástól számítva. 

nap 
2-3 hét 
J. Pneumonia atypica 
1. Leptospirosis · 

NOR~!ÁLÉRTÉKEK A VÉRBEN 
. ÉS LIQUORBAN 

Vér: Bikarbonát 

Foszfor 

Jód 
Kalcium 

Kálium 

Klór 

Magnézium 
Jofálrium 

Szulfát 
Vas 

334 

55-65 térf. % (C0 1~ben kitejezV 
szérumban) 

2-5 mg % szervetlen 
18-38 mg % savoldható (szé 

ban 2,5-5 mg %) 
7-14 mg '% lipoid (szérumban 

3-7 mg%) 
8-1_3 v % (vérben) 
5-7 mg % (szérumban 

mg%) 
160-220 mg% 

mg%) 
270-310 mg % (szérumban 3 

376 mg%) 
4 mg % (szérumban 2-3 mg 
188-191 mg % (szérumban 3 

334 mg%) · 
3-5 mg% 
45-50mg % (szérumban 100-3-· 

,.. %) 

Víz 
Acetontestek 
Aminosav nitrogén 
Ammónia 
Bilirubin 
Clwleszterin 

Fehérje 

Fibrinogén 
Glukóz 
Hemoglobin 
Húgysav 
lndikci.n 
Karbamid. 
Kreatin 
Kreatinin 
Lecitin 

Maradéknilrogén 
Oxalsav 
Tejsav 
Semleges zsír· 

Fagyáspont 
pH 
Fajsúly 
Viszkozitás (rel.) 

Liquor: Kalcium 
Klór 
Fehérje 

Glukóz. 
Sejtszám 

pH• 
Fajsúly* 
Nyomás* 

80 % (szérumban 92 %) 
1,2-2,6 ing % (vérben) 
5-8 mg % 
0,08-0,11 mg % 
0,5-1 mg % (szérumban) 
120-180 mg % - (szérumban 140-

200 mg%) 
0,5-3,2 g % globulin, 4,2-5,6 g % 

albumin (A/G = 1,5-2,0 plazmá
ban) 

200-400 mg % (vérben) 
80-120 mg % 
15-16 g (vérben) 
2-5 mg% 
0,02-0,08 mg % 
20-45 mg%. 
3-7 mg % (vérben) 
1-2 mg % 
300 mg % (szérumban 120-250· 

mg%) 
20-40 mg% 
3 mg % (szérumban) 
8-14 mg % (szérumban) 
500-800 mg % (szérumban) 

- ó,ss0 e - o,58" e 
7,28-7,40 
1,050-1,060 (szérumé 1,029-1,032} 
4,4-4,7(szérumé1,6-2) 

4,5-5,5 mg % 
390-425 mg% 
max. 30 %, albumin/globulin 

hányados (A/G) 4 körül 
60-70 mg % 
max. 5 fehérvérsejt 1 µl-ben 

7,25-7,42 
1,005-1,009 (lumbal-liquor) 
100-200 H10 mm 

Megjegyzések: A táblázat adatai (a "'-gal jelölte_k kivételév~l} 
Bálint-Hegedüs: Klinikai laboratóriumi diagnosztika II. kiadas~ 
1955. e. könyv alapján készültek. 

Ahol nincs külön megjegyzés, ott a normál értékek a teljes. 
vérre vonatkoznak. A vérszérum értékei azonosak a vérplaz
máéval. 
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TERHESSÉGI NAPTÁR 

Számítás: Az utolsó menstruáció első napját 
három hónapot visszaszámo1unk és ehhez a napho 
hét napot hozzáadva n1egkapjuk a szülés várhat 

időpontját. 

Utolsó 
menstruáció 
első napja 

Ja·n. 1 
3 
5 
7 
9 

11 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 

Febr. 1 

336 

3 
5 
7 
9 

11 
13 
15 
17 
19 
21 

Szülés 
körülbelüli 

napja 

Okt. 8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 

Nov.~ 1 
3 
5 
7 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 

Utolsó 
menstruáció 
első ·llilpja 

Febr. 23 
25 
27 

Márc. 1 
3 
5 
7 
9 

11 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 

Ápr. 1 
3 
5 
7 
9 

11 
13 
15 

Nov. 30 
Dec. 2 

4 
6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 

Jan. 1 
3 
5 
6 
8 

10 
12 
14 
16 
18',' 
20 

Utolsó 
menstruáció 
első napja 

Ápr. 

:Máj. 

Jún. 

Júl. 

17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 

1 
3 
5 
7 
9 

11 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 

3 
5 
7 
9 

11 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 

1 
3 
5 
7 
9 

Szülés 
körülbelüli 

napja 

Jan. 

Febr. 

Márc. 

Ápr. 

22 
24 
26 
28 
30 

1 
3 
5 
7 
9 

11 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
27 

1 
3 
5 
7 

10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 

1 
3 
5 
7 
9 

11 
13 
15 

Utolsó 
meÍlstruáció 
első napja 

Júl. 11 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 

Aug. 3 
5 
7 
9 

11 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 

Szept. 1 
3 
5 
7 
9 

11 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 

Okt. 1 

Gyógyszerkészítmények - ·51s S 

Szülés 
körülbelüll 

napja 

Ápr. 

Máj. 

Jún. 

Jó!. 

17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
1 
3 
5 
7 

10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 

1 
3 
5 
7 
8 

10 
. 12 

14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
20 

2 
4 
6 
8 
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Utolsó Szülés 
menstruáció körülbelüli 
.eJsö napja napja 

Okt. 3 JűJ. 10 
5 12 
7 14 
9 16 

11 18 
13 20 
15 22 
17 24 
19 26 
21 28 
23 30· 
25 Aug. 1 
27 3 
29 5 
31 7 

Nov. 1 8 
3 10 
5 12 
7 14 
9 16 

11 18 
13 20 
15 22 
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Utolsó 
menstruáció 

elsö napja 

N_ov. 17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 

Dec. 1 
3 
5 
7 
9 

11 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 

HENDELETEK 

Kábitószerek és kábítószereket tartalmazó YYÚ{ll-·w 
szerek rendelését szabályozó jogszablilyok 

Alkohol lásd. Spiritus Yini 
Androiort 1. 
Antaet.h)1l 
Gyógytápszerek 
ln sulin l, Androf ort 
Isonieid 
PAS 
Penicillin 
Ilede1·gam 
Rheopyrin 
Saeehnrin 
Serpasil 
Spiritns vinl. cAleohol cum benzino~ 
Strept.om}1cln 
Szülészeti euységesomag: 
Tebarninal 1. PAS 
Tetanus 



KÁIIÍTÓSZER 
3,180-114/1950. (XI. 3.) N, Jl,.f. számú rendelet 

a kóros méregélveze~re alkí!-lf!J.'!-11 kábitószerek új jegyzékének 
közzététele, valamint e kabiloszerek gyógyszertári forgalma 

és annak ellenőrzé_se tárgyában* 
(Egészségügyi Jogszab{JJyok Gyü.]teménye II. K. 772. old. 

és V. I{. 124. old.) · 

I. A kábítószerek meghatározása 

1. §. (1) A jelen rendelet alkalmazása szempontjából kóros 
méregélvezetre alkalmas kábítószereknek (a továbbiakban: 
kábítószer) tekintendők a jelen rendelet 1. számű mellékleté
ben foglalt készítmények, valamint az alább felsorolt anyagok: 

a nyers ópium, 
a gyógyópium (cxtractum opii aquos, sicc., pulvjs opii P. r. 

tinctura opii, tinctura opii bensoica, tinct. opii crocata, tinct. 
papaveris conferta, Opium conc. pulvis, Domopon puJvis, 
Pantopon pulvis), 

a szívásra kikészített ópium, 
a morphin és annak sói, továbbá n1inden olyan e\őállitott 

és előállítható morphin eszter, amelyből a tiszta morphin 
visszanyerhető, valamint a morphinnak minden egyéb szár~ 
mazéka, 

a diacetylmorphin (heroin) és sói, 
a benzoyl morphin és sói, valamint 
a morphin többi esztcrei és ezek sói, 
a benzyl morphin (peronin) és a többi 

morphin aetheroxyd, Yalamint ezek sói, 
az aethylmorphin (dionin), 
a methy!mr;rphin (codein), 
a dihydrooxycodclnon (hydrolaudin), 
a dihydrocodeinon (dicodi_d, neGcod), 
a dihyrlromorphlnon (dilandid), 
az acetylo-dihydroc·odeinon vagy az aeetyl-dimetbyh:i

dthydruthebaln (a<~dicon); 
a dlhydron1orphin (paramorphin) és sói, toYábba eszterei 

és ezek sói, 

• Lásd még a 8360-20/1952. Eü. 11-'I. számú utasítást és a 
3.180/114--8/1951. (III. 17.) Eü. M. számú rendeletet. 
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&Z N-oxymorphin (genomnrphln) az N-oxvmor h_· - :>;.; 
té~elek, _valamint a többi öt vegYértékű llitroYé~uos ossz~ .. 
szarn1azekok, <> morp!un. 

a tflebaiu és sói, cszlerei és ezek sói 
~ kókalevél és gyógyászati készitm

0

ény (extractuw 
flludum, tinct .. c.ocae), cocae 

a nyers C'OCftIH, 
a c0cain és ennek sói, 
az ekg_onin éR sói,. valamennyi esztereí és ezek sói 
az in_d1~i l~Pnder. es gyógyászati készítményei (e;tr 

cannab1s irni1caP, tinct. cannabis ind.) az indiai k dctum. 
nyert gyari:t~. és az olyan készitmények,' amelveknek ;f e~bőI 
gyanta {~asi~, ?srar,

0 

dz~amba &tb.), · a apJa a 
ó az 1-p1per1d1no-3„rd1p"henylhexar.on {4) l1ydrobríJmtc é 

s lb{h~xal~oIJ), nz aethylium 1-methy!-4-p~eny\pillf'-rid: _ _.s 
ear on1c. es <>ói (d0!antin), 

1
n-,.,.. 

(d
' .d4,4-diphenyi-G-dimelnylamino-heotanon-3-hvdrochlor·d 
epr1 ol), - • I 
az 1-pJ.enyl-2-'>.mino::ir0pHn és <;Ói (alg;edrin-aktedron) 
az ~-pheny!-2-methy\aminopropan és sói (dopidriu) ' 
tovahbá a fent felsorolt bármily töménységű kábító' an 

go(k
2

)vaey származékok. folyékony V'>.gy szilárd higitásai. ya-
. Az . Aethylmorphln, mE.'lhy\morphin és dihydrocode 

(h1drocod1n, paracod1n) gyógys7crtári forgalmára a kábító in 
r~kre__ vonatkozó ellenőrzés nem terjed ki, de gyártásuk sk~· 
viteluk,_ he!1oz.at~luk és nagykereskedői forgalmlik tekinÍe l
ben a tobb1 kab1tószerekkel azonos elhirálás alá esnek. té-

II. ~ábitószer vagy kábítószert tartalmazó gvógyszer rend lé 
· és kiszolgáltatása • e se 

2. §. (1) Az 1. §-ban, valamint a jelen rendelet 1 száni 
mellékletében felsorolt k:.'ibitószereket vagy bármel' 01 a ú 
.gyógyszert, amely kábítószert akár a legkisebb mlrtéiJ u . 
tartalmaz (ideértve a különleges használatra írt g ó s en 
! s), csak nyomtatott - esetleg gumibélyegzővel e!Íát~t Z::!· f . rendelő orvos nevét, lakását (telefonszámát) .feltüntető' 

j
eJléees vénye~ szabad rendelni, illetve csak ilyen vény alap 
án szabad k1szolg~ltatni.· -

(2) A ,társ~da\ombiztosltás szolgáltatásaira és a köz ·ó ._ 
szerellátasra jogosult betegek ré~zére kábítószert vagy -flbirr: 
-szert l3!f.aln;tazó gyógyszert a tarsadalombiztosításban, illet6: 
leg a k?zgyog:yszerell~tásban re,ndszeresitett vényűrlaPon keU 
rendelni. Az orvos. koteies a venyt teljes nevének kiírásával 
o~vashatóan aláirn1, vagy szokásos aláírása mellett névbélyeg 
z t alkal:n;iazni és ~ vényt hivatali bélyegzőjének lenyomatá: 
val ellátni._ (8.360:;>/1953. Eü. 11. számű utasítás.) 

3. §. (1) Kábitoszer vagy kábítószert tartalmazó gyógy
szer rendelése esetében: 
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1. az orvos köteles !l- 2., §-ban :rog\a\taknak megfelelő vényt 
pontosan és C!lva:-hato írassa\ kitölteni, továbbá a vényen a 
pontos hasznalat1 utasítást, a beteg nevét Iakcirnét és élet-
korát feltüntetni; ' 

2. az orvos ~öte\es a káhi~ó~zer mennyiségét (a gyógyszer
'!Jen }o~lalt. k~1tósze:c- ~enny1~egét„ ezen kivül az adag szán1át 
3elzo roma.i ~zan1 érteket) ?etűvel es száJ;nmal kiírnj; amennyi
ben a káblloszer n;enn}'1sege az egys:l:e~1 vagy. na-pi maximális 
adagot meghaladJa, -ugy a menny1scget kliiön kéz·e ·el 
köteles megerősíteni; ez az eljárás a törzskönyvezett J fl?fi v
szerkészítményeknél is alka\n1azandó; az orvos kál.li~s„~i-t 
vagy kábítószert tartalmazó gyógyszert akként is rend~lhet 
hogy az orvosi rendelvényen arabs szái;imal és betűvel kiirv~ 
feltünteti az egy adagban foglalt kabitószer mennyiségét 
továbbá római számmal és betűvel kiírva megjelöli a kiszo\~ 
gáltatandó adagok számát (8.360-11/1952. Eü. 11. számú 
utasitás); 3. az orvos köteles a használati utasítást (sígnaturát) pon-
tosan, félreérthetetlen módon megadni; csepp rendelése 
esetén (ha például a signatura olyan utasítást tartalmaz, 
hogy dájdalom esetén .... cseppcü) feltétlenül meg kell 
határozni, hogy a beteg naponta legfeljebb hány cseppet 
vehet be; ha az injekciós készítménynél a signaturán ~orvos 
kezéhez~ szerepel, nem kell külön használati utasítást fel-
tüntetni; 4. az orvos köteles a vényre a pontos keltezést minden eset-
ben rávezetni. (2) Ha az orvos a kábitószeres vényen javítást eszközöl~ 
köteles azt a javított résznél külön kézjegyével megerősíteni. 

(3) A társadalombiztosit:is, valamint a közgyógyszerellátás. 
terhére rendelt kábitószeres vényeket két példányban kell 
kiállítani. Ez másolópapír használatával is történhet, ilyen 
esetben azonban mindkét példánynak jól olvashatónak kell 
lennie. A másolati példányra minden esetben rá kell vezetni 
a ~11--iáso\ah jelzést. (4) Klinikák, kórházak és egyéb gyógyintézetek a bejáró 
betegek részére történő kábítószeres vények -fe\irásánál kötele
sek a vényt a gyógykezelést végző osztály bélyegzőjével el-

látni. (5) Olyan esetben, amikor a kábítószernek vagy kábító-
szert tartalmazó gyógyszernek (a továbbiakban: kábítószer) 
nyolc napnál hosszabb időn át való használatát tartja szük
ségesnek, az orvos köteles az orvosi vény hátlapján feltüntetni 
azt az időtartamot, amelyen át a kábítószer használata előre
láthatólag szükséges. Az orvos köteles egyben a beteget vagy 
hozzátartozóját utasítani arra, hogy a vényt engedélyezés 
végett az illetékes járási, illetőleg városi (városi kerületi} 
tanács végrehajtóbizottsága egészségügyi osztá\-yának, illető
leg csoportjának (a továbbiakban: egészségügyi osztály) 
mutassa be, engedélyezés után pedig a vényt hozza vissza 
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a vényt kiállító orvoshoz. Ezt a rendelkezést kell alkalmaznf 
~ban az esetben is, ha valamely beteg részére a .társadalom- ' 
biztosítás vagr. a közgyógyszerellátás terhére kell nyolc napot 
meghaladó időre kábítószert rendelni. 

(6) Az egészségügyi osztály a bemutatott vény ellenQrzése 
utan a vény hátlapjára -;-- a társadalombiztosítás és a köz
gyógyszerellátás terhére történő rendelés esetében a ~másolat. 
jelzéssel ellátott vény -hátlapjára - rávezeti azt, hogy a 
gyógys_zertár a vény alapján mely időpontig, milyen id<'S
közönként, ini\yen mennyiségű kábítószert szolgáltathat ki. 

(7) A vényt kiállító orvos köteles a kábítószer kiszolgál
tatásának engedélyezése után, a vény bemutatásakor a bete
get nyilvántartásba venni. A nyilvántartásnak a következő 
adatokat kell tartaltnaznia:· sorszám, a beteg neve és lakcíme 
az egészségügyi osztály engedélye alapján mely időpontig' 
milyen időközönként, milyen mennyiségű kábítószer szol~ 
gáltatható ki. A beteg nyilvántartásbavélele után az orvos 
köteles a vény hátlapján - az egészségügyi osztály engedélye 
alatt - feltüntetni a nyilvántartás sorszámát és azt alá
irásával és bélyegzőjével ellátni. A gyógyszertár ilyen esetek
ben csak a nyilvántartási számmal és az orvos aláírásával 
ellátott vényre szolgáltathatja ki a kábítószert. 

(8) _>\.z egészségügyi osztály által engedélyezett vényre a 
kábítószert csak ugyanaz a gyógyszertár szolgáltathatja ki 
folyamatosan és pedig olyképpen, hogy a ~yógyszertár köte
les a vényt már az első mennyiség kiszolgaltalásakor vissza- , 
tartani és arra a vég;rehajtóbizott<>ág által meghatározott 
időközökben jelentkező beteg vagy hozzátartozója részére az · 
engedélyezett mennyiséget kiadni. A vény hátlapján - hely 
hiányában, a hozzáerősített papírlapon - az átvevő köteles 
kábítószer átvételét és az átvétel időpontját -aláírásával 
igazolni. 

(9) A kábitószernek folyamatos kiszolgáltatását az egészség- . 
ügyi osztály legfeljebb háromhónapí időtartamra engedélyez
heti. Ha a kábítószer használata három hónapon túl is szük
séges, úgyszintén, ha a beteg állapota az engedélyezett kábitó
szer helyett más kábítószer vagy az engedélyezettnél nagyobb 
mennyiség használatát teszi szükségessé, az egészségügyi 
·osztály újabb engedélye szükséges. Az engedély-meghosszab
bitását, illetőleg módosítását az orvos köteles a nyi\vántartása-
ban átvezetni. -

(10) Az egészségügyi osztály köteles a kábítószer kiszolgál
tatásfi.nak engedélyezéséről a Kábítószereket Ellenőrző Köz
ponti Szervet (a továbbiakban: Központi Szerv) értesitenL 
{8.360-5/1953. Eü. M. számú utasítás.) 

4. §. (1) A gyógyszertár felelős vezetője köteles minden, 
a legkisebb menny.iségben is kábítószert tartalmazó vényt 
visszatartani és két évig megőrizni, A gyógyszertár felelős 
vezetője az illetékes hatóságok ellenőrzése esetén kábitószer
kész!etéről az anyagnyHvántartási lap, a kábítószer-ruegren-
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Jőfüze{ harmadlata és a visszatartOtt ~ény~k··~~~~-ii~, _ . _ .. ___ ,,., 
de , 1 . - ---,"->-·:·'-·:;_'--
\es e)ls~a~~s~da\ombiztositás, valamint a közgyógyszerellá!fl.s:'..-_-r:·-,,-

(2, d lt kábitószeres vények esetében, amelyek köz-
terhere ren e tárban kerülnek beváltásra, a vény. elsö 
forgalmú g_yógyszer k 11 az utalványozó szervnek e\szftmolás · 
(eredeti) peld~ndyat. 'se a másodpéldányt-tartja vissza a gyógr-
cé\jából n1egkul en1 e , 
szerész. · tartott pé\dáuvokat a venyek 

(3) A gyógys~~r~árb~n vis~d~rendi sorrendfében szá~ozva 
keltezésének (k1aUü_ásana~) A ények sorszámozását minden 
és ös.sz.effizve k~ll ta}iclf1kezd:ni. Ez a rci:de\kezés minde~~ 
naptar1 evben- ujból „ , vre vonatkozik. 
fajta kábítószert re,ndelo v~~t la eikészitett 1ninden vényt 

(4) A gyóg?szeresz az. a akábitószert tartalmazó gyó~y
kézjegvévcl kote\es ellátn1k.A \gáltatásáért az azt elkeszüö, 
szer elkészítéséért, illetÓe ·isz<;isz mindenkor saját szemé\yé
iUetve ki~~o\gáltató gy gyszere . . -

ben5 f~elk®ítószert tartal~az? gyógyszeJn h:~z·1~1~~~~Y~~1 
ba~) a vény kiá\litá~ától sza~i~tn;!i ~~olgá\tatható k~. 

incs gvógvszertár, 12 órán,tul , kábítószert tarta\u1azó 
n (6) _A gy"ógvszertár kábitosk_ertd~a!\ien foglalt rendelkezések 
gyó~yszert csli.k a 3:, § (1ltPá~lí~~ttescvényre szolgáltathat ki 
szerint szabál~~zcruen ' utasítás). , 
(83 /37 /195'.?.. Eu., I\i. .szá1u kábítószer vagy kábltoszert 

(7) Á\latgyó!('S~szah ce ra ban az esetben szolg,á\tatható 
tartalmazó gyogJ sze~ll c~a~u\~donosának neve, l~kctme é~ 3ű_ 
ki, ha~ vényen az,S: tve (8.365/A/1/1953. Eu. I\L sz m 
állat fa3a fel van n e ' 
utasítás.) 

. . talroazó g)•ógyszerek táro-
Ili. Kábitősze1'•ek é~.!ih~J~~:~~~;aé's elszámolása 

su, ~ 

á , 6 k nvilvállitott összes 
5 § A jelen rendelettel k bri szer.~~értVe a gyári készit# 

ala-Pan'yag~kat és készitmén1~~ern;:g;k táro\ásá;a vl:!.n~tl;{o~ó 
ményeket is - a két ~eresz . t a mérgeklól elkulon1t'\ e, 
érvényben levő rende.\k~zésik r1~e[~ft 'szekrényben, illetve fiók
erős falú s biztonsági zarra e tben is ha azOk egyébként nem 
ban ke\l tartani, abban az ese n~k. 
roinősülnek két kereszter ~é~g~ gyógyszertár, a kórház és 

6. §. (1) Az orvos, vay.min 6 .e köteles minden eset~~n 
egyéb gyógyintézet fel_elos uez~te~vnek ha alapos gyaUUJa 
be)elentést tenni ,a Kő~po~ ká~ítószer;el visszaélés történt. 
merül fel arra nez:e, 

1 
°~~ b ,. e\entésre kötelezettek u~an~ 

(Z) A:z. (1) bekezdes a ap!an e hez minden esetben beJelen
csak -kötelesek a Központi Szexvlt kábitószer mennyiségében 
tést tenni arról,_ ha a me~~- : száUitás sarán, akár kezelés 
hiány mutatkozik, vagy a 
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közben bármi okból (törés stb.) a kábítószer mennyiségében 
veszteség állott elő. 

(3) Az előző bekezdésekben foglaltakra vona~kozó bejelen
tésben a hiányzó vagy megsemmisült kábitószer megneve
zését, mennyiségét, a veszteség bekövetkezésének okát és: 
egyéb 'körülményeit, továbbá az észlelés időpontját, valamint 
az esetleges sze_mtanú nevét és lakhelyét meg kell jelölni 
Gyári készítménynél ezeken felül a bejelentésben· fel keli 
tüntetni a forga\ombahozó nevét és a gyártási számot. 

(4) Az (1) bekezdés alapján bejelentésre kötelezettek köté
lesek a Központi Szerv részére megküldött bejelentés _egy 
másolatát két évig megőrizni. 

(5) Kábítószer elszámolásával kapcsolatban elkallódá.'si 
százalék gyógyszertáraknál és házi gyógyszertáraknál porok 
esetén legfeljebb 3 %, folyadékok esetén legfeljebb 8 %, köz
forgalmű gyógyszertáraknál porok esetén legleljebb 5 % 
folyadékok esetén legfeljebb 12 % lehet. • 

7. §. A törzskönyvből törölt - raktáron elfekvő - kábító
szert tartalmazó gyógyszerkészít1nényeket köteles minden 
gyógyszervegyészeti · gyár (üzem), a Gyógyáruértékesftő 
Vállalat és minden gyógyszertár felelős vezetője a jelen ren
delet kihirdetésétől számított harminc napon belül saját 
költségén a budapesti Gyógyszertár Vállalat átmenő áru
raktárába beszolgáltatni. 

8. §. (1) A kábítószerek és kábítószert tartalmazó gyógy
szerek a gyógyszertárak részére kizárólag az e célra rend
szeresített, jelenleg is használt kábítószert megrendelő füzet 
igénybevételével rendelhetők meg, illetve adhatók ki. 

(2) A megrendelő lap első (fehér) példánya a füzetben 
marad, a második (sárga) és a harn1adik (kék) példányt a 
gyógyszertár felelős vezetője a Gyógyáruértékesítö Vállalat
hoz küldi. A vállalat a megrendelő-lap egyik példányán 
(harmadlat) feltünteti a leszállított kábítószerek mennyisé
gét, ezt aláírásával igazolja, majd a harmadlatot visszaküldi 
a megrendelőnek. A visszaküldött harmad\atokat a gyógy
szertár felelős vezetője két évig köteles megőrizni. 

(3) A gyógyszertárba érkezett kábítószereket a gyógyszer~ 
tár felelös vezetöje köteles haladéktalanul nyilvántartásba 
venni. A gyógyszertárakban előforduló összes olyan szerekről 
és készítményekről, amelyeket a jelen rendelet kábítószerként 
jelöl 1neg, a jelen rendelet 2. számű mellékletében foglalt 
mintának megfelelő nyilvántartási lapot kell kiállítani. A lap 
~Bevéteh részében a megrendelő lap sorszámát, a bevételezés 
idöpontját és a bevételezett anyag mennyiségét kell fel~ 
tüntetni grammokban, illetőleg darabszámokban kifejezve. 
A lap ~Kiadás» részében minden vénY.t külön tétel alatt kell 
átvezetni a vény sorszámának, valamint a kiadott mennyi
ségek,nek bejegyzésével. A ~Kiadás»~i részen_ a vények át
vezetését- hetenként legalább egyszer végre kell hajtani. 
A nyilvántartási lapokat minden naptári év végével l~ kell 
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zárni. A bevétel és kiadás közt egyenleget kell. vonni és a 
rnutatkozó készleteket az űj naptári évben nyitó tételként 
a ~Bevéteh rovatban fel kell tuntetni. 

(4} A jelen rendelet kihirdetésének időpontjában a gyó~·
szertárakban található azon. szerekről és készítménye~ol, 
amelyek a jelen rendelet patalya al~ esnek, leltárt kell keszi
teni és annak állagát a nyI\v~ntartás1 lapok ~Bevéteh rovatába· 
nyitó- tételként fel kell venni. 

(5) Azokat a készítményeket, am~lyekb11n a kábitószeI"" 
Jllellett más kábítószernek nem· tek1nthe~ anyag is_ _van 
a bennük foglalt kábítószernek megfelelo nyilyánthltási 
)apra kell felvenni. 

IV. Ilüntető és fhatálytalanitő rendelkezések 

9, §. (1) Amennyiben a cselek~ény sÚ:~yosabb b~nte~ő. 
rendelkezés alá nem_ esi1!-, szabály~7rtést kovet el ~s otsza:_ 
forintig terjedhető pénzb1rsággal SUJth~tó az ,orvos, a. gyáógy 

ré z továbbá a gyógyszertár, a Gyogyáruertékesftő V llaf!f ~aiamint a gyógyszervegyészeti gyár (üzem) f~ielős veze:_ 
tőj~. ha a jelen rendelet reá vonatkozó rendelkezéseit megszegi 
vagy kijátssza. 

(2) Hatálytalan. 
(3} A pénzblrság kiszabása a végrehajtóbizottság hatás-

körébe tartozik. ..... 
10 § A jelen rendelet· hatálybalépésével a 99.221 /19~3. 

B 'hi s~ámű rendelet (Belügyi Közlöny 694. oldal), valamint 
a 'a.180-111/1950. (V. 31.) N. 11. számű rendelet hatályukat 
vesztik. 

11. §. A jelen rendelet az 1951. évi január hó 1. napján 
\ép hatályba. 

1. számú melléklet. a 3180/53/1951. Eü. I\-1. számú rendelethez. 

10.332 
13.196 
13.197 

2.662 
13.448 

13.449 

Acedicon tbl. 
Aktedron inj. 
Aktedron tbt. 
AJgedrin tb\. 
Cocainum hydrochloricum 1 % - Natrium chloratum. 
1 % inj. · · 
Cocainuni hydrochloricum 1 % ~ Natrium chloratum 
2% inj. 

3±5 

1 
! 



1.3.450 

13.451 

13.452 

2.825 
2.826 

10.390 
10.391 
-10.397 

i 
909 
910 

12.707 
-12.706 

579 
792 

1 

580 
11.120 
·1i.121 
11.122 
13.090 
12.974 
-13.420 
13.421 
12.190 
12.189 

1 "13.454 
12.716 
12,717 

1 11.538 
'11.539 

1.079 

1.080 

2.735 

-tl.147 
-11.148 
11.140 
13.438 

2.730 
1.0.315 
!0.313 
1.0.314 

1.216 
1.217 
1.881 
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Coca~n!-IID hydrochloricum 1 % - Natrium chioratU~ 
3% IUJ. ':' 

Coca~n1:1m hydrochloricum 1 % -'- Natrium chloratufu-'.:~ 
4% Inj. ,„) 

Coca~n1;lm hydrochloricum 1 % - Natrium chloratn~i,;_ 5% InJ. - - __ ..,__,..._ ___ , 

Depridol inj. 1 % -
Depridol tabl. 5 mg, 
Dicodid tb\. 5 mg. 
Dicod"id tbl. 10 mg. 
Dilaudid inj. 0,2 % inj. 
Dithescop I. inj. mite 
Dithescop II. inj. forte 
Dolantin inj. 
Dolantin tbl. 
Domatrin inj. 
Domatrin inj. mit e 
Domatrin tb!. 
Domopon inj. 
Domopon sol. 
Domopon tbl. 
Dopidrin inj. 
Dopidrin tb!. 
Hexalgon inj. 
Hexalgon tbl. 
Hydrolaudin inj. 2 % 
Hydrolaudin tbl. 
Morphinum hydrochloricum inj. 0,5 % 
Il-iorphinum hydrochloricum inj, 1 % 
Il-iorphinum hydrochloricum inj, 2 % 
11-iorphinum hydrochlorícum inj, 3 % 
Morphinurp hydrochloricum inj. 4 % 
Morphinum hydrochloricum 2 % Atropinum 
sulfu_ricum 0,05 °!o inj. 
Morphinum hydrochloricum 2 % - Atropinum 
sulfuricum 0,1 % 
l\1orphinum hyrochloricum 2 % 
hydrobromicum 0,05 % inj. 
Opium conc. inj. 2 % 
Opium conc. inj. 4% 
Opium conc. tabl. 0,01 g. 
Opium conc. tabi. F. N. 0,02 g. 
Opium conc. e. homatropino thl. FN. 
Pantopon inj. 2 % 
Pantopon sol. 2 % 
Pantopon tbl. 
Spasmalgin inj. 
Spasmalgin tb\. 
Tetracor - Neocod cseppek 

3.180{114--8/1951. (III. 17.) Eü. 11-I. számú rendelet . 
pulvis opii el ipecacuanhae ~ompositus P. 1. (Pulvis Doi;eri) 
evezésű gyógyszer rendelésenek, gyógyszertárí forgalmanak 

és előállitásának szabályozá.sa tárgyában 

1. §. (1) A pulvís opii. ::t íp.ecacuanhae compositus P. I. 
lvis Doveri) elnevezesu gyogyszer rendelésére és gyógy

ári forgalmára a kábítószerek forgalmát és el\enől-zését 
bálvozó 3.180~114/1950. (XI. 3.) N. M. számú rendelet 

batáiv8- nem terjed ki. . _ __.e-.. 
(2) ·Az (1) bekezdésben említett gyógyszer gyártása, ki

-Vitele, behozatala és nag:s-:k~r~skedelmi forgalma tekintetében 
azonban továbbra is a kab1toszerekre vonatkozó rendelkezé
' ek az irányadók. 
'S 2. §. Az (1) bekezdésben emlit.ett gyógyszert .a. jeleD:. ren

elet hatáJybalépésé!öl.. kezdői;lóen c~ak kábitoszer-uzemi 
0gedéllyel rendelkezo uzem állithat ,elő. , „ 

3, §. (1) Amennyiben a cselek.meny Sl1;~yosabb , b~.ntetö 
ndelkezés alá nem esik, szabálysértést kovct e.l .es otszáz 
·ntig terjedhető pénzbírsággal sújtható a~, aki Jelen ren

delet 1. §-ának (2) bekezdésében vagy 2. §-aban foglalt_ ren
delkezést megszegi vagy kijátssza. 

(2) Hatálytalan. . · á 
(3) A pénzbírság kiszabása a végre?ajtób1zottsag hat s-

körébe tartozik. , ·á lé 
4. §. A jelen rendelet az 1951. évi április ho 1. nap] n P 

!i.atályba. 

, -8.360-20(195-2. Eü. M. számú u.tasit&>, 
.'.::a B-4-morpholinylelhylmorplzine-nek ~s fav°:inak, ko~os méreg-
; élvezetre alkalmas kábít6szerré nyilvanítasa targyaban 
~;(Megjelent az Egészségügy~ Köziöriy 1952. október 15-i 20. 
-:- szamában.) 

L §. A kóros méregélvezetre alkal?J-aS kábitósze_rek új 
'jegyzékének közzététele, vala_mi~t a. ka~itósze~ek gyogyszer
.tári forgalma és annak ellenorzesetargyábank1adott 3.1~0-
:114/1950. (XI. 3.) N. M. számú rendelet azzal a rendelkezesse\ 

észíttetik ki, hogy az.1930- XXXVII. és az 1933 :-- ,VIII. 
rvény valamint az emiitett törvények végreha1tasáról 

:,szóló 2.'222(1934. M. E. számú .re~delet (Rendeletek Tára 
64. old.) alkalmazása szempontJábol a hivatkozott ~.180-
-114/1950. (XI. 3.) N. l\L számú_ rendeletben f~lsor51lt kab~t~
szereken fel ül a B -4-morpholiny!ethyl-morphine es savai IS 
kóros méregélvezetre alkalmas kábltó~zerek. , . 

2. §. A B-4-morpholinytethyh~orplunenek e~ savainak 
~endelése és kiszo\gált.atása, valamint tárolása, nyilvántartása 
és elszámolása tekintetében a 3.180-114/1950. (XI. 3.) N. M. 

'számú rendelet rendelkezései az irányadók. 
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. .. 8360-7 /195' 0 Eü. M. '2á!!'á _u'.<IBHru . ··/Yt bl ha az említett kábitó"ecből kállón felüli hiány nem 
a iill:~l. opn, pufo. opn vagy exfr. opn ~abitó~zert. l~talniazó.>·:}0*' JJlUtatkozik, a kiszolgáltatott kábitoszerek mennyiségét -a 

osszelett gyógyszerek rendel~sen(:!~ és ,kis:olgaltatasanak - •''L;'.%- j;.ábitószer-nyiivántartási lapra nem kell rávezetni és a vissza
. sza~~ly~zasa_.t~gyaban , . _ :\VI. tartott vényeket (vénymáso\atol;'-at) az ellenőrző szerv vagy 

(MegJelent az Egészségug~1 Kozlony 1954. apnlis 1-i 7;.- ~};i a lel~ározó csoport vezetőjének Jelenlétében meg kell semmi-
szamában.) ---:F_l<. slten1. 

1. §. A tinct. opn, pulv. opii vagy ex~r .. opÜ kábítósze~-~-; ;,.·-"~ 8300-10/1952, Eü. M. számú utasítds 
tartalmazó összetett ""'Ógyszerek rendelesere é k- ~~ ·::i egyes kábítősz.erl tartalmazó gyógyszereknek üzemi orvosi rendelők 
tatására: ""~ s iszolgá1„ _:,-zi-- részére kisz.olgállalásáról 

a) ha az összetett gvógyszerben az emlitett kábítószerek-, -,fi II. Az üzemi orvosi rendelőkben az alább fels9rol~ kábitó-
valamelyike mint a gyógyszer hatáskiegészitő alkotórész .!. szereket (kápítószert tartalmazó gyógyszereket) is keszletben 
szerepel és a rendelt összetett gyógyszer összmennyiségébe~:-:--; ~ kell tartani: 
a tinct. opii a 0,75 g-t (45 cseppet). vagy a pulv. opii a o os·-.:" ;~ Domatrin inj. forte (4%) ..... , ... , 6 arup. 
g-t, illetőleg az extr. opii a 0,05 g-t nem haladja meg, a 2.'.és„'. J Domopon i:p_j. , ... , ..............• 3-6 
3. §-okban foglalt eltérésekkel az egykeresztes gyógyszerek-; .-,.4, Tinct. Opii ... , , ... , • • . . . . . . . . . . . • 30 g 
rendelésére és kiszolgáltatására vonatkozó hatályos 'rendel:..: - ,".! .•. ! A fenti kábítószereket (kábítószert tartalmazó gyógyszere
kezések, :; ket) az alábbi rendelkezések szerint kell beszerezni és nyilván-

bJ ha pedig a rendelt összetett gyógyszer összmennyiség{- ---<4 - tani 
ben az említett kábítószerek valamelyik'e az a) pontban meg:::; :i-;'.~4' tarA fe~tebb felsorolt kábítószereket (kábítószert tarlalmazó 
határozott mennyiségnél nagyobb mennyiségben szerepe\'_-,·: ''..-:' .. I_, gyógyszereket) ugyancsak az illetél~e~ r~nd~lőintézettől 
a 3180-114/1950. (XI. 3.) N. M. számű és az azt kiegészítő· ·gényelhető «pro ambulantiat gyógyszer1~en~lo konyvvel kell 
és módosító rendeletek (utasítások) rendelkezései az irány- ·e-;.;~]' ~endelni. Ezeknek a kábítószereknek (kabitosze~ tartalmazó 
adók. :\C,~ gyógvszereknek) rendelésénél azonban az. orvosi re~delvényt 

2. §. (1) Az. 1. § a) pontjának hatálya al.á eső összetett'\ ·:_:.•.·:._·.·.,: •... · •. ·.·.·nem liárom, hanem egy pótlap behelyezéscve~ -::-- m~so\~paplr 
gyógyszereknek a társadalombiztosítás vagy a közgyógyszer-·-·:· alkalmazásával - négy példányban kell J:t.ltoltenr. Mind a 
ellátás terhére történő rendelése esetében a vényt - esetiég \ négy példánynak jól olvashatónak kel~ lenni. !'>-- rendelvény~n_ 
másolópapír alkalmazásával - két példányban kell kiállítani-'' fel kell tüntetni az üzemi orvosi rendelo nevét es pontos címet, 

(2) Az 1. § a) pontjának hatálya alá eső összetett gyógy~ :::f valamint az ~szTK terhére száml:ftzan9"ó' ~zavak~~· A rende~
s.zerek kiszolgáltatásakor a gyógyszertár köteles a vényt - ,-„--.-;:- Vényt az üzemi orvos köteles a\áirn~ es be\yegző1evel ellátni. 
visszatartani és a 3. § (2) bekezdésében megállapított idő~ ·-'-.::>:j· ;: l\'línden egyes kábítószert (kábítoszert tartalmazó gyógy-

~i'?á{!~ ~~t~~~n;~n~eftár~~~;?s~iz~i!~~~~áT~a~á~:k~óagy!~~i;-_::, JlÍktt'. ~~~1Ji1n~~1 t1ITT~~!~0Eé1:~~~~~rv:;~~tof!iá~enir1~1v~~~n t~b~ 
mindkét példányát vissza kell tartani és a vény első (eredeti) ~,_,_kábítószert (kábítószert tartalmazó gyógyszert) rendelni 
példányát a kiszolgáltatott gyógyszer elszámolásakor a vo--- ''nem szabad. k't .1 natkozó számlához kell csatolni, másolati példányát pedig - Az orvosi rendelvény négy példánya közul az elso e pe -
meg kell őrizni. _____ :,~_- dányt a kábítószer (kábítószert tartalmazó gyóITTszer) be-

, 3. §. (1) Az 1. § a) pontjának· hatálya alá eső összetetf_' ; szerzése alkalmá.val át kell adni a ITT'Ó~sze~tarnak, egy 
gyógyszerek kiszolgáltatásakor a gyógyszerben levő kábító-<-: -példányt (a pótlapot) meg kell küldeni az. tlletekes .~endelő-
szer mennyiségét a kábítószer-nyilvántartásra nem kelr"'"· intézetnek, egy példány pedig a gyógyszengényiö konyvben 

rá(2)e1_ni.gyógyszertár kábitószerkész\etének ellenőrzésekcir- ··-~: ,_;:- _.:, rnAai~ntebb felsorolt kábitószerek (kábítószert ta~talmazó 
valamint a gyógyszertár leltározásakor . _ '·-. !1-'l\ii gyógyszerek) -nyilvántartására külön -:- számozott 01~alú --c---

a) ha az 1. § a) pontjában említett kábitószerekből kállón: -;:_-1·-;; füzetet kell használni. A füzetben minden egyes kábitószert 
felüli _hiány mutatkozik, a visszatartott vények (vénymásoJa-·- '-'.-:·t'_., (kábítószert tartalmazó, gyógyszert)„ ki!lőn-külön lap'?n kel~ 
tok) alapján kiszolgáltatott kábítószerek mennyiségét a\ '''"nyilvántartani. A nyi\vantartás fels? res~én fel kell ~üntetn1 
3180-114/1950. (Xl. 3.) N. M. számú rendelet rendelkezései-"~: · -- ' <a kábítószer (kábítószert tartalmazo gyogyszer) nevet. 
f;,'iá;\"Ta~~~~en pótlólag 'á kell vezetni a kábitó""-nyilván".'• i;Fi m~nJ:.~i!vántartámak a következő wvatokat kell tartal-
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1. a kábítószer (kábítószert tartalm , -6 a) beszerzésének ideje azo gy gyszer) 
b J beszerzett mennyi;é"e (há ampulla}. ~ ny gramm, illetőleg hán-'_~i 

az2ü .. zaem~ábitószerből (kábítószert tartalmazó gyógy . -~ft: 
1 orvos szerb6_1)~" b) mely. napon (kiszolgáltatás ideje) ----;~ 

e) :fi1l~~ b:!!~~;fsJ;e~etegá neve é; születési éve), --~YL 
ampulla) szolgáltatott ki. (h ny gramm, illetőleg hánf;'.%~ 

>;C 

ANDROFORT 'J >w· 
. . 8300-14/1953. Eü. M szám, t il, . "" 

ru: zn.sulin és az androfort (festosle~on u 1!- a~ as ,;,~;„ 
gyógyszerkészllményeknek terítésme~~~P 1fr: 1c~m) eZi:eveu8fi~~ 

tárgyában s zszo gallatasa . _: _ :_::?+:-

{Megjelent az Egészségügyi Közlöny 19, 3 '-{~'.;lj 
17. számában.) <> ' szeptember t~i;:{t 

1. §. (1) A társadalombiztosítás (SZTK v -":0·.;ffei:~ 
szo]gálta~ásaira jogosult cukorbete k '. SZTq, KSZRBl)·;~S:k 
19;:i3. évi augusztus hó 18 'á . ge reszére insulint . '_°i. 
kiszolgált~tásrt;t jogosító v"ég;f~ ~~l 1 kez<lJ~ő~n térítésment:L{;Y. 

(2) Az insuhn rendelésé k ód., ren e ni. .„ 
210/1951." (VI. 23.) Eü l\.fe J:' , Jara továbbra isa a180.:.:;_. i\ 
irányadók. · ~ · sz .mu rendelet rendelkezései az' -~; :; 

2. §. (1) A társadalombiztosítás (SZTK :_.- ;~_ ~i·'· 
szolgá!tatB.saira jogosult, emlőrákból •kYSZTO, KSZE:Bl)'~; "'·) 
ban szenvedő -- nem fekvöbete . unduló csontrák~" :·:.)l 
betegek részére androfort (testost g gyógyi_nt~zetben ápolt'...;.;.;.-,· .·.:· ... i· .• ·.,· ..•• i*·.··

1

.'.·-:···· ... · •.. gyóg~'szerkészJtményt az 19-3 · é e~qn propion1cum) elnevezés(f. 3 
~:j1d~~~~~ln .térítésmentes kis~o\~~l~~fá:~usj~g~s1~ó n:fjá.tól·:: 

gy~2g) Az kaé~<!rofort (testosteron propionicum) el ~ye,~'.;;, --~.J--.:::-
yszer sz1tményt parenteráiisan kell d . nevez'és1'1=:. l 

orvos vagy a szakorvos által k'á i ren eln1. A kezeJö.;:; -- ·-

·.:wógyszerkészítmény kiszo1crá1tatá~1~~kt~ vé~fi'- az említett·:: ~ •..• ·.•1:'.···.·.·.

1

·········'.····.·· .. ·• e kell mutatni a megyei o~kológusnak ;:_ge ye_zése végett:: 
{ é gyógyszerkészítmény kiszolgáltatás.át me~e1 on~ológuS,' 

a
vglei;i:iény) alapján is engedélyezheti A ~ezgayea:rvosk1 lel_etL: !_' s„.· 

yo~szi:;rk6szitmény kiszolgáltatá áÍ , l on ológ:Us ·:_; 
engedelyez1, hogy a vényt · 1., á á s . a venyen oly módóri' ,,·, ·,;,~: 

3. §. (1) A gyógyszertár 3aza1[. és 2a1 :s bélyegzőjével ellátjii;::;\: :::.i-,· •j··.~.:
rész~re rendelt insulin, illetőleg an·J rkban emlitett betegelr::-.:_: ' 
pion1cum) i:;lnevezésü gyógyszerkészíf~r ltestosteron P,l'{)~,~.· •. ·>. ,.~f'.;, 
augusztus ho 18, napjától k dőd" ., ny az 1953. --évi·": ·1 
kiszolgáltatni abban az esetiz i oeb_ teritesmentesen köteieS>~'. >. ~::: 

en s, a az orvos az emuteo:··'"·.;,}i;:$;· 
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gyógyszerkészítményeket az 1953. évi augusztus hó t8. napja: 
előtt rend~lte, vagy _aZ említett id~pontot követően tévesen 
nem térít~sme~~es :it1szo\gáltatásra Jogo~i~ó vénven rendelte 

(2) Az 1nsuhn k1szolgál~_atásának l!lOdJára tÖvábbra is a 
318.0-210/1~51. (VI. 23.) Eu. l\L számu rendelet rendelkezései 
az irá.nyadok. 

(3) Az androfort (testosteron proionicum) elnevezésű 
gyógyszerkészítményt a gyógyszertár a 2. § (1) bekezdése 
alapján térítésmentesen csak olyan szabályszerűen kiáHitott 
vényre -szolgáltathatja ki, amelyen a megyei onkológus az 
említett gyógyszerkészltn1ény kiszolgáitatását a 2, § (2) be
kezdésében meghatározott módon engedélyezte. 

ANTAETHYL 
Az Eqészségügyi Miniszter 8360-13/1954, Eü. M. számú 

utasítása az Antaetbyl (tetrai!thylthiura,mdisulfid) elnevezésű 
gyógyszerkűlőnlegességnek gyi'gyintézeti ápolás alatt nem álló be
tegek részére rendelése tárgyában, 

(1:1egjelent az Eü. K. 1954 évi 24. számában.) 

1. §. (1) Az idült alkoholizmus gyógykezelésére az Antaethyl 
(tetraaethylthiuramdisulfid) elnevezésű gyógyszerkülón\eges7 
ség gyógyintézeti ápolás alatt nem álló betegelt részére csak 
abban az esetben rendelhető, ha az Antaethyl elvonó-kúrát 
elme-, illetőleg ideg-gyógyintézetben kezdték meg, továbbá, 
ha a gyógyintézet a gyógyintézeti ápolás befejezése után a 
kórházi zárójelentésen az elvonókúra továbbfolytatását 
javasolta és vállalta, hogy a gyógyintézeten kívüli elvonó
kúra tartama alatt a béteget rendszeresen ellenőrzi. 

(2) A gyógyintézet az Antaethy\ elvonó-kúra tovább
folytatásának javaslata esetében köteles a kórházi záró
jelentésben egyben a rendelendő Antaethyl gyógyszerkülön
Jegesség 1nennyiségére és az adagolásra vonatkozó javaslatát 
is. feltüntetni. 

(3) Az állami egészségügyi szolgálat orvosai az Antaethyl 
gyógyszerkülönlegesség rendelésénél a gyógyintézet javaslata 
szerint kötelesek eljárni. 

2. §. (1) A,z 1. § alapján további elvonó-kúrában részesülő 
biztosítottak, illetőleg igényjogosult családtagjaik részére az 
Antaethyl gyógyszerküiön\egességet úgynevezett •térítéses' 
vényen kell rendelni. 

(2) A társadalombiztosítás terhére írt vényre az orvos 
köteles rávezetni a következö szöveget: ~A szűkséges ellenm 
őrzést gyógyintézet vállalta.t 

3. §. A gyógyintézetek a betegnek a gyógyintézeten kívüli 
elvonókúra tartama alatt történő e\len6rzésbe a területileg 
illetékes idegbeteggondozót bevonhatják. 

4. §. A jelen utasítás az Egészségügyi Közlönyben történt 
közzététele napján lép hatályba. 
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GYÓGYTÁPSZEREK 

3180-89[ _2/1951. Eü. M. számú utasítás 
gyógytápszerek. larsadalombiztosftás terhére rendelésének

újabb ·szabályozása táJ'gyában 
{Megjelent a ~Népegészségügyt 1951. szeptember 

számában.) · 

Az Egészségügyi 1Iinisztérium az alább felsorolt 
készítményeket törzskönyv·eztette: 

Engedélyezett gyógytápszer: 

Adapta., ... , .. ,, .................. ,. 
Caphosein .• , •.... , ...• , , •.•.•• , •. , •.. 
Dexmaltan (Iioidenzym) •...•••. , .•.• 
Lacto ~B~ ..... , , ..... , .... , , , .. , . , , . 
Lactorizan . , ........ , ·. , .... , . , ..... . 
1\'Ialtiron ... , •....• , ..• , •••.•• , •... , • , 
Il'Ialtosit (Hordomillt) ...•••.... , ... , , , 
Oriza ....• , , ....•.•....•....••.•..•• 
Zabpehely (szárított zabnyák) .•• , ... , • 
Cydonin . , . , , ..••.•..••••...• , . , .••• 

250 g 
100 g 
200 g 
250 g 
300 g 
250 g 
200 g 
220 g 
250 g 

50 g 

A felsorolt tápszerkészítrnényekre az Egészségügyi ]ifinisz
térium egyűttal forgalombahozatali engedélyt is adott. 

Ezentűl tehát a Gyógyszerrendelésí útmutatóban felsorolt 
valamennyi tápszerkészítmény közül kizárólag a felsorolt 
gyógytápszerkészítmények rendelhetők a társadalombiztosí
tás terhére, éspedig csak gyógyttás céljára és nem tápláléknak. 

.Csecsemők és gyermekek részére gyógytápszerek tehát 
csakis táplálkozási zavaraik megszüntetésére, valamint olyan 
betegség gyógykezelésére rendelhetők, amelyek gyógyításá
ban gyógytápszerre feltétlenül szükség van. (Pl. dysenteria 
exsudatív díathesis.) Ilyen esetekben is csak akkor rendel~ 
hetők, ha a gyógytápszer rendelésének szükségességét rendeiö
intézeti vagy gondozóintézeti csecsemő-, gyermekgyógyászati 
szakrendelés, körzeti gyermekgyógyász szakorvos, gyógy
intézetek, klinikák gyern1ekosztályai, vagy a járási egészség
védelmi szolgálat tanácsadó orvosa állapították meg, illetőleg 
igazolták, hogy a csecsemőnek betegség miatt van gyógy
tápszerre szüksége. 

Körzeti orvos tehát csak abban az esetben rendelhet csecse
mőknek, gyermekek_nek gyógytápszert, ha ennek szükségessé
gét az előző bekezdésben említett szakorvosok állapították 
meg és csakis a szakorvosok által meghatározott gyógy
tápszerféleséget és csak a szakorvosok által megállapított idő
tartamra ele~endő mennyiségben írhatja fel. 

A körzeti orvosok csecsemők, gyermekek részére törtériő 
gyógytápszer-rendelés esetén mindig közölni tartoznak -a· 

352 

vény hátlapján, hogy melyik szakr~n9-elés és mikor, meddig 
·avasolta a gyógytápszer f°:gyasztasat. A vény hátlapján 
~ kóris1nét is fel kell tüntetni. 

Olyan esetben, amikor a gyerqiekszakorvos által.a csecsemő 
,agy gyermek vizsgálata a!apja!:l rendeit gyógylapszer foly
~atólagosan ismételt rendelése szuks~ges, de az anya vala~ely 

kból csecsemőjét gycrn1ekét előrelathatólag a szakrendelesre 
<? 'ból nem viheti ~! a 112/901. cikkszámú orvosi beutalás -
1:1Jvaslat - igazolá~ című űriap9n ~özölni kell ~ körzeti or-
1,0ssal, hogy milyen betegségboi k,1folyól~g,, milyen gyógy-
~ápszernek. mennyi ideig fogyaszlasa sz~1kseges. „ 

Ilyen érÍ-.ellnli i;~azolás nélkül a kbrzeti orvos csecsemok-
nek, gyermekekne

0

k. gyógytápszerl , n~1n r~ndelhet. _ „ 

Vidéken, ameru1y1ben a betegellalasra J?gosult e~ecs,emo, 
gyermek olyan helven lakik, ahol esecse1no-gyermekgyog,yá
szati szakrendelés· vagy )ár:ás! egészségvé~el1'.;li , szolg:;tlat 
nincs vagy a szakorvos krszallasa az eset surg_?ss~ge nuatt 
be n~m várható, az illetékes körzeti orv?s .. sz~kseg esetén 
szakorvosi (tanácsadó orvosi) javallat nelkul is rendelhet 
<1yógytápszert. . , 
"' A:z. Egészségügyi TIIinisztérium e~yes, ne~ gy?gyt~p~zerként, 
törzskönyvezett, hanem a cs.ecse~ok. I~O~'mal tap!álasara szol: 
<1á\ó tápszerkészítményekre rs gyartasr es forga!omba?-oza~a,11 
"'ngedélyt adott. E készítmények a tarsadalomb1ztos1tas 
~erhére nem rendelhetők. , . . , , .. . 

A gyártási és forgalombahozatali engedelyt az Egeszsegugy1 
11-hnisztérium az alábbi tápszerkészíl1nényekre vonatkozólag 
hatályon kívül helyezte: . . . . 

Co\ostrin, Flossin, l\Ialtofloss1n, Ovomalt1n, Pap;wn, Somit, 
Szitma!tin, Tápióka, Zabderce Krompecher, Zabliszt Krom
pecher. d 1· é t h"t A fentebb felsorolt tápszerkészítménye~ r7n e es t e a • 
miután már nincsenek forgalomban, melloznr ke\1. 

INSULIN lásd ANDROFORT 

ISONICID 
83/84/1952. Eü. M. szá~ú u_tasitás .. ~ 

a járóbetegeknek Isonicid elne11ezésu gyogyszerrel torténo 
. gyógykezeléséről 

(flívatalos lapban nem jelent meg, hatálybalépett 
1952. október 21-én.) 

A járóbetegeknek a 2898. szám alatt törzskönyvezett 
Isonicid gyógyszerrel történő gyógykeze!ésév~l. kapcsolatban 
a következő rendelkezéseket kell megtartani. , , 

1. Az Isonicid gyógyszerkülönlegességet a k?rh~zakbol. ~s 
egyéb gyógyintézetekből elbocsátott, de tovabb1 Ison1crd 
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~~~~li:'~,~~~'~\?óh~~~~~~k ;~~~~~z':.1~~%.~~n~o~~. 'r;~~i'h~~,. 
nálni, Az emlltett betegek faonicld-kezelé'ét a lakóhelyük\21 
~~~~l.eg munkahelyük szerint illetékes tbc gondozó intéze~:}::J'I; 

2. Járóbetegek Isonicid kezelését csak a jelen utasítás mei:)_:::.:·.; -
lékletében megállapított rendelkezések szerint és csak olyan >".· .. ·;,í···• . 

tbc gondozó intézetben szabad végezni, ahol az előírt rendel~ -,} 
kezések végrehajtása biztosítható. -·-/:· 

3. A. tbc go!J-do~ó intézet.e~ rész~re a járób~tegi;ik gyógy.:. ~ 
k~Zf'.lésch~z szüks.eges_ Ison1md gyogy~zert az eEf.eszségügy1 :;:;-& 
m1n1sztér1um utal Ja kt. A _tbc gondozo intézetek kotelesek az. -·i 
egy-egy naptári negyedévre szóló Isonicid gyógyszerszUkség~_-- '\i; 
letüket a negyedév utolsó hónapjának 10. napjáig a budapesti.' '.·t 
városi, illetőleg megyei tbc gondozó intézet és a budatiesti . ·. „.·1· 
városi, illetőleg megyei tanács végrehajtóbizottságanak:- .. :.;, 
egészségügyi osztálya útján az egészségügyi minisztériumnak:-~<'/· 
(III/4. szakellátási osztály) jelenteni. Az egészségügyi m.inisz-.; -.·.:..,·: 
térium az igények és a szükséglet felüivizsgá\ása után a szűk-· -,_o-, 
séi:i;es Isonicid mennyiséget a Budapesti Gyógyáruértékesitő :\~. 

• Vallalat útján a tbc gondozó intézetek rendelkezésére bocsátja. -"ifct. 
4. A tbc gondozó intézetek vezetői a megyei tbc gondozó. ,; ·:-] __ 

intézet vezetőjével vagy annak megbízottjáVal történt kon- : >l 
zultáció alapján jelölik ki az Isonicid kezelésre alkalmas· -· : 
betegeket. Budapesten a kezelésre alkalmas betegek kijelölé- ,'4' 
séta kerületi PAS-bizottságok végzik. ~t 

5. A társadalombiztosítás szolgáltatásaira és a közgyógy
szere!látásra jogosult betegek, valamint a vagyontalansági 
bizonyítvánnyal rendelkező betegek részére az Isonicid 
gyógyszert díjtalanul kell kiszolgáltatni. A fizetésre kötele:. 
zettek a ·gyógykeze!ésükr~ kiadott Isonicid gyógyszert és ·a 
kezelési költségeket (röntgenfelvétel, vizsgálati díj, stb.) 
a 182.800/1949. (III. 2.) N. l\L számú rendelet rendelkezései 
szerint kötelesek megtéríteni. A fizetésre kötelezett betegek
nek Isonicid gyógyszer csak abPan az esetben adható ki, ha 
a beteg a gyógyszer árát az ~Egészségügyi Minisztérium mii.;. 
ködési bevételek~ elnevezésű 106.410. számú bevételi számlára 
befizette és a befizetést a befizetőlap elismerőszelvényével 
igazolta. 

6. A tbc gondozó intézet köteles a beteg kórlapján a· ki
szolgáltatott Isonicid mennyiséget és a kezelés időtartamát, 
ered1nényét feltüntetni. Köteles .továbbá elszámolás végett 
az Isonicid kezelésben részesült betegekről és a kiadott Isonicid 
mennyiségről kimutatást vezetni. 

7. A közforgalmú gyógyszertárak Isonicid készítményeket 
csak gyógyintézeteknek szolgáltathatnak ki. Orvosi rendel
vényre betegek részére lsonicid készítményeket kiszolgáltatni 
nem szabad. 
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I. Általános irányelvek 

Az isonicotinsavbydrazid (Isonicid) nevű gyógyszer ki
vizsgálása még fols:amatban v~n. azonJ:?an a már eddi~ észle.it 
hatás és a szer arany\ag csekely toxic1tá.sa indokoltta teszik 
szélesebbkörű alkalID:~zá#sát. .. 

1. Az Isonicid a gumokór ~z~os esetében a tunetek en'5.".
hité ére alkalmas. Sűlyos, k1terJedt fol)"._amatb~n szenvedo, 
láz s betegeknél jó hatassal van a beteg kozérzeteri; és sokszor 

as k minden kezeléssel dacoló lá.zat normál!s tempera-
a ma acs?. t• A étvágy javulásával egyes esc~ekben a 
tűrá~ csfé~kje~e~tős znövekedése érhető el. A tüneti eredmény 
tests Y e .6 é é él kimutatható. Egyes betegek azonban 
a betegek át r ksz n gyógyszerre és súiyos, teljesen infaust 
nem re.ag na . a sokszor hatástalan. 
esetek?-el a gy?~Y~~~eteket illeti a köhögési inger csökken, 

Ami az egy_e 'g kevesbedik és 'egyes észlelők szerint a tbc 
a köpetmennyise teknek kb egyharmad részénél el tűnnek a 
baci!us?k .az ese . ken~tben nem mutathatók ki. (Ezt 
köpetbol, 1lletk~ d;f~c~averna eltűnése, bár röntgenológiaiiag 
azonban nhem ok_emutatbató válik. A kontroll tenyészté~ ilyen 
esetleg ne ezen .. i „ •t• eredményt ad.) 
esetekbe°:. a l~g:tobb~zor P~kr~~ nem kíséri feltűnő objekt!V 

2. f tx,netddf~tb~~!1tg~ktiv therápiát (coliapsus és sebés~i 
javu!a~. z e 1 . 'd nemcsak hogv nem tette feleslegesse~ 
ther~p1~t)á ~'ó ',0n1.~1' tét a str'eptonlycinhez hasonlóan kide ind1k c1 s eru e 

bővitette. . . . . i adatok szerint az Isonicid alka!~ 
3, Az ~dd1g1 állat~~1f1.et_s elég nagyfokú resistentiáva! kell 

mazásánal gyorsan .. ~a 0 ? t tia gycirsan fejlődik ki, amely
számolni. A bakten~lls .J;esis ~inikai resistentia is társul. 
hez az esetek nagyr~zfmen ása mellett _ szükség esetében a 

4. A gyógyszer .a a az "zése útján - a valóban 
beteg megfel~!Ö ~10~~a~ál~~eM:f:ii2et (aktív kezelési módok, 
:~~:::ig~he~~~Yr) ~~~ s~zabad elmulasztani. 

II. Az ambuláns Isonicid-kczeJés indikációi 

. 'd k 1 - ben részesíthetők: Ambuláns Ison1c1 - e~e es tb betegek akik aktív keze-t. A sűlyos, lázas, toxikus c~s • 
Iésre nem a\kalm3;sak; lk \mas lázas toxikus betegeket sür

(Az aktív !f-ez~lesre a k ~! ta\ni beutalásukig azonban 
gősen grógy1nle~etbe . e u • 
részükre is. ad.ha~ot I'b~~iI~·~icid kezelési javaslatta! elbocsá-

2. -a gyogy1ntez? .0 „s , - ) tová.bbá intézeti kezelést 
tott betegek (sebeszi elokeszites 't · _ ezekben az esetek
nem igé~ylő ext:apulmo6n,.„ tbc05C:e i:~asolja az ilyen kezelés 
ben az intézet igazgat - oorv • 
folytatását; 
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3. a chronicus filirocaseosus tüdő tbc olyan subc·ompenzált 
-formáiban szenvedő betegek, akiknél a gyógyszer adagolásá..: 
tól a kompenzáció elérése remélhető. 

ID. Adagolás 

Az Isonicid adagja testsúlykilogrammonként és n.aponként 
"2-5 mg (vagy 10 kg testsűlyra 1 db 5 centigrammos tabletta) 
Tehát a 60-70 kg-os beteg részére átlagban naponként 6 
tabiettát kell adni. Célszerű háromszor egy tablettával kezdeni 
és a nagyobb számú tablettát napi 2-3 adagban adagolni. 

A maximális adagolás időtartama a resistentia gyors ki
fejlődése miatt 4-6 hét. 

IV. Toxicitás 

A gyógyszert a betegek általában igen jól tűrik, gyomor
panaszokat nem okoz. Egyes megfigyelések szerint a gyógy
szer vizelési zavarokat, idegrendszeri tüneteket (fokozott 
reflexek), hypotensiót, szédülést, makacs székszoru\ást okoz 
azonban ezekkel a panaszokkal hazai viszonylatban alig talát! 
koztunk. Az ·esetek kis százalékában a kezelés kezdetén lázas 
reakciót okoz. Ilyenkor az adagot csökkenteni keil. 

Kötelező ellenőrző vizsgálatok: 
· 1. Vérkép_ (vörösvérsejt, haemoglobin, fehérvérsejt) vizs

_gálatot kell végezni minden betegnél: 

. a) a kűra elején; amennyiben a vörösvérsejt és a fehér
vérsejt csökken, a gyógyszert csak óvatosan és hetenkénti 
vérkép kontroll mellett szabad adni; 

bJ a kúra végén; a vérképben bekövetkezett; esetleges 
·romlás esetén a beteget therápiásan kezelés alá kell venni. 

Ha a vérkép normális körüli értéket m1~tUt, újabb vérkép
-vizsgálatot csak abban az esetben kell végezni, ha toxikus 
tünetek jelentkeznek, vagy ha a beteg állapota 8-10 nap után 
nem javul vagy esetleg romlik. 

Ha a vörösvérsejt 3,5 millió alá és a fehérvérsejtek 4000 alá. 
-csökkennek, a gyógyszer adását be kell szüntetni. 

2. Urobi!inogen vizsgálatot kell végezni minden betegnél 
kéthetenként. 

Positivitás esetén, különösen ha a reakció positivitása 
fokozódik, a gyógyszer adását be kell szüntetni. 

I\íegjegyzés: a gyógykezelés ellenőrzésének biztosítása 
végett a gyógyszerből csak az egy hétre szükséges mennyiség 
.adható ki a betegnek. 
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P AS -TEBAMINAL 
3180{53{1951. Eü. M. számú rendelet 

a járóbetegek Pas kezelésének sz.Qbályozása iárgyábiin 
(Hivatalos lapban nem jelent meg hatálvbalépett 

1951. október 20-án.) • 
A járóbetegek · Pas kezelésére az alábbi rendelkezések az-

irá.f.YA_rlYló~házból és egyéb gyógyintézetekbő~ -e\boc~_át9tt, de 
további Pas kezelésre szoruló betegek,, valamint a, tudobeteg
gondozó intézeteknél kezelés alatt ál\o, Pas kezele~.re szori::ló 
betegek ellátását a lakóhelyű~ vagy ~u!Lkahelyuk szerint 
illetékes tüdőbcteggondozó intezetek vegz1~. , " 

2. Pas kezelés csak az alábbi kóreseteknel engedelyezheto: 
a) acut exsudatív folyamatok, .. , , . 
b) idült fibro-caseosus tbc-k lokésszerű rosszabbodasa1 

( disseminatio ), , 
e) sebészeti műtétre váró betegeknel (erősen secernáló 

cavernák), , 
dJ műtét utáni progressio vagy szarás, 
e) P\euritis exsudativa, . . , , . 
fj Urogcnitalis, a csontizületi, D;Ylrokcsoma: és erzt;kszery1 

ümőkór azon formáinál, amelyeknel a Pas-~ kiutaló b1zottsag 
~zt a kezelést feltétlenül szükségesnek tartJa. Ambu\ans f>3:s 
kezelésben - különös tekintettel a dolgozók u;i.nD;kaképessege
nek helyreállítására - e!sősorba1.1 a gyógy1ntezetekbő\ el-
bocsátott betegeket kell reszeslteni. , 

3, Az egészségügyi mii;:.isztérium h P~s ,keze\csre szoruló 
betegek ellátására a tüdobeteggoi.idozó intezeteknek havon
kérit Pas vásárlási hitelkeretet b1~tosit. 

A gondozóintézetek egy-egy h~n~pr~ enge,9-élyez~t~ Pas 
mennyiséget a tárgyhónapot megelőzo honap 2::i .. napJ~lg ,egy 
tételben rendelik meg (hívják le) a Budapesti Gyogyarn
értékesitő Vállalattól (Budapest, XIII., Huba-utca 1.0.). 
A gondozóintézetek a rendelkezésükre álló Pas menny1seg 
alapulvételével jelölik ki a Pas kezelésre legalkalmasabb 
betegeket. á ú p b · tt , t 4. A gondozóintézeteknek le~al bb 2 tag .. a~ lZO . sago 
kell létesíteni. A bizottság elnoke ,~ g?ndozmntezet ~1nden
kori vezetőorvosa, tagjai a gond?zo1ntezetet f~i:-ntarto tan~l?S 
végrehajtóbizottsága eü. osztáJyanak (csopo:·tJanak) ;vezctoJe
által kijelölt szakorvos. A bizottság havonkent \ega\abb egy-
szer köteles ülést tartani. . , 

A bizottság üléseiről jegyzőkönyvet, kel_l ve~etn1 ,~s .. azt a 
bizottság elnöke és tagjai kötelesek alai~n!· A Jegyzokopyvet 
a nyilvántartási könyvhöz csatolva 2 ev1g, meg kell c;nzni~ 

A Pas bizottság feladata: A Pas kezelesben _ré;szesith~tö 
betegek kijelölése, továbbá a betegek gyógykeze\esehez szuk-
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séges Pas mennyiség. és a kezelés módjának megállapitá 
V~lamint a Pas kezelesben részesülő betegek időnkénti f 1'Vlzsgálása. e ill 

5. ~ társa9-alombiztosítás szolgáltatásaira és a közgyó 
szerellatásra Jogosult betegek, valamint vagyontalanság' b'gy
nyitvá_nnya\ rend_elkező bet~g~k ~és~ére !:!- Pas-t díjt~l;~o':' 
kell k1szolgáltatn1. Az ápo!as1 diJ f1zetésere kötelezett k_UI:_,: 
g:'(_ógykeze!ésükre kiutalt Pas-t és a kezelési köitsé e a , 
{rc;nt~en felvétel, vii;:~gála~i díj stb.) a 182.800/1949. Je1Mt 
szamu rendelet a!apJan kotelesek megtéríteni. -· .' :-; 

Fizetöbetegeknek :ras .csak abban az esetben adható k;_'·_·l 
ha a beteg a Pas árat b1ancó befizetési lappal az ~Eü l\{' 1•_· 
l\1il~ödési bevételek• elnevezésű 106.410. sz, bevételi számián.-.: 
befizette és azt e!is1nervény szelvénnyel igazolja. A beteg r~_::: 
egy-egy ízben e~r J;tónapi szükséglelénéJ- nagyobb mennyisé!a ': 
Pas nem adhato ki. „..,__ ,: 

6 •. A Pas kiszolgáltatásakor a jelen rendelet 1 szá -_;~, 
mellekletének megfelelő tájékoztatót kell a betegnek áta:~'.--

A beteget figyelmeztetni kel! a tájékoztatóban közö!tet 
megtartására és fel kell hlvni arra, hogy a tájékoztatób .;: 
~e~ha~ározott idopontban a gondozóintézetnél felülvizsgá[~n
<:elJáboJ pontosan Jelenjék meg. s_ 

7. 1- b~z~_tts~g a !Jet~g részére. kiadott Pas felhasználását-_ 
az_ e~.es:z:segugy1 v~dop.ő:_ vagy a körzeti orvosi hálózat út'á · 
ellenorzi; Az eliei;iorzo ko_:-:egek .k?telesek a beteg lakásán/ 
alább kethetenkent meg1elenn1 es ott a vizsgálatot a jel 
rendelet 2. számú mellékletében foglalt utasítás szerint l 
folytatni. Az ellenőrzés megtörténtét és az esetleges észre:,:_, 
vételeket B;Z eHenő~ző köt~Jes a betegnél levő tájékoztatóe:-'t 
(1. ~z. melle;klet) felJegyezn1. Ha az ellenőrző közeg a vizsgála~
soran szabalytalanságot állapít meg, vagy az ellenőrzést - 2;' 
beteg hibájából nem tudja foganatosítani ezt a körülméri a · 
köt~!es az őt kiküldő g~ndoz?iI!tézetnek h~ladékta!anul jeleiJ
ten1. Ha a beteg az egGszség1 allapotában beállott bármilv-etl 
változás. folytán a P~s·t;_ huzamosabb ideig (legalább 2 Iiéty" 
nem tud}. a f(lh:;;sználn1, kotele:; a fennmaradó Pas mennyiséget' 
az ~ue.r:orző ko~egne;i.-. áta<;In1. Az ellenőrző közeg a betegné 
lev? taJékoztatora. rave~etI, hogy a betegtől milyen mennyi 
ségű Pas-t. vett át es az atvett Pas mennyiséget beszo!gáltatj 
a gondozó1ntézetnek. · 

A J::>izottság k?teles a beteget havonként legalább egyszef,-, 
felülVJzsgálás cé!Jából a gondozó intézetbe be·rendelni A felüJ..: 
vizs~álat idejét a táj~~o~tatóra (1. sz, melléklet) rá. kell. ve:;: 
zetn1, .~a a beteg a f~lul_v1zsgáiaton nem jelenik meg, a bizott~· .... ''.·. 

-ság koteles ~öt .a -~~lüiv1z~gálatra v!-lló n1egjelenésre fellúvnt;<"-~ 
Ha a __ be~eg onh1baJan ~ivul a felhívas ellenére sem jelenik meg-_/: 
a felulv1zsgálat?n1 ~ b1zott~ág erről értesíti az illetékes helyi.>, 
taná~~ végrehaJt?b1zotts~ganak egészségügyi osztályát (cso~: .•. :-' .. :,· 
portJat), amely 1ntézked1k a betegnek felülvizsgálatra való 
berendelése iI"ánt. - - ('i 
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Ha a beteg a tájékoztatóban közölt utasításokat nem tartja 
:: be, vagy a gyógyszerrel visszaélést követ el, a további Pas 

ellátást be keli szüntetni és ezt a beteg lakóhelye szerint 
illetékes járási, illetőleg városi (kerületi) tanács végrehajtó· 

: bizottsága egészségügyi osztályával (csoportjával) közölni kell. 
A bizottság köteles Pas ellátásban részesülő betegekről 

' 11yiivántartást vezetni. 
A nyilvántartásnak a következő adatokat kell tartal

J}laznia: A beteg személyi adatait (név, lakhely, foglalkozás), 
kórisméjét, az orvosi vizsgálatok időpontját és a kiadott 
gyógyszermennyiséget. 'A vizsgálatok eredményét, valamint 
a kiadott Pas mennyiségeket a beteg kórlapján folyamatosan 
fel kell tüntetni. A gyógyszer átvételét a beteg aláírásával 
igazoltatni kell. A bizottság a felülvizsgálat eredményei alap· 
ján határoz a beteg további Pas ellátása tekintetében. A beteg 
által beszolgáltatott üres capsulák megsemmisítéséről a bi

, zottság köteles gondoskodni. 

1. számú melléklet a 3130/53/1951. Eü. J\.i. sz:imú 
rendelethez. 

TÁJÉKOZTATÓ 
P AS-sal kezelt betegek részére 

. PAS-sal való gyógykezelést csak olyan betegek részére kell 
:engedélyezni, akik a kapott utasítást lelkiismeretesen be
tartják és maguk részéről mindent elkövetnek,. hogy az 
egészségügyi ellenőrző szervek munkáját megkönnyítsék. 

A:z. egészségügyi hatóságok a Pas kezeléssel kapcsolatos 
utasítások pontos betartását ellenőrizzék. 

A beteg köteles ellenőrzés céljából naponként éjjeli, Hle
,·tőieg a reggeli vizeletből kb. 1 deciliternyi mennyiséget tiszta 
'.'lezárt edényben (üveg) este 8 óráig megőrizni és olyan helyen 
'tartani, hogy azokat esetleges távolléte esetén is meg lehessen 
vizsgálni. 

A felhasznált gyógyszerek csomago\ásait meg kell őrizni. 
-A még fet nem használt gyógyszereket, valamint a már fel• 
használt gyógyszerek csomagolásait olyan helyen kell tartani, 
hogy azokat a beteg esetleges távollétében is ellenőrizni lehes
sen. A gyógyszer mellett kell tartani a tTájékoztató&-t is, 
amelyre az ellenőrző közeg az ellenőrzést feljegyzi. Ha a beteg 
a fenti rendelkezésnek bármilyen okból nem tud eleget tenni, 
köteles ezt a gondozó intézetnek bejelenteni. 

Ha a beteg bármely okból a gyógyszert előírás szerint nem 
tudja felhasználni, köteles azt az illetékes ellenőrző közegnek 
haladéktalanul tudomására hozni, ha pedig a gyógyszert két 
héten át nem tudja felhasználni, köteles a fennmaradt kész
letet az ellenőrző közegnek átadni. 
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A beteg köteles a tájékoztatóban megjelölt időpontban a -:~ 
gondozó intézetnél felülvizsgálás céljából megjelenni és a már- ·:-< 
i~fó~sz~!~á"?J;ó~~~Í~ek csomagolásait, valamint a tájékoz-- :.·:;·~.-{~ 

Ha a beteg a felülvizsgálaton a kijelölt időben bármely ~::, 
okból megjelenni nem tud, köteles erről a gondozóintézetet :~:'.!:@ értesíteni, 

A PAS kezeléssel kapcsolatos utaasítások, valamint a tájé. -:?~. 
koztatóban foglalt rendelkezések be nem tartása a további e::.·~ 

;,~:;;,:·~~;:;~~e:~~~~::~~~:~:~~;;~~:~,:;",~;::~~:: ·•~ .. ·1·.r.: .•.. 
vizsgálat elvégzéséhez .1 

Az ellenőrző közeg köteles a beteg lakásán ellenőrizni, hogy <'''" 
a gyógvszert a beteg az előírás szerint használja (az elhasznált --~.-.. 1.· .•... :.'.·····.·,. capsuták száma, vizeletvizsgálat). __ :'.:' 

A vizeletvizsgálat elvégzéséhez szükséges egyrészt a ferri
klorid papírszelet, másrészt a vizelet cukorvizsgálatához hasz- · '.~*: 
nálatos és a gyógyszertárban Nytauder reagens néven kapható -l'%, 
kémszer, - · 

A ferri-kloríd szűrőpapír bármely salicylsav oldatba mártva· =:~~'. 
sötétlila elszíneződést vesz fel. Ilyen színt vesz fel akkor is, ha -;;";,~ 

~~lii~;f f ~\~:~~k~~~~0~~~!!r~;fl!i;;;~:Er~ng .. · .. •• .. •.·:.:•.„·; .. _r·.·· ... ·~ .. •:.:~ ... ·.· .. j·.·-.'.•: .. : .. · •. : Nylander kémszerrel vizsgrilat csak akkor végezhető, ha _ -/4' 
a beteg már legalább két-három napon vett be PAS-t. 

Eljárás: kb. egyharmad vagy fél kémcsőnyi vizelethez;' ,-;; -~-'V-
2-3 ccm-nyi Nylander kémszcrt keil önteni és gondos össze- ;)f-'70t1:·
rázás után Bunsen láng vagy spiritus-l:hnpa felett 4-5 percig .. :i~~r: 
kell forralni. Pas jelenlétében a vizelet sötétbarna, illetve 
fekete színárnyalatot vesz fel. Ugyanezt a kémlést adja a 
cukorbetegek -vizeletében kiürülő cukor- és vesebetegek 
vizeletében kiürülő nagymennyiségű fehérje. Ha tehát a 
gümős beteg cukorbajos, ez a kémlés nem használható. Ha:'.;. 
vesebajos, a Ny!ander~fé!e kémlés - minthogy nem ad 
annyira intenzív sötét színárnyalatot a vizeletben kiürülő-:-
fehérjével - korlátolt mértékben használható. 

.-'\.. beteg által félretett vizeletvizsgálat menete tehát a·; 
következő: · 

I. A vizeletbe ferri-klorid szűrőpapír szelntet kell bemfuo. 
tani. Ha sötétlila elszineződést kap, a Pas kiürülése feltételez

7 
-

hető. :·o 
II. Ila az a gyanú, hogy a _beteg nem Pas-t, hanem máS: . 

szalicylkészitményt szedett, el kell végezni a Nylandei:':'.'.> 
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kémlést. Fekete színárnyalat Pas kiűritése mellett bizo.nyf~ 
ha a vizeletben nem ürül cukor vagy nagyobb menny1seg 

fe~jÍjeCukor és nagyobb mennyiségű fehérje kiüritéssel járó 
b~josoknál a Nylander„kémlé.~ n~m has7:nálható, az ese!

~~~e ontosabb kémlésre van szuks7g, a v1zele~et laborato
riumba- kell küldeni a Pas pontos kimutatása vegett. 

PENICILLIN 
sseo-11 /1954. Eü. M. s.:ámú utasítás 

• 'll" tartalmú gyógyszerkészilménye}'- rer1;delésé!'-ek, 
k' l P,Íf~'JsJ::-ak és alkalmazásának szabalyozasa targyában: 

rszo ~a a E . ségügyi Közlöny 1954. július 1-i 13~ 
(MegJelent az gesz számában.) 

1 Penicillin tartalmű gyógyszerkészítmény csa!': 1
· §. ( ) " k"áll'tott orvosi vényre szolgáltatható k1. 

szabályszeruen I 1 ·. 'Uin tartalmú gyógy-
(2) Ugyanarra az orvosi vényre lben1c1 olgáltatható ki, ha 

szerkészítméD;Y ~s:o:~~~bkcle~el eé: affilrá~sal látta el. 
az orvos a venj UJ . k. it é a társa-

2. §. (1) Penicillin tarta\mű gyogyszer esTKmt!hére inda• 
dalombiztosilási szervek terhére csak 4f .~z. ekre érvényes 
kolással rendelhető~ e~yééb gyóITT:idá ye b~~gkiállitott vény
módon, a gyógysze!tár resz re egy pe n 

űr'Ap~~nf~Ü~~lhte::taJmú gyó~sz_~rkés:t:~tménye~~e~ é~ ~i~~~j~ 
dalombi~tositási soe3v,1e:-1er~~re l\iö1;!~!űe~t:!itá: (megjelent 
gáltatá~ara, 8:. 83. K- _ 1." y. 1954 · április 1-i 7. számában) az Egeszsegugy1 oz on · 
rendelkezései az irányadók. .. . é az orvosi vényen 

3 _ §. (l) A gyógyszertár szukseg eset n 

re1k1~~ocillin inj. 1x1 ml helyett ~S~1p~a?illin 3 inj.: 
SupraciUin 3 inj. helyett *Bismoctllln .1n1. 1 X ~ m; k abban 

gyógyszerkülönlegességet szolg~!tatha1t1ön?:gó~s~é~~t a14. élet
az esetben, ha az orvos a gyogyszer 
évét betöltött beteg részére rendelte. . 

(2) A gyógyszertár: kö;~e~r~i~d~~n;~;;a~e~d~1fe:j~Ó~1~e~: 
a~. (_1) bekc~dés ~:~~ftn más gyógyszerkülön\egess~get szol.
k~tlönleg~sseg. ~ -ft gyógyszerkillönlegesség nevét es mennyi
galtat k1, a k1~ o . .. tetni Ha a gyógyszer a ·társa
ségét a~ orvo~n. vényen ~eitu-i;iÜetől~g a közgyógyszerellátást 
dalo~b1ztos~tas1 sz~~1á~e k~t'et~s továbbá ezt a körülményt .az 
terhel}, 3: g) ógy .11 t "leg a Cf"'<'Ógyszert átvevő szeme\y orvosi venyen a beteg_, l e o e.; 
aláírásával igazoltatni. 
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4. §. Mi~den közforgalmú gyógyszertár vezetője köteles a 
!5Y.ógyszertarb~n legaláb~ ·1,000.000 E penicillint tartalmazó 
llllJe~ciós készrtn:ényt .keszletben tartani. Ebből a mennyi~ 
séE;bol csak ~~ta~1mi, ~cito' vagy tpericulum in mora1 jelzéssel 
ellatott orvosi venyr~ szabad penicillin injekciót kiszolgáltatni 

5. §. (1) c;s~cse~ők és. harmadik életévüket be- nem töltötÍ 
gye~n;i-e~ek IUJCkc1ós .gyogykezeléséhez csak viaszos (Retard) 
pen1c1ll!nt va~ . ~nstá_Jyos penicillint szabad használni. 
~ procaii; pen1c1l.hn_ keszítmenyekben (Bismocillin, Supra~ 
c1llin) levo no_vocarn iránt ugyanis a csecsemők és a kisgyer
mekek túlérzekenyek lehetnek. 

(2) Bisll!-ocilii~ - ann~k .. bizmut tartalmára tekintettel _ 
csak 14. e!etév1.1;ki:t betoltott személyeknek adható. 

(3/- Felnottek. JOJ~kció~ ~yógykezelésél~ez procain penicillin 
kész tményeket. B1smoc1!!int és Suprac1llint keH használni 

(4) Kristályos I?enicil!int felnőttek gyógykezelésére csak 
h~zamosabb kezelesnél (pl. endocarditis lentánál) vagy egyéb 
k1vétele~en megokolt esetben szabad használni. 

(5~ V~aszos (Retard) penicillint felnőttek részére csak gon. 
dozó1ntezetekben, rendelőintézetekben, kórházakban és kizá. 
rólag gonorr.Iioeás betege~ gyógykezeléséhez szabad használni. 
Nem gyógyintézetben vegzett gyógykezelés esetén a felnőtt 
gonorrhoeas betegeket is procain penicillin készítménnyel 
kell gyógykezelni. 

6. §. A penicillin rendelésének és kiszolgáltatásának szabá. 
Iyozásáról szóló 105(1951. (VII. 18.) Eü. M. számú rendelet 
(megjel~nt a ~~~eg~s~ségl!-gyi 1951. évi 9. számában Is) 
továbba a pe~1c1lhn 1nJekc1óban való alkalmazásának szabá! 
lyozásáról szólo 83/22-3/1952. Eü. M. számú utasltás (hivata· 
los )apban nem jelent meg), valamint az egyes gyógyszer
ki114?~1egességek helyettesitéséről szóló 141/1951. Eü. M. számú 
utasitás kiegészítéset~rgyábankiadott 8360-6(1952. Eü. M, 
szám~ utasí.tás (meg1elent az Egészségügyi Közlöny 1952: 
március 15-1 .6. számában) és 8360-12(1952, Eü. M. számű 
utasítás (megjelent az Egészségügyi Közlöny 1952. július 1-f 
13. szám.?i.ban hatályát veszti. 

8300-2/1953, Eü. M. számú ulasilás 
a syphilisnek (vérbajnak) és a gonorrhoeának (kank6nak) 

penicillinnel val6 kezelése tárgyában 
{Megjelent az Egészségügyi Közlöny 1953. március 1-i s. 

számában.) 
1. _§. (!) SypJ.iilises betegek kezelésénél arsenobenzol, solvar

sin, iiletoleg b1smut mellett az alábbi kórformák esetében 
penicillin is alkalmazható: · 

a) friss tünetes syphilis (sy. I., II.) esetében az első kúrában, 
b) a ~yphilis fertőző kórfonnái esetében, ha az arsenobenzol 

kezelés intolerancia vagy egyéb okok miatt nem javait. 
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e) azokban az eseteJ4>en, amikor sem 3 sem s. vegyértékű 
arsen nem a!ka!mazhato, • 

d) syphilis connatalis praecox esetében 
eJ syphilisben szenvedő terhes nőknél,• 
f) idegrendszeri és belső szervi syphllis esetében. 
(2) Penicillin kezelés egymagában nem alkalmazható. 

A kezelést minden esetben penicilJinnel ajánlatos kezdeni, 
ezt követöleg végezhetők a szokásos anti!ueses kúrák. 

(3). Általában egy penicillin kúra végezhető. Syphilisben 
szenvedő terhes nőknél kombinált kúra és 3-4 hetes szünet 
közbeiktatá_sáva!, továbbá korai connatalis syphi!isnél S?irocid 
vagy kombinált kúra közbeiktatásával tünetes neurosyphilis
nél kombinált kúrák mellett, 3-4 hete~ szünet közbeiktatásá
val, két peni~il!in kúra végezhető; opticus atrophiánál pedig 
kedvező therapiás hatás esetén 2 -4 penicillin kúra végezhető, 

(4) Felnőtteknek egy kúra folyamán 6 millió egysé" peni
cillin adható abban az esetben, ha a beteg a későbbÍekben 
egyéb antisyphiliticumot (Arsenobenzol, Solvarsin, Bismut) 
is kap. Ha azonban egyéb antisyphiliticum nem adható. űgv 
egy kúrában 10 millió egység penicillin adása indokolt. A pi
nicillin napi adagjait olyképpen kell megá,llapítani, hogy a 
penicillinkezelés tartama korai syphilis esetében 12-15 nap
nál, késői syphilis esetében pedig 15-20 napnál hosszabb .ne 
legyen. A bismocillin adagolásának módját a bismut-tartalom 
iigyelembevételével akként állapítjuk meg, hogy a beteg 
5 nap alatt 0,2 g bismuthum subsalicy!lcumnál többet ne kap
jon. Korai connatalis syphilis esetében egy kúra folyamán 
iéléves korig testsúlykilogrammonként 300 OOO E. %-3 éves 
korig testsúlykilogrammonként 200 OOO E. 3 éven felül 
testsúlykilogran1monként 150 OOO E penicillint ajánlatos 
adni;. a kúra alatt beadott penicil!in .összmennyisége azonban 
1 éves korig 1 500 OOO E-nél, 1-5 éves korig pedig 2 OOO OOO 
E-nél kevésebb ne legyen. 

2. §. Gonorrhoeában szenvedő beteg kezelésénél elősizben 
3-400 OOO E penicillint, eredménytelenség esetén másod
ízben 600 OOO E penicillint ajánlatos adni. Ha a folyamat 
a második penicillin injectióra sem gyógyul, az eredmény
telenség oka valamilyen szövódményben rejlik. A beteg keze
lését a továbbiakban ennek megfelelően kell lrányitani; 
a penicillin kezelés további erőltetése felesleges. Célszerű a 
penicillin kezelésre nem reagáló betegek kórházi osztályon 
való elhelyezése. 

3. §. (1) A nemibetegek gyógykezelésével kapcsolatos rész· 
Jetes irányelveket az egészségügyi minisztérium külön út
mutatóban állapítja meg. 

(2) A jelen utasításban a nemibetegek kezelésére megálla
pított rendelkezések betartását az Országos Bőr-Nemikórtani 
Intézet ellenőrzi. 

4; §. (1) A bőr-nemibeteggondozó intézeteknek penicillin
nel való ellátását külön utasítás szabályozza. A körzeti 
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~=~?' "~:.:.::==:.=-~1··•.-.···'············~.· .. ···•·• .•. • ... :.··.=.; ... • .. ••· .••. 1.1 .... •.···· .. (2) A bőr-nemi~eteggondozó intézetek és körzeti orvoSok ,, 
kot~l~s~k a ne~1betegek gyógykezelése céljára szilksé 
pen~c1.l\J~ beszerzeséről az. erre v.?natkozó rendelkez_ések szerf~·i </:i0i 
keHo„ 1do~en gondoskodD;l· A bor-ne1?ibeteggondozó intézetek ;:\I 
é~ korzet1 ONC!sok nem1betegek gyogykezelése céljára pen1.:.: '··· ... · ... ····.:.:.~ .••. ·i 
c1lllnt orvosi venyen csak abban az esetben rendelhetnek h '! 
!'-észletű~ előre nem Ját~ató O~{J:ló.1 elf?gJ'."ott _és így a felhasznáJá~ - ,., 
1dőpo!:1tJaban megfe\elo penIC1lhn-~eszitmeny nem áll rendel-- :''~::.I 
~:~!fé;rr!• ~ő~!n!!1be~:~~~~~~zá6 ~~~é~:t~r' ~v~~n\~·rt~~1~ka · .·.:l.· ... :: .. :.::.;.-.?.• 

5. §. A nemibeteg gyógykezelése céljára orvosi vén ' - 4 
rendelt penicillint az 1045/1952. (XI. 2.) Mt. számű határlz~~ -:L>-:i 
3. d) pontja és az említett minisztertanácsi határozat végre;-:-- __ :'.\'·i-

~;F~~~ ;:f ~:!":a!~~!~~~~~!:~:f :~:~;,!'~·~:~:~~::::· :f ll 
(IV. 12.) N. l\L, 195.662/1947. (X. 1.) N. M., 233.929/1948·
(V. 29.) N. M„ 3311fP/3/1950. N. M., 3311/V/3/1950 N ri.t." 
3410/Kör/22/1951. Eü. l\L, 3410/Kör/27/1951. Eü. "!tÍ iS 
3322{G/1951. Eü. 1\:1, sz. utasítások hatályukat veszÚk. · 

REDERGAIH 
8300-19/1953. Eü. M. számú utasitás -·;;:;ti 

(M:g;~:~~~r~;i~~:!~~:i;rt:JJ~~f /1'~~::~:i:1::b~:n,,, • .... •.•'..• .. i; .. ~· .. ·,.· .. :•.-.. ::.:·.······~ ... ··· .. : .. •1·· .. • .. ······'.•. 

1. §· .. A Red~rgam e!nevezésű, hazai gyártmányű gyógi;; - . ,. 
szerkulonlegesseg a tarsadalombiztositási szervek (SZTK
VSZTO, KSZKBI) terhére rendelhető és kiszolgáltatható: 

2. §. (1) A Rcdergam elnevezésű gyógyszerkülönleo
csa~ olyan betegek részére rendelhető, akik essentialis l~yper~ 
ton1á~an :ragy egyéb ~rrendszeri megbetegedésben szenved.:.„. 
nek „es. ~kiknél a szoka~os és bevált gyógymódoknak meg.---< 
felelo 1don á! ~lk~lmaz~sa nem vezetett kellő eredményre:·_<;, 
E betegek kozul is elsosorban azokat a dolgozókat kell ."a ~,, 
Redergam kezelé~ben részesíteni, akiknél a keresőképesség:::::' 
csak ezzel a kezelessel tartható fenn, illetőleg Ukiknéi a kereső-· ' 
k~pess~g csa~ a~ em!itett gyógyszerkülönlegesség alkalmazá~ 
savai allíthato vissza. · '. 
; (2) Redergam gyógyszerkülönlegesség biztosítottak (igény:: 
Jogosult családtagjaik) részére - az 1945/1952. (XI.:.2~}:· 
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számú nlinisztertan:icsi határozat értcJ1nében - csak ű. n. 
«téritéscsi vényen rendelhető. 

3. §. (1) A kezelőorvos vagy a szakorvos által kiállított 
vényt a Redergam gyógyszerkülönlegesség kiszolgáltatásának 
engedélyezése -végett be kell mutatni a területileg illetékes 
rendelőintézet vezető főorvosá!1~k. A vezető főorvos a gyógy
szerkülön\egesség kiszo!gáltatasat a vényen oiy módon en· 
gedélyezi, hogy a vényt aláírfu;ával és bélyegzőjével ellátja. 

(2) A VSZTO terhére rendeit Redergar.n' k!szol.gáltatását 
a beteg lakó-, vagy szolgálati helye szennt il!ete_kes, _l'llÁV 
rendelőintézet vezető főorvosa engedélyezi. . 

4. §. (1) A társadalombiztosítási szervek terhere reude_l.t 
Redergam gyógyszcrkülön!egességet a megyei (budapesti) 
gyógyszertár vállalat által kijelölt gyógyszertárak sz.~lg~t
tatják ki. A gyógyszertár vállalatok kötelesek 8: k1~elolt 
g-yógyszertára.k jegyzékét a helyi tanácsok végreha1tó!?1zot~~ 
~ága egészségügyi osztályának (csoportjának) n;egk~ld.en1. 
Az egészségügyi osztály (csoport) a jegyzék alapjan kozll i;i,z 
illetékes rendelőintézet vezető főorvosával, hogy melyik 
gyógyszertár jogosult a Redergam kiszolgá.ltatására. . ... 

(2) A kijelölt gyógyszertárak a Redergam gyógyszerkulon
legességet a társadalombiztosítási szervek terhére i?sak olyan 
szabályszerűen kiállított vényre szolgáltathatják k1, amelyen 
az illetékes rendelőintézeti vezető főorvos az emlitett gy9gy
szerküiönlegesség kiszolgáltatását a 3. § (1) bekezdéseben 
meghatározott módon engedélyezte. . 

5. §. (1) A kijelölt gyógyszertárak kötelesek a rendelkeze
sükre álló Redergam mennyiségéről a területileg illetékes ren
deiőinlézetet rendszeresen tájékoztatni. 

(2) A rendelőintézetek vezető főorvosai csak _a rendelke~ 
zésre álló mennyiség keretén .belül engedé~yezhehk a. Reder
gam gyógyszerkülön\egesség rendelését, i\let~Jeg kiszolgál
tatását. A rendelőintézetek vezető főorvosai 3- Redergam 
engedélyezésénél kötelesek figyelemmel lenni arra, hogy azo]f:
nál a betegeknél, akiknél az em!itett gyógyszerkü\önleges~eg 
alkalmazása kellő eredményt mutat, e gyógyszerküiönleges~e~
nek hosszabb időn át, kűraszerűen történő alkalmazasat 
biztositsák. 

RHEOPYRIN 
60,013/42/1954. Eü. M. számú utasítás a Rheopyrin 

inj. és tabl. rendeléséről. 
(Egészségügyi Közlöny 1955. febr. 15. 4. sz. 46. old.) 

A magyar gyógyszeripar injekció és tabletta formában 
forga\ombahozta a Rheo ·Jyrin elnevezésű Kyóg_yszer
kü\önlegességet. A készítményt biztosítottak szama_ra a 
rendelőintézetekben működő szakrendelések rendelhetik az 
alábbi indikációk esetében: 
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,.~,~.0~rf:'é'.Z.~~:'va~';gJ;~;~.„'írv'1~~.tJ:~f.g!g~:~1~:~. ··~i,. 
exacerbatrniban a megnyugvá•ig; ny ~!~l 

b) acut, suba~n~t polyarthritísb~n. chronicus polya:rthrit·· · ;F('.~i 
és spondylarthr1tis anky!opoetica heveny exacerbaUoiba 1~ c,J.'.)I 

e} arthrosisr;-is, spondylos1sos és spondylarthrosisos elv~'-'·~:,?·<i 
tozáso~an, gy~lladás?~ komp!ikác!ó esetén; .-. '·~~;:i 

d) per1a:t.hr1tzs, burs. 1tis, tendovag1nitis heveny szakaszába •.. ':"<.·.:·.·.!. 
e) neur1tisek- heveny szakaszában, ischias esetében cl:• "-"-'"'ci 

porcsérv van jelen, óvatosság ajánlatos); a- - '·.::,, 

f J. :r:eumá~ ere_d~tű szem.betegségeknél (iritis, iridocycUti ·.'.···· .. ·.'. .... '.·· .. · .. ·.; •. j. scler1bs, ep1scler1t1s stb.). s, w 
A javallatnál figyelembe kell venni, hogy a Rheo r· - 1 

vízre_~enciót okozhat, kóros befolyást gyakorolhat a p~i!l "'···:·.i 
mükodésre, yala~iJ.?-t a. fehérvérsejt és thrombocyta képzésrl".' ·,,::}!:.~ ..•.. ;~ .. 
Sziv:-. vese-~nsuff1.c1ent. 1áhan, gyomorfekély, bélfekély, má•.•. ·"t:,; 
laes10, t~t~n13:, eplleps1a esetéJ?- Rheopyrin nem alkaJmazhatA ;.::)t;J 
továhba Is;,>n1cotlnsav-hydraz1ddal egyidejűleg nem adható' -• 

Rheopyrin nem javallt egyszerű fájdalomcsi!!apitásra meri ,.,,~ ·-'1''. 
más an~l~eticumokkaJ pótolható, továbbá nem alkalmas: ·:· -
hosszú id?n át való folyamatos adagolásra fenti men 'k -· „ .:g 

::!~~~:~f~~r;;:trz ?.;~r.yr~~:,. k•:z•~,~;;;;1cts~~t;.'r;.,; './ti!·. 
t~~l:~~~~~~~~in°~~n~~~é:it~u~~:;~ ::!1e1e!hi~~~áf~á!:!!- :··.··· .. ·•· .. ··.:: .. c •...•• ·r •. ·.;·:····· ... 1· .. · •. · .. · •.. ·;·:·'.. A Rheopyrint a rendelöintézetekhez legközelebb eső vala 
mint a járási székhelyeken kijelölt gyógyszertárak s~olgál - _.,„,, 
tatják ki. --

~zabáiyos orv9si vényre Rheopy:rin nem biztosítottak 
részére is kiszolgaltatható. ! J:·-.· i· 

Fe_nti rendelkezése-k vonatkoznak az Irgapyrin elnevezésű -.. •:;.':···::····'.·' külfö~di gyógyszerkülönlegesség rendelésére is. .:··.<é\-, \ 
A Jelen utasítás az 1955. évi március hó 1. napján lép " ·' hatályba. .,„. 1 

A jelen utasltás hatályba!épPsével az Irgapyrln rendelésére ::·:, ... , 

E:~1:~o:tdJU~~~2li!:!~~:~;~ ~~~;~i:~1·6~~~G;u~~; i\i; 
116/1951. (VIII. 28.) Eü. M. számú rendelet ,-.. „_,, 

a mesterséges édesítőszer (saccharin) rendelésének és ···'.··,'···.·.'..··.• .. '. .. J ..• ·· .. · .. kiszolgáltatásának újabb szabályozdsa tárgyában "\ 

Egél';zségügyi Jogsz~álf.o~3~_Y~/J~)ménye II. K. 759. és ·-:t(i~;l: .. r.::, 
1. §. (1) Az e bekezdéssel megállapított azt a korlátozó· 

rendelkezest, amely szerint mesterséges édesítőszert (saccba~ 
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rint) csak gyógyszertárak hozhatnak forgalomba, a 142/1951. 
(XII. 30.) Eü. M. számű rendelet hatályon kiVűJ helyezte. 

(2) A gyógyszertárak saccharint orvosi rendelvény nélkül 
szolgáltathatnak ki. 

2. §. (1) A dolgozók egészségügyi ellátására (139/1950. 
(V. 14.) M. T. számú rendelet) Jétesltett állami egészségügyi 
szolgálat orvosai a betegség esetére biztosítottak és igény· 
jogosult családtagjaik részére saceharint - a (2) bekezdés~ 
ben foglalt kivétellel - a társadalombiztositás terhére nem 
rendelhetnek. , 

(2) A táplálkozási ártalmakban szenvedő csecsemők-részére, 
valamint az egyes gyógyszerek izjavítására szükséges saccha
rint az állami egészségügyi Szolgálat orvosai a társadalom
biztosítás terhére továbbra is rendelhetik. 

3. §. E § rendelkezései az 1. § (1) bekezdésének hatály
talanítása következtében hatálytaianok. 

4. §. A jelen rendelet hatálybalépéséveI:a 9133-S/40/1951~ 
(V. 23.) Eü. M. számű ren~elet hatályát veszti. 

SERPASIL 
Az Egésu;égüayi Minisztérium 05/S/llfszámú utasítása 

A társadalombiztosítási szervekkel egyetértésben a követ
kezőket rendelem: 

1. A Serpasil elnevezésű külföldi gyártmányú gyógyszer
különlegesség a társadalombiztosítási szervek terhére rendel
hető és kiszolgáltatható. 

2. Serpasil csak olyan betegek részére rendelhető, akik 
hypertoniáhan, vagy. egyéb, érrendszeri megbetegedésben 
szenvednek és akiknél a szokásos és bevált gyógymódoknak 
megfelelő időn át alkalmazása nem vezetett kellő eredményre. 
Elsősorban azokat a betegeket ke11 Serpasil kezelésben része
síteni, akiknél a keresőképesség CIBak ennek alkalmazásával 
állítható vissza. 

3. Fenti gyógyszer behozatali-a kerülő mennyiségéből csak 
a 2. pontban közölt indikációs terület ellátása biztosítható, 
ezért rendelésénél és elosztásánál az alábbiak szerint kell 
eljárni: 

a) Kizárólag belgyógyászati szakrendelések rendelhetik. 
b) A rendelkezésre álló gyógyszert az Eü. M. Anyagellátási 

Igazgatósága arányosan e-losztja. Az elosztásról értesíti a 
megyei (budapes11) tanácsok eü. osztályát, a megyei kórházak 
és budapesti vezető kórházak rendelőintézcteinek vezetőit, 
a megyei (budapesti) gyógyszertár vállalatokat és a Buda· 
pesti Gyógyáruértékesitő Vállalatot. 

e) }\. Budapesti Gyógyáruértékesítő Vállalat az elosztás 
szerinti mennyiségeket leszállítja a gyógyszertár váilalaioknak. 
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"11 
d) A meg~rei kórházak és a bud::i-pesti vezető kórhá~ak '';~·: ... • •.. ··.·!· 

r-endelöintézetének vezetői a n1e.~ye. illetve ~~-dapest. terule-
tén működő szakorvosi rendelo1ntézetek kozott aranyosan 
elosztják a kapott kereteket_. Az e\oszt~srói készit~tt ki~u- ·I 
tatás egy példánya az ille~~kes rgegye1 (budapesti) gyogy- :t 
~zertár vállalatoknak megkuldendo. "·')_ 
- e) A szakorvosi rendelőintézetek a keretüknek meg[e\elö ·:Y! 
mennyiségű vényt lebélyegeztetik az intézethez leg!rözelebbi ·j 
külföldi «yógyszerek tartására kijelölt gyógyszertarral. Az '"·' 
intézet a 'iebéJYegzett vénye~~el" úgy gazd~lkodjék, ~ogy a~ok ·c~.l 
;:;_~f~~~g szerint az ellátási idosz~k évégt~1gb fetd.ezz~kértaz ~tgék- :;-.;~ 

f) A gyógyszertár vállalatc;k az int ze l on ~-0ro e_s1, J 1 
a kijelölt gyógy~zertárakat .es azokat megfele!o ~e1;"1-ny1~e~(i :-_:;~';
gyugyszerrel látjak ei. A gyogyszertárat1: a vállala!1 ertes1tes- „::;:_. 
ben közJlt mennyiségű gvógyszernek inegfelelo ozamű vényt ·-;y,;_ -
bélyegeznek Je, és csak <az áJtal~tri: elő~etesen lebé!y~gzett -y_;fj. 
vénveket válthatják be. ,.\z elore felulbélyegzett b1anco- '" 
vén~' hátlapján a gyógyszertár jelölje meg, hogy az 40 X 0,25, -_:-\_-~-"„. 
illetve 50 x 0,10 mg·os SerpasHi;a érvényes. . , „ , , "/f,· -> 

g) Az ellátási időszak (álta!aban negyedev) vege1g 1genybe _':,t,: \_ 
nem vett gyógyszer nem ad}1ató, 1!-o~z.á „a követkCző .id„ős_z~ ;-;-'.~· -- :., 
keretéhez, tehát a következo

1 
ell

1
atast 1ddotszak;a az előzo 1d~.:. -:.:.::.·.:.·;·; .. :~.· .. '.·.~ .... •.:: 

szakból esetleg felhasználat anu mara gyogysze1: meni:i-yi-
'8égének figyelembevételével történik a gyógyszer utanpótlasa; :,~-,f_@+ 
A vállalatok az ellátási időszakot követő 2 héten belül az '->-1 
Eü. M. Anyagellátási Igazgatóságnak b~j~!entik a ~fel nem-.: '._'::_;;J. 
használt mennyiségeket. Ezek a .i:nenny1sege~ a !'ov~t15ez~_ ··L;·!:p;;
havi szállítmányból levonásba kerulnek: E~yeb egesz~e~u!itYi : :-:; : __ 
intézetek {megyei kórházak, vezt".,tő ko_rhazak és kl,1n,1~~) ,--.:·:i,;:: 
igéFX~ii ~n~~~~e~1l:1f95~~1j~uárki:é~tiéPah~~~r;:a:1egiti ki··- ;~;f::fi:-;_:11 

')t SPIRITUS VINI 
3406/A/20/1591. Vll/1. sz. rendelet 

{Megjelent az <Orvosi Értesítő> .1951. 4. májusi számában) 

Közöljük, hogy 
spiritus vini concentratissimus, 
spiritus vini concentratus, 
spiritus vini dilutus, 

továbbá calcohol cum benzino• sterilizált műszerek-(fecskendő, 
injectiós tűk) el~artása „cé!jáJ;:iól SZTK-vényen sem. be~eg' -,·. 
nevére sem orvosi rendelo reszere nem rendelhető. Az insuhn--. ·:->: 
ellátásban részesülö bet.egeket tájékoztatni kell, hogy az_·, 
alcohol az insulint kicsapja, ezért az insuiinnak a\coholban-
tartott fecskendővel beadása helytelen és hogy megfelelő 
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tdőnként kifőzéssel sterilizálják a fecskendőjüket, injektiós· 
tüjüket. 

Szakrendelések és körze-,; orvosok e szereket a fenti célra 
csakis a havi ~pro amb.• l _;énylésük keretében igényelhetik. 

E rendelkezés betartásáé:t az orvosok fegyelmileg és anyagi~ 
tag is felelősek. 

STIDWTOMYCIN 
Streplomycin felhasznri.lásának szabályozása tárqyában. -kfadott 

3187/8/1950, sz. rendelet mőllositása 

(1\-fegjeJent <·Népftgészségügy• 1951.8. jű:iusí szám 341. old. 
3187 /8/66-48/1951. EU. l\-L szán1.) 

A Streptomycin felhasználásának szabályozása tárgyában 
kiadott 1950. évi december b.ó 21-én kelt 3187/S/66/1950, 
számú körrendelet III. szakasz 1. pontját hatáJyukon kívül 
helyezem és helyébe a következő rendelkezés lép. 

Streptomycint csak intézeti ápolt (bentfekvő beteg) részére 
és csak az alább felsorolt betegségek esetében szabad igényelni, 
kiadni és felhasználni: 

Abszolűt indikáció tuberculosis megbetegedésnél: 
a) Miliaris tuberculosis. 
bJ Meningitis tuberculosa. 
e) Minden tbc-_s fertőzés fél éves életkorig. 
d) Minden tbc·s primer fertőzés toxikus, szórásos szaká~ 

ban (lázas, széteső). 
e) Pubertáskori phtysis lázas, toxikus, szórásos szakában. 
f) Minden tűdőresectio műtét előkészítésére. 
g) Műtét utáni szórás, vagy lázas exacerbatio miatt. 
h) Kétoldali disseminált (haematogen) tüdőgümőkór infil

tratív szakaszában. 
i) Infiltratív - vagy szó»ásos szakban levő tildőfolyamat 

a terhesség szülés előtti szakában, vagy szülés után. 
j) Gégetuberculosisnál, ha_ a disphagia következtében 

olyan életveszélyes állapot lépett fel, hogy a Thiomocid 
kezelés eredményének bevárására nincs idő. 

Relatív indikáció tL '1erculosis megbetegedéseknél: 
a) Collapsus kezelés e:őkészítésére minden olvan tüdő

folyamat _esetéf?en, arr.~.y.ben a collapsus theráp(a a beteg 
lázas toxikus allapota, bronchus tuberculosis vagy szórás 
miatt nem végezhető el. 

b) Olyan infiltrativ vagy határozottan ki nem mutatható, 
széteséssel járó, kisebb kiterjedésű tüdő tbc-s folyamatnál, 
amelynél előzetes Pas vagy Thiomicid kezeléssel eredmény 
nem volt elérhető. 

cJ ,Nyálkahártya tuberculosis {száj, garat, bél, bronchus) 
eseteiben,- amelyeknél előzetes Pas vagy Thiomicid kezeléssel 
eredmény nem volt elérhető. 
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Thi~.:i~l~k~~r:1~~~~; e~~~t~;n~~m h:oltcl~l~;t':;'tő.Pa. vagy.r " .. • ... l·-.• • .• ••• .• r.··.,::-; •• :.: .• :.··.\;•·.·.·.: .. :. e) Uro-genitalis tuberculosisnál, ainelynél el~zete~. Pas -:,_., 
,~agy 1'hiomicid kezeléssel eredn1ény neln volt elerheto. 

C ont- és izületi tbc gyógykezelésre csak az alant kijelölt "'.%.1 
intézetekben történhet: ;:,t;1 

aj Hódmezővásárhelyi Közkórház Kakasszék-i csont tbc -
osztálya. . . 

b) Deszk állami csont tbc szanatonu~. 
e) Szentesi állami csont tbc szanatór1un1. 
dj János-kórház csont tbc osztái1;a: Budapest. , . 
e) 1Iátraháza állami tbc szanatonum csonlsebeszetr osz-

tálya. , . 
f) Debrecen állami tbc szanatórium csontsebeszeti osz- '.;" 

tálva. ;f:fi iiJ II sz. gvermekklinika, Budapest. · ::;;: .. :.: 
h) B1~dapesi, Szeged, Debrecen, Pécs-i sebészeti klinikák~ :::':J!;_:j· 
i) Ort.hoped-klinika, Bui:Iapest. , . · ·<:-;! 
j) Szabadsághegyi állami gyermek tbc szanatonum. 
Indikáció nem tbc-s megbetegedéseknél: 
a) Pfeiffer bacillus okozta pneumonia és n1eningitis. . 
b) Coli fertőzés esetén 5 gr Streptomycin igényelhető. 

Újabb igénylés jogosságát a Strep~omycin Bizottság esetleg 
kiküldöttei révén ellenőrizni tartozik. 

e) Endocarditis Jenta Penicillin. resi~tens . eseteknél. A?
igénylés jogosságát a Streptomyc1n B1zottsag esetleg ki
küldöttei révén ellenőrizni tartozik. . 

dJ Hasűri heveny gennyes folyamatoknál, amelyek Pen1.:. 
cillin és Sulfamidra resistensek. . . .. , # • 

. e) Minden műtét után vagy műte~ p.<:;lkul fellepo P..e;1to-. 
nitis esetében, amennyiben az Pen1c1lhnre, transfus1oxra, ') 
Sulfamidra resistensnek bizonyul. : i 

f) ?t:lás különleges megbetegedéseknél pl. gyen!lekgyógy~-. r 
szatnál pertussis utáni' pneumonia ':a.gy Sulfam1~ és Pi;;n,1-. ··;.:<·:\ 
cillin resistens szepszis, Enteroeoht1s dyscnter1a, Oht.1s, 
purulenta és Mastoiditis stb. esetekben a S~!-"e~to~y~1n. i 
kiutalás felől az illetékes bizottság az igény felulv1zsgalasa . :.::.;.: 
után esetenként dönt. . . á ; '". · 

Az indikációk elbírálásánál először az abszolút 1nd1k cio.k.. ·· ·; 
igényét kell kielégíteni. ·.:· .. ;. 

Tájékoztatás az adagolá~ . ~ódjáám 1 tbbc-nél : léphoti t•'tl .. ::t 
a) Streptomycin menny1sege lta a an nem .... · ", 

a napi 10 mg-ot testsúly kg-ként. '· .<'''1'·.,'· 
b) Felnőtteknél napi 0,5 g-ot .. „ . , . '·:·._.,:_, 
e) Meningitis tuberculosánál, m1hans tbc-nel az adagolas 1 

m~1a~~b~ Streptomycin kezelés első k~t hetébeIJ. hatás_t ne.m " ·;:;·;i}J_:/ 
látunk (detoxikálás, röntgenkép javulas stb.), a kezeles leg- · .. ,,."' 
többször eredménytelen. ''1i~ 
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e) A Streptomycin kezelés átlagos időtartama 8-10 hetet 
nem haladhatja meg, 

f) Műtéti előkészítésnél Streptomycin: adagolás időtartama 
legfeljebb. 3-4 hét lehet. 

g) Ha a Strepiomycin Pas-sal (Thiomieid-del) kombináltan 
adjuk, 0,25 g és 6 g Pas adagolása lehetséges naponta,_ 
ilyen.kor Streptomycin összmennyisége 10-12 g. Kombinált 
kezelés után a Pas adagolás szükség esetén folytatható. ' 

h) Jól bevált a következ_ő adagolás: másodnaponta 0,5 g, 
illetőleg harmadnaponként 1 g. Az adagolás ehhen az. esetben 
nerµ haladhatja meg a 20 g-ot. 

SZÜLÉSZETI EGYSÉGCSOMAG 
193011951. (Xl. 21.) Eü. szániú rendelet a s:zülőintézetben 
(szülőotthonon) kívül lefolyó események egészségüqyi feltételeinek 

előmozdítása tárgyában 

(Egészségügyi JogszaÍiáiyok Gyüjteménye III. K. 110. old.). 

1. §. (1) A szülőíntézeten (szülőotthonon) kívül lefolyó 
szülésnél, koraszü\ésnél, vetélésnél és gyermekágynál (a to
vábbiakban: szülési esemény) közreműködő szülésznő (bába) 
a szülési esemény ellátásánál szülészeti egységcsomagot 
köteles használni. · . 

(2) A szülészeti egységcsomag egy-egy szülési esemény 
ellátásánál szükséges anyagokat tartalmazza. Az egység
csomag tartalma: 

a) egészségügyi gyapot (vatta), 50 gr-os, csirátlanított 
MNOSZ 481 .(felbontatlan) a gátvédelemhez, 

b) gézlap, 5x10 db, esírátlanitva, csomagolva, 6 x 6 cm-es 
nagyságban az újszülött köldökellátásához, 

e) Neomagnol tabletta, 10 db 1 g-os, eredeti csomagolás
ban fertőtlenítéshez, 

d) baba szappan, 1 db 100 g-os az újszülött fürdetéséhez;. 
e) mosdószappan, 1 db, 100 g-os, a szülőnő (gyermek

ágyas) kezeléséhez és a szülésznő (bába) kézmosásához, 
f) Bismuthum subga\Jíeurii, 1 db 10 g-os, papiros doboz

ban, az újszülött köldökének ellátásához és a gyermekágyas 
lágyrészsérülésének kezeléséhez, 

g) bórsavpor, 3 db 3 g-os csomagolásban, papírtáskában, 
a megadott használati utasítás szerint az emlőbimbó mosásá
hoz szükséges bórvíz készítéséhez. 

(3) Az egységcsomag előállitásáról és a gyógyszertárak 
útján való forgalombahozataláról a Gyógyáruértékesitő 
Vállalat gondoskodik. A szülészeti egységcsoÍil.agot a következő 
felirattal kell forgalomba hozni: ~csak az orvos vagy a szülésznő 
állal bontható jel.~ (8100-4/1953. Eü. M. számú utasítás.) 
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(4) A szülészeti egységcsomag a megállapított áron a gyógy
szertárakban szerezhető be. A gyógyszerlárak kötelesek 
szülészeti egységcsomagot készletben tartani. 

(5) A szülészeti egységcsomagot a terhes nő (szülőnő, el
vetélő), illetőleg eltartására kötelezett hozzátartozója ·terhére 
hatósági orvos vénye alapján kell beszerezni. -Ha a terhes 
nő (szülőnő, elvetélő) a társadalombiztosítás vagy a köz
gyógyszerellátás szolgáltatásaira jogosult, a szülészeti egység
.csomagot a rendelésre jogosított orvos vénye alapján a tár
-sadalombiztositás, illetőleg a közgyógyszerellátás terhére kell 
kiszolgáltatni. 

2. §. A szülési eseménynél közreműködő szülésznő (bába) 
köteles 

1. a terhesség alatti, illetőleg szülés előtti vérzés esetében, 
továbbá minden terhességi és szülési rendellenesség és szövőd
mény (koraszü!-és, medencevégű és harántfekvés, fájásgyenge
ség stb.) esetében a terhes nőt (szülőnőt, elveté!őt) közelebbi 
vizsgálat és beavatkozás nélkül haladéktalanul a legközelebbi 
szü!őintézetbe (szülőotthonba) szállíttatni; amennyiben pedig 
az intézetbe szállítást elháríthatatlan akadály gátolja,' orvos 
hívásáról gondoskodni; 

2. a szülőutak lágyrészsérülése esetében a sérülés sebészeti 
~llátása végett a szülőnőhöz a szülés után azonnal orvost 
hivetni. 

3. §. (1) A terhes nővel közös háztartásban élő nagykorű 
hozzátartozó (férj, szülő, gyermek) köteles 

1. a szülészeti egységcsomagot már a szülés megkezdése 
elí:ítt beszerezni, illetőleg beszerzése iránt intézkedni; 

2. a 2. § esetében a szülésznő (bába) felhívására a terhes 
!i;lÓ. (szülőnő, elvetélő) szülöintézetbe szállításáról gondoskodni, 
illetőleg hozzá orvost lü-vni. 

(2) A szülészeti egységcsomagot felbontatlanul kell a szülést 
leaezető orvosnak, illeJőleg szülésznőnek dtadni. A szülészeti 
egységcsomagot a szülést vezető orvoson, illetőleg szülésznőn kívül 
más személy (terhes nő, hozzdtartozója stb.) előzetesen nem 
b-Onthatja fel. -
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(3) A gyógyszertár köteles a szülészeti egységcsomag kiszot
gdltalásalwr a (2) bekezdésben foglalt rendelkezésre az egység
csomagot dtvevő személy figyelmét felhívni. (8199-4/1953. Eü. 
M. számú utasilds.) ": ~!.,· 

4. §. ( 1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető ren- . <~ 
delkezés ald nem esik, szabdlysértést követ el és ötszáz forintig · ;{t 
terjedhető péI12birsdggal sújtható: . •'-'· 

a) a szülésznő {bába), ha az 1. § (1) bekezdésében vagy á <'._\f': 
2. §-ban meghatározott kötelezettségének neki felróható okból. '.•·.·.·!.•. 
nem-tesz eleget, „. 

b) a terhes nővel (szülőnővel,_ elvetélőveJ)~ közös háztartás.:: \ -;f
ban élő nagykorú hozzátartozó, ha a 3. §-han meghatározott· _„,.·F-:
kötele"égéuek telje>ité•ét neki fefróható okból elmula.ztja. i~f 
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(2) A pénzbírság kiszabdsa a végrehajtóbizoltság hatás
körébe tartozik. 

5. §. A jelen rendelet az 1952. évi január hó 1. napján lé:ll" 
hatályba. 

TETANUSZ 
3.830-9/1951. ( I. 23.) Eü. 1\1. számú rendelet a tetanuszbetegek 

gyógykezelésének szabályo:dsa tárgyában 
(Egészségüg)i Jogszabályok Gyüjteménye !\', K. 7í6. o:d.} 

1. §. (1) A t~.tanu~zban szenvedő, vagy a tetanuszra gyanús 
beteg csecsemoket es gyermekeket a jelen rendelet 1. számú
mellék\etében felsorolt kórházak csecsemő- és gyermek
osztályán, egyetemi gyermekklinikákon és állami gvermek-
védő intézetekben kell gyógykezelni. " 

(2) A kórházban (klinikán, állami gyennekvédő intézetben} 
a tetanuszbeteg csecsemőket és gyermekeket a jelen rendelet 
2. szá~ú mellékletében meghat~rozott módon kell gyógy
kezelni. 

(3) A jelen rendelet rendelkezéseinek alkalmazása szem
pontjából tetanu~'.lb~teg gyermek alatt a tizennegyedik 
életévét be nem toltott tetanuszbeteget kell érteni. (8300~ 
15/1952. Eü. l\L számú utasítás 1. §-a.) 

(4) Azokat a tetanuszban szenvedő, vagy tetanuszra "'yanús. 
betegeket, akik tizennegyedik életévüket betöltötték, ~ jelen 
rendelet 3. számú mellékletében felsorolt kórházak és klinikák 
sebészeti osztályán kell gyógykezelni (8300-15/1952. Eü. 
11-i. számú utasítás 2. § (1) bekezdése). 

2. §. (1) Az orvos köteles azokat a betegeket, akiknél teta
nuszbetegséget állapít meg, yagy tetanuszra gyanús tüneteket 
észlel.' a teta9-u.szpetegek gyo~ykezelésére kijelölt legközelebbi 
kórhazba (k!Inikara) beutalni. Az orvos köteles a beutalással 
e~i~ejű!eg go~d?skodni arról, hogy a beteg kórházba 
(kltn1kára) szál!Itasa a 3. §. rendelkezései szerint történjék. 

(2) I-1a a betegnek azonnali kórházi ápol:'.>st igénylő állapota 
!!- teta_nuszbetegek gyógykezelésére kijelölt kórházba (klinikára 
a1Jam1 gyermekvédő intézetbe) va!ó szállítását nem teszi Jebe: 
tővé, a beteget, bármelyik kórházba (klinikára) be \ehet 
utalni, illetőleg fel lehet v0nni. A beteget azonban ebben az 
esetben is, ha tizennegyedik életévét még nem töltötte be 
a jelen rendelet 2. számű, ha tizennegyedik -életévét betöltötte' 
a 4. s;zámú mellékletben meghatározott 1nódon kell gyógy.:_ 
kezelni. (8300-15/1952. Eü. M. számú utasítás 3. §-,a.) 

3. §. A tetanuszbeteget különösen kímélettel kell a kór
házb~ (klinikára) szállít~ni; szállítására - amennyiben erre
lehetoseg van - mentokocsit kell használni. A tetanusz
~e.teg~t S2;áliító :n:;ntőkoc~it , oxigénzsákkal és morphiunl 
inJeCt10 alKalmazasahoz szukseges felszerel-éssel kell ellátnL 
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4. §_. A kórházban (klinikán) a 14. életévüket betöltött 
tetanuszbetegeket a jelen rendelet 4. számú mellékletében 
meghatározott módon kell gyógykezelni. 

5. §. (1) Amennyiben a cselekménv súlvosabb büntető ren
-deqiez~s a:lá nem, esik, s~~áiysértést kövei el és _ötszáz forintig 
ter1edo penzbirsaggal SUJtható az az orvos, aki a tetanuszbari 
szenvedő vagy tetanuszra gyanús beteget a 2. §-ban foglalt 
rendelkezés ellenére nern utalja kórházba. 

(2) A _pénzbírság kiszabása a végrehajtóbizottság hatás
körébe tartozik. 

.2. szánlú melléklet a 33:10-9/1951. (l, 23) Eü. ,M, szá1nú 
rendelethez. (.A 8300-15/1952, Eü. M. számú utasltással 

mcgállapitott szőveg.) 

Útmutató 

A a ietanusbzbeltg csecsnnók és gyermelak gyégykezelésére ., '.·/},~:~; 

tetanusz eteg csccsemol{ és gyermekek gyógykezelesi "''·"" 
írányelvei a következo 3 csoportra oszthatók. 

1. Specifikus keielés. 
2. Kiegészítő kezelés. 
3. ~lltalános tennivalók. 

1. Specifikus kezelés 

A. lehető legkofábhan ~s minél mag~sabb antitoxin ÜterŰ -- " ·· 
savoval kell a gyogykezelest megkezdeni. Ha a csecsemő vagy ·:<'.:;.:·d· 
gyermek megelőzően fajidegen savót nem kapott, csecsf'mőne:k "'-„.·.;;:·~ .. ·.~.:· 
40.000-100.000, gyermeknek 100.000-200.000 AE. sil.vót 
fecskendezzünk be első adagként i. m. Kétéves kor fölött 
amennyiben a gyermek sűlya a 12 kg-ot meghaladja és a 
betegség súlyossága megkívánja, a kezdő. adag 200.000--,- <·".·::;) 
~'l00.000 AE. legyen. Ha. a gyermek általánoS állapota nem, ".::' :".·; 

~:Ft~:~:b·1!1:i::~ khbk1r~ői~i:.~~:~f~::1~~~~~tr~ ?:~ri:~~~:· -'.~.-.•.::·.'.·'·:·:·: .... ··.~.·.·.·:·.··.:· .. :i· · 
.amennyi en ezt a eteg al apota megkivanja. . 

Intravénás és }ntradurális ada~o!~s feleslege~ és veszélyes. <.<.:f 
Ha ,a cscesemo, vagy gyermek f?-Jidegen savot már kapott/ · · · 

.a sayo adagolásat Besredka szerint kell elkezdeni. - · '"j~~.·:·~ 
2. ·Kiegészítő kezelés 

a) Napi 3 adagra elosztva legalább 300.000 E. kristályos'' :;;;:öff;: 

!;n~c~~~tn;fsc:;er~fúYó~~;é~ig U:s ~;!H~~~ef.yermekeknéI. '..··.·.:.~.·.·,r .• ' •• ~.'..•.".lJ.:'.····;.' 
b) A fertőzés helyének sebészi felkutatása, teljes kiirtása ·és· -:; 

.a seb nyitott kezelése sebészi feladat. Különös figyelmet kell·· 'S'!1'l', 
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fordíta~i a ~e~·tőzés helyén. levő id~gen test (szálka, tüske, fa
vagy femsz1\ank stb.) eltavolításara, mert ezek a szövetek 
n:'.élyén a kórokozó búvóhelyéül szolgálnak. Ila a klinikai 
tunete.~ . 8 napo~1 belül lényeges javulást nem mutatnak 
a fertoze~. forrás.anak helye újra feltárandó. ' 

ej A gorcsoldas céljából, a görcsös állapot megszüntetésére 
nyugtatókat ~s alt~tókat . alJ~almazzunk. Enyhébb esetben 
a gyerme~ koran~k cs tests.ul;yanak megfelelő Sevenal-injectió
val t~los altatas eiér~sere törekedjünk .. Jó ereU.ménnyel 
adh~to a gyermek koranak és testsúlyának megfelelően a 
csőre~en alkalmazott chloralhydrát is. Sűlyos esetben; vagy ha 
a fenti nyu~atókk~I célt !1-em értünif, n1ú\hatatlanu\ szűks'éges 
beav_atkozas,ok clott erosebb hatasű altatókra is szükség 
lehet.. Áltr;ilanos gyak?rlatban jól rievált az Evipan, melynek 
10 szazalekos oldatbol testsúlv-k1\ogramn1onként O 1 eem-t 
minden veszély néikül i. in, b"efeeskendezhetünk. ' 

J\z adag. napo_nta 2_-3-~zor n1egismételhető. Az Evipan 
9-~s1sa egycn~nkent yaltoz1k, a megadott mennyiség csak 
ir~nya_dag. Sulyo~ gorcsrohamnál 11Iagnesium sulíát 2,5-5 
szazalekos oldathol 20-30 ccm-t 20 százalékos dextroscban 
hígítv~ annyit fecsken~ezzünk be, hogy testsúly-kilogram
monken! 10-20 cg-na\, a bcfec~kendezett mennyiség ne 
legyen tobb. Az ~da~ 21' or~ alatt meg egyszer megismételhető. 
A.z esetleges legzesbenu\as megszüntetésére intravénásan 
adha~ó CaCI, h,~ject~ó mindig kéznél tartandó. (Lásd: Issekutz: 
„Gyogys~crt~n 19;)1. 305. ?Ida!.) Nagyobb gyennekeknél a 
k~rnak, cs sulynak 1negfelcló adagú morphintól is jó hatás 
varhato. 

dJ, A. légszomj oxigénJJe\égeztetésse\ (oxigén-sátor) enyhit
hcto. 

e~ A v~rker!ng~s egyensúlyának fenntartására a beteg 
koranak es suJyanak, valamint vérkeringési állapotáÍlak 
~:t'i[.elelő mennyiségii Strophantin befecskendezése javasol-

/) A folyadékveszteséget, amennyire lehet, itatással 
szükség esetén klysmában s csak végső esetben injeetiÓ 
formájában bevitt bőséges folyadékmennyiséggel pótoljuk 
Tartós cseppinfusiót ne alka\mazzunlt. ' 

g) Kielégitő táplálkozásról - ha a gycrn1ck nem tud enni 
végbé!-k\ysma s csak végszükség esetén tartósan bennhagyott 
orrsonda segítségével gondoskodjunk. Ha kénytelenek vagyunk 
a gyermeket sondán _át táplálni, ezt mély altatásban vezessük 
be s 24 órán keresztúl hagyjuk a nyelőcsőben, hogy a beveze
téskor várható glottisgörcs veszélyét a legkisebbre csökkentsük. 
A táplálék összeállításánál gondolni kell a helves folvadék
arányra (különösen fontos csecsemőknél). Súlyos ·beteg 
csecsemőt, ha egy. ~ód van. rá, női tejjel tápláljunk. 

h) A beteget bősegesen Jassuk el vitaminokkal. 
i) A hiányos· táplálkozás és görcsös á1\apot miatt elszen

vedett fehérjeveszteséget a görcsös állapot megszűnte után 
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csopor!-:;i-zonos v.érböl ,készült ~riss plasmatransfúzióval, nagyobb 
an?em1aval telJeS yertrap.sfuzióva! pótoljuk. 

J) E~élyes láz~~Il!apltasra állandóan szükség van. 
kJ V1snyevszklJ-fele novocainblokádokat 1 /4 százalékos 

tonogcnmentes novocainoldattal adjunk. · 
lJ }'- széru1!1b~tegség várható idején túlérzékenységcsök

kent_oke~ (Antisiln, Thephorin stb.) és !{-vitamint adagoljunk, 
a mar kialakult sérumbetegséget lege artis kezeljük (Tonogen 
Ephedrin stb.). • 

3. Általános tennivalók: 

a) A beteg nyugalmát a megfelelő környezettel is igyekezni 
kell _biztc;isítani. Amennyiben ezt az osztály" adottsága! !ehetővé 
tes2'._1k.- , ugy a br;teg csecsemő vagy gyermek részére külön 
besolet1tctt szobat kell biztosítani olyan l1elyen, ahol a Iecr
kevesebb zaj zavarja a beteg nvugalmát. Gondozás és ápoié's 
teki1,1tet~ben fokozott figyelmet kell a tetanuszheteg gyermekre 
ford1tan1. 

. b) Gondosan ügyeljünk arra, hogy a betegnél csak olyan 
Vlzsgá!atokat vagy beavatkozásokat végezzünk el, melvek 
a diagnosis felállításához (például fertőzés helyének keresése) 
és a gyógykezeléshez elengedhetetlenül szükségesek. Az összes 
tennivalókat, ápolási és gyógykezelési teendőket egyaránt, 
ú.KY csoportosítsuk, hogy azokat lehetőleg egy időben végez~ 
zük el. (Például penicillininjectió, altató injectió, pelenkázás~ 
etetés egy időben történjék.) 

4~ számú melléldet a 3.330-9/1U51. (I. 23,) Eü. AI. számú 
!'On.delethcz, 

útmutató a tetanusz-betegek gyógykezelésére 

(A Budapesti Orvostudományi Egvetem III. számú SebfszeU 
klinikáján kidolgozott kezelési eljárás.) 

1. A tetanuszban szenvedő és a tetanuszra gyanús beteget 
seb~szeti osztályon elkülönített, lehetőleg 1 ágyas, !esötétlt
heto, csendes és meleg szobában állandó felügyelet mellett. 
kell gyógykezelni. 

2. A fertőzés kapuját (idegentest) sebészileg kell ellátni. 
3. Az izommerevséget és az izomzat fokozott reflex inger

lékenységét meg kell szüntetni, illetve le kell csökkenteni. 
E célból kifejezett tetanusz esetén 60-65 kg testsű\yú férfi 
betegnél az alábbi kezelést kell alkalmazni. (Nőknél, gyerme~ 
kekné! és leromlott egyéneknél az adagokat a gyógyszertani 
szabályok szerint módosítani kell.) 

a) Izomba 0,5 gr evipan-nátriumot kell befecskendezni. 
Evipan ellenjavallat esetében magnesium-sulfát, vagy 3 gr-os , 
csörében chloralhydrat alkalmazható. Ezeket az adagokat 

376 

este, esetleg éjjel ismételni lehe~. Kombinálva is lehet a fel~ 
sorolt gyógyszereket alkaln1azn1. 

b) A sérülés helye, továbbá a tetanusz jellege szerint 
különbözően 0,25 %-os, adrenalinmentes novocain -Oldattal 
végzett blok_ádot kell alkalmazni. Így helyi tetanusz, vagy 
helyi görcsbkkel kezdődő tetanllsz esetéhen felsővégtag 
sérülésénél a plexus brachialis blokádját, alsóvégtag sérülésénél 
áITTtéki paravertebralis érzéstelenítést vagv tokérzéste!enitést 
ke~! végezni. Ke~dődő ált~János görcsök, vagy kifejezett 
op1sthotonus eseteben nyaki vagosvmpathicus blokádot kell 
alkalmaz.ni Visnyevszkij szerint. Ci'anosis-mcntes, oPlsthoto~ 
nussal jaró, az a!sóvégtag sérüléseiből kiinduló tetanuszná!, 
vagy visceralis tetanusznál perirenalis blokádot kell végezni. 

e) A beteget alkoholos mámorban kell tartani. EbbéH a 
célból naponként 300 g 40 %-os pálinka adható, amelyet 
borral vagy teával is lehet hígítani. Az alkoholt intravénásan 
is lehet adni olyan sű\yos betegeknél, akik a szájon keresztül 
nem tudják fogyasztani. Ilyenkor 30-40 ccm 30 %-os alkoholt 
lehet adni intravénásan igen lassan befecskendezve. 

4. Specifikus kezelés céljából naponként 200.000 AE • 
koncentrált tetanusz immunsavót kell két·részletben izomba 
befecskendezni. Az első részlet 120.000 AE., amelyet a beteg. 
ellátásakor azonnal, szükség esetén Besrcdka szerint kell 
adni, a második részlet pedig 80.000 AE. Súlyos tetanusz 
esetén a második részletet intravénásan is lehet adni. 

5. Naponként lehetőleg 1.000.000 egység penicillint is 
célszerű adni (társfertőzések, pneumonia stb.). 

6. A beteget belgyógyászatilag is állandóan ellenőrizni kell. 
A kezelés általában erélyes, folytonos és egyéni legyen. 
A második nap az első napon alkalmazott kezelést kell 

megismételni. A-betegség-klinikai lefolyása szerint a harmadik 
és a negyedik.napon fokozatosan csökkentjük az immunsavó
mennyiségét és a többi beavatkozást is. A kúrát általában 
a hetedik, nyolcadik, esetleg a tizedik napon lehet befejezni. 

Az egész kúra alatt a beteg a következő mennyiségeket 
kapja: 1-2 millió AE. tetanusz elleni immunsavót, 6-7 millió 
egység penicillint, 10-15 novocain blokádot, 1-1,5 liter 
alkoholt, 5-10 g cvipant és egyéb gyógyszereket. 

Tüdőgyulladás és csigolyatörés lehetőségére ügyelni kell. 
Szükség esetén a beteg táplálását orrszondán keresztül kell 
végezni. Gondot kell fordítani a testápolásra és a széklet 
rendezésére. 

Tetanusz recidíva esetében féladag szérumot és görcsoldón 
szereket, továbbá novocain blokádot kell alkalmazni. 

A rendelet 1. és 8. számú melléklete a teto.nusz-bcteaek Fggégy~ 
kezelésére kijelölt intézeteket sorolja fel. 
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