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l. 

ELŐSZéh.· 

A „Tájékoztató a gyógyszerkészítmények rendelésére" V. kiadása 
a társadalombiztosítás szolgáltatásaira és a közgyógyellátásra jogosultak 
részére történő gyógyszerrendcléssel kapcsolatos utasításokat tartalmazza 
és tájékoztatást nyújt a magyar gyógyszerkészitményekről. 

A kiadványban fel vannak sorolva a törzskönyvezett gyógyszerkillön
]egességek, szerobaktcriológiai készítmények, gyógytápsze-rek és tápszerek, 
reagensek, valamint a magyar természetes gyógyvizek, kötszerek, ragta-

paszt· hatástani és indicatiók szerinti csoportosításban a gyógyszerkülön· 
Jegességek mellett utalás történik a szabványos vénymintákra (Formulae 
Normales, FoNo) is. 

A gyógyszerkülönlegességek felsorolásánál a címben a készítmény neve, 
maid a gyártó cég, alatta a készítmény kiszerelési formája (formái) szerepel, 
koncentráció csak akkor, ha a gyógyszerkülönlegesség, vagy annak bizo· 
uyos kisv~reh formája több, külünböző koncentrációban kerül forgalomba. 
A cim jobb oldalán római száilllllal a készítmény hatástani csoportosítá· 
sá>a történik utalás. 

Az öss;celételbm először a kiszerelés legkisebb egysége (1 tabl., 1 amp., 
1 üveg stb.), majd annak hatóaDyaga van feltüntetve a VI. Magyar Gyógy· 
szerkönyv szerint. Azoknál az injekcióknál, amelyeknél a hatóanyag olaj· 
ban oldott, a címszó alatt erre külön utalás türténik (olajos inj.). - Olyan 
készítményeknél, ahol azonos koncentrációban többféle térfogatú ki· 
szerelés létezik, az összetétel a legkisebb egy>ég adatait tartalmazza, a 
nagyobb azzal a szorzószámmal kerül ismertetésre, ahárryszorosa a legki· 
sebb mennyiségnek (pl.: Peremin kenőcs, 1 tubus [15 g] 0,0375 g histam.in. 
bihydrochl.-ot tartalmaz, 1 tégely [100 g] 6,66-szoros anyagmennyiséget 
tartalmaz). 

A jat.'allatoknál általában c.mk a legfontosabb indicatiók vannak fel· 
sorolva. 

Az adagolásnál megadott adatok a legáltalánosabb adagolási utasítá
soknak tekintendők. További részletek az egyes készítmények használati 
utasításaiban, ismertetőiben stb. találhatók. - A gyennekadagok test
sú\ykg·ra vonatkozó adagjai úgy vannak feltüntetve, hogy a határértékek 
küzűl a magasabb adag szerepel elöl és a kisebb adag utána, jelezve, hogy 
a korcsoporton belüi általában a fiatalabbak kapják a testsúlykg-ra számít· 
va a nagyobb, az idősebbek a kisebb adagot. 

A megjegyzések című rovatban a keresztjelzés (*t1f: kábítószert jelent!), 
a társadalombiztosítás (SzTK) és a küzgyógyellátás terhére türténő ren· 
delésre vonatkozó szabályozás, a készítniény lejárati ideje, valamint a ké· 
szitménynek esetleg vény nélküli kiadhatóságára vonatkozó megjegyzés 
van felsorolva. - A 28/1963. (Eü. 1(. 18) Eü. M. számú utasítás értel
mében a közgyógyellátásra jogosultak részére az ingyenes gyógyszerellá
tás keretében - bizonyos kivételekkel - ugyanazok a készítmények ren· 
delhetők, mint a társadalombiztosítás terhére, Ezért e megjegyzésrovat-



ban a közgyűgydlátás terli~rc lÖriéuő rendelésre csak akkor tal · 
utalás, ha a készítmény közgyógydlá.i.ás terhére nem rendelhető· 
n)~ben a t.ársadalombiztooitás terhére történő rendelhetőség mche 
külön utalás nincsen, ez azt jelenti, hogy a készítmény a közgy' 
terhére hasonlóképp rendelhető, mint a társadalombiztosítás 
- (A Szakszervezeti Társadalombiztosítási Központ [SzTKJ 
a Kisipari Szövetkezeti Kölcsönös Biztosító Intézet [KSzKBI] ' 
Jogutódjuk a SzOT Társadalombiztosítási Főigazgatóság. ,Enn 
felelően - ebben a kiadványban -, ahol SzTK vagy K-SzKBI 
helyette .a SzOT TW-sadalombiztosilási Föiga<>;gatúság értcndQ;) 

A csömagolás abtt a különböző llizerclések árai és a bonthatóság 
van feltüntetve. 

A leggyakrabban előforduló 
gyógyításával foglalkozó fejezet, 
séget kíván nyf .. itani 
rendelésével foglalkozó 
tartalmazza. 

A „TájékÜztató a gyógyszerkészítmények ';:',~~~.:~~~~. ir;_;og;~'.t;,;\ 
az 1967. jan. 1-i állapotnak megfelelő adatokat t< 
ulán a IV. kiadás és annak p6úüzete hatályát 
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GYÓGYSZERGYÁRAK RÖVIDÍTÉS.El A GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK 
HATÁSTANI CSOPORTOSÍTÁSA 

;.. KÖZPONTI IDEGRENDSZERRE HATÓ 
GYÓGYSZEREK 

I. Általános érzéstelenítők (anaesthetica, naTcotica) 

Aether ad narcosim 
Chloraethyl 

n. Altatók (hypnotica) 

1. Savu.reidek, savintldek 
Albroman 
Noxyron 
Somben 

2. Barbitursa:v~szármwo:Ckok 
Batbituralum 
Belletoval 
Belloid 
Dorloiyn 
Etoval 
Etovaletta 

Intranill'=n 
Novopan 
Pufo. somnifer. FoJ{o 190. 
Sevenal 
Sevenaletta 
Sol. brombarb. Fo}{a 183. 

Hypnoval 
Hypnova\.Calcimn 3. Nyújtott hs.tású altatószerek 

Tardy! 

II!i:. Csillapítók (sedativa). - Az epilepsia 
gyógyszerei (antiepileptica) 

1. Valeriana 
Gutt. valer. e. ment!wl. FvNo 175. 
Guti. vegetoscd. Fo}lo 52. 
Hova letten 
Inf. valer. Fo}{o 176. 
Legatin 
Medivalet 
Pii. valeroscd. Fo}lo 193. 
Tinct. valer. spirit. FoNo 188. 
Valeriana composita 

2. Brórnsók 
Calcium bromatum 
lvfixt. chforalo-brom. FoNo 179. 
Mixt. sedat, FoNo 180. 
Mixt. sedat. comp. FoJ.to 181 
Neupon 
Pil. brombarb. Fa.No 191. 
Polybrom 
Pulv. sedans FoNo 189. 
Sir. phosphobrnm. FoNo 182. 
Sal. bromharb. FoN<J 183. 
Sol. bromida Fa.No 184. 
Sof. coffobrom. FoN" 172. 
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3. Alkoholok, aldehidek 

Dalgol 
KlyJm. diforal. Fo}\'o '177. 
Klysm. cldara/. pro in[ani. 178. 
Sol. parald. Fa}{a 187. 

4. Antiepileptica 
Dipht..odan 
Fedibai·ctta 
Neophedan. 
Ptimal 
Saccrno 
Sertan forte 

IV. Idegm és elmebetegségek gyógiszerei 
(psychopharmaca) 

1. Nagy tran..l.;.vi.llfr:nsok 
Frenolon 
Hiberna! 
Hircpin 
Rausedyl 

2. Kis trankvillá:isok 

Andaxin 
Trioxazin 

3. Antid~ressiv szereli;, 
thyi:nolepclcumnk 
}-1.[elipramin 
Nuredal 

4. SzkopolarnJi:i 

Scopolaminum hydrobrornicum 

V. Fájdalon-,.csillapítók (analgctica) 

1. !.!orfin, óphu:n 

Dithe~cop forte 
Domatrin forte 
lVforphinum hydro<:hlorieurn 
:vforphinum lrydrndi1oricum 
- Atror:inum sulfurieum 

2. u;::odein, etihnorfi,,,, u~rkotin 
Codcinum hydrochloricuni 
Codein-aci<al 
Codein-stibium 
Coderit 
Coderit gyermektknek 
Diacodon 
Dolor 

Gutt. aelhylmarpii. FoJVo 11. 
Gu.tt. erdein. FoJ>lo 12. 
Hv<lroc0din 
N~scapin 
Pu/~. coda,eti11. Fa}!o 25, 
Pu/1!. i;odein. e. stib. Fo.JVO 228. 
Pu/„. wf["(;J'f. e. coácin. FoNo 27, 
Su.bf,. anaf.1!- Fo.1Vo 32. és 33. 
Supp. arwdyz. FoNo 35. 

3. Sz:ln.tetffrus fájdalomesilla
víták 
Depr;(]o] 
Dolarg;:m 
Oxycodon 

'VI. Hőcsökkentők (antipyretica). - A rheu!na 
gyógysze:;:ei ( antirheumatica) 

1. Pira=lon-sz=i.inn1lzékok 
Algopyrin 
Amidazophenum 
Antineuralgica 
Azophenum coffeinum ci!ricnm 
Barbamidi.nn 
Dcmalgon 
Dcmnlgo11il 

Germicid 
Hypanodin 
Kari] 
Puh:. analg. Fo;Vo 19. 
Puh:. antidolor. Fn}{o 20. 
P11/v. anliriruralg. F'l}\'o 21. 
Pulv. azof>!1. wf(. "itr. FoJ{o 22. 
1'1111-. harbamid.' mmp. Fol{o 23. 

>}! 
,,_j 

,,~1 
'1 

'!j 

,'I 
0':.ti! 

Pufo. comh;not. Fo}{o 28. 
Rheopyrin 
Rhcosolou 
Salvador 
Sol. amidazoj!h. pro inf. Fo}lo 14. 
SuPP· amidm:.oph. 0,1 g Fo.No 29., 

0,2 g FoNo. 30., 0,5 g Fo]{o 31. 
Supp. analg. Fa}lo 32. 
Supp. analg. forte FoJ{o 33. 
Supp. analg. pro paroul. Fo]'{o 34. 

2. Szaliellsav-származékok 

Eggosalil 
Istopirin 
Kalmopyrin 
f(fyJm. na!r. salic. 1'QJVo 76. 
Natrium salicylicum intesti-

nosolvens 

·.PU!v: chinadsal. e. vit. C FoNo 24. 
Pú!V. wffacJ•l. Fo]{o 26. 
Pu!v. fetersi Fo}/o 82. 
Su.>p. sa!icy!amid. 2% FoJ{o 17., 

4% Fo){o 16. 

3. Kinin 
Chininum hydrochloricum 
Diapulmon 

4. Kinolin- és fenilkinolin
s>:á!'mazékok 

Acitophosan 
Delagil 
Pulv. antirhewn. Fa.No 81. 
Tofamid 

VII. Központi idegrendszert izgatók (excitantia). -

Gluta.nllnsav 

1. E:r<dtantia 
Aktedron 
Ccntedrin 
Gracidin 

Pondex 
Strychninum nitricum 

2. Glutanrlnsav 
Glutarec 

A KÖRNYÉKI IDEGEKRE ÉS IZMOKRA HATÓ 
GYÓGYSZEREK 

vm. Helyi érzéstelenítők (localanaesthetica) 

Cofocaín 
Corbocain 
E/eosacchor. anaesth. FoJVo 18. 
Lidocain 
Lidocain - Adrenalin 
Neotonocain 

Neotonocain sine tonogcno 
Oticur 
Olagutt. pherwl. FoNo 249. 
Susp. 011aesth. Fo]{o 15. 
Tetracain 
Ung. a/!!USth. FoNa 126. 
Ung. lidor-ain. arl rhagad. FoNo 145, 

IX. Cholinergvégkészülék~b::gatók 
(parasym.pathomimetíca) 

Stigmosan 

2 Gyógyszerk:észítményel<: 9 



X. Cholinergvégkészülék~hénítók 
(parasympatholytica) 

Atropinum sulfuricuin 
Bellafit 
Bispan 
Gastropin 

Gutt. methyllwmatrop~ CO'fl~·FoNo 13. 
Neopepulsan·duplex -
Tinct. belfad. FoNo 56. 
Triospan 

XI. A harántcsíkolt iz:mok tónusát csökkentők 

1. Relaxantia 
Relaxil-G 
l\1yoflexin 

2. Antiparkinson szerek 
Aparkarin 
Mydeton 
Parkan 

XII. A simaizmok görcsét oldók (spasmolytica) 
1\-feri.>tin 
N eotroparin 
No-Spa 
Papaverinum hydrochloricum 
Perparin 
Pii. atropin. comp. Fo.No 279. 
Pu!v. antispasnwdofor. FoNo 57. 

Pulv. antispast. J<O}lo 58. 
Pulv. spasmalg. Fo,Vo. 60. 
Ridol 
Steralgin 
Supp, spasmolyt. FoNo 65. 
Troparin 
Troparin combinatum 

A LÉGZÉSRE ÉS A VÉRKERINGÉSRE HATÓ 
GYÓGYSZEREK 

xm. A légző~ és a vasomotor-központot izgatók 
(analeptica) 

1. Lobelin-csoport 

Lobeiinum hydrochloricum 
Spiractin 

2, Pentam.etazoi, koretam.id 
Corediol 
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Guti. analept. FoNo 36. 
Tetracor 
Tetracor-Epherit 
Tetracor-Neocod 

3. Koffein 

Coffeinum natrium benzoicum 
Kofka 
Pil. coff. FoNo 36. 

4. Ammonia 
Ammonia párna 

5. Glutársav-származék 
Redimyl 

XIV. Digitálisz hatásúak ( cardiotonica ). 
-ICinidin 

1. Digitálisz 
Acigoxin 
Cardiotoxin 
Digoxin 
Isolanid 
Neo-Adigan 
Pufo. di,git. Fo,Vo 37. 
Sujip. digit. FoJVo 40. 
Supp. digit. [ort. Fo}fo 41. 
SuPP· digitheribr. FoNo 42. 
\Venckebach 

2. Sztrofa:itin 
K-Strophantomru;c 
K-Strophantosid 

3. Kinidin 
Chinidinum sulfurtcum 

XV. Adrenergvégkészülék-izgatók 
{sympatho:mí:m.etica). - Érszűkítök 

(vasoconstrlctorica) 

Ephcrit 
:Noradrenalin 
Pii. analept. FoNo 38. 

Pulsotyl 
Sympathomhn 
Tonogen 

X\r"I. Adrenerg-;.:égkészülék-hénítók 
( sy:mpatholytica ). ~ Értágítók ( vasodilatorica) 

Sympathicus-bénitók 

Bivelin 
Coroniin 
Kefalgin 
Redergam 
Secadol 

2. Ganglion-bénítők 
Synapleg 

3, Salétrolllsav~ és salétromos
sav-észterek 
Amylnitrit párna 
Natrium nitrosum 
Nitromint 
Nitropenton 
Pulv. nitrotheobarb. Fo}{o 59. 
Rigedal 

4, Nikotinsav 
Acidum nicotinicum 
Paniverin 
Pi!. nicophyllin. FoJVo 62. 

S. Teobro:min, teofillin 
Diaphyllin 
Etopurin 
Pit. nicophyllin. Fa}lo 62. 
Pulv. theophyllb1. comp. Po.1\lo 61. 

Rutophyllin 
Supp. theophyllin. FoNo 66. 
Supp. theop!ryl. comp. Fo}{o 67. 

6'. Szeddvanatuk 

Atriphos 
Corhormon 

7. Peripheciás értágítók 
Bupatol 
JVIydeton 
Tola:oolin 

8. A hypertonia és az arterio0 

sde1·05is gyógyszerei 
Agaiheosan 
Aljodan 
Erpozid 
Inlrajod 
J odpapaveri1Jtheosan 
Jodthcosan 
Niton 
Provezid 
Rausedyl 
Snl. kal. }od. FoNo 53. 
Sol. kal. jod. comp. Fo]o/o 54. 
So/. theobron;ojod. Fo]'{o 55. 
Tensatrin 
Vasobroman 
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XVII. Az asztma gyógyszerei (antiast~.atica). -
Köptetők ( expec-iorantla ). - A nátha gyogyszerei 

1. Antiasthm;atica 
Am1sihim 
Asthmamid 
Asztma elleni cigaretta 
I 11hoL asllmwlyl. FoNo 43. 
J„/wl. isopmwlin. Fo}/o 44. 
Pi!. asthmalyt. pro ilifant. Fo}{o 

50. 
Propylon 
Pulv. arthmalyt. FoJ\'D 45. 
Pulv. aJthmalyt. e. atropin. FoJ{o 

46. 
Pulv. asthmalyt. for/. FoNo 47. 
Pulv. bronc!wdil. Fo}/o 48. 
Pulv. Jyspnosed. Fo}{o 49. 
Solvas1.hmin 
Spoc. ant;asthm. ad. fumig. Fo.l{o 

51. 

2. Expectorantia 

Aetlu:rol. pro inlwl. Ji'oJVo 216. 
Arnropect 
Decict. jirimu!. Fo}/o 217. 
Dccoct. sapc,n. Fo.No 218. 
Elix. th;'m; comp. Fo}/o 220. 
Erigon 
Expec1in 
Fagifor 
Guti. exprcl. Fo]'/o 221. 

G„//a exj,er.t. i;omp. FoJYo 222. 
ln[. ipcwc. Fo}.'o 223. 
lnf. if,ernc. pro infanl. FoJ./o 224. 
A1ixl. pecior. }i(_,J'{o 2250 
Mixt. solv. Fo}/o 226. 
Pulv. codein. e. stib. Fo}\'o 228. 
Pubi. o:f!ec/. FO,Vo 229. 
Radipoil 
SjJEC. thymi comp. F'vJl'o 230. 
S'JfJjJ. hrondw/.rt. Fo!lo 231. 
Supp. brundwl)'t. j;l'D 1'1ifanl. 

FoJ{o 232. 
Susp. lerpin. hydr. FoJ\'o 206. 

3. A nátha gyógysze1"ei 

Depersolon orr- és fülcoepp 
Naphazolin 
.Vawgutt. argrnt. prot. Fo)/o 233. 
. Nasogutt. epiredr. FoJ.'o 234. 
}'l'asu,go//. cjJhcdr. pro infma. 

Fo}fo 235. 
Ung. 11asa/. Fo~Vo 237. 
Ung. nasal. comp. Fo){o. 238. 

4. Szintetikus 
tók 

Exangit 
Libeún 

köh.ögéscsillapi. 

VÉRRE HATÓ GYÓGYSZEREK 

XVIII. V~éral"-adást szabályozók 

1. Véralvadást fokoziik 

Calcium chloratum 
Fihrostan 
Natrium chloralum 
Thrombofort 

2. Véralvadást gátlók 

Heparin 
Natrium dtricum 
Syncumar 

XIX. Vérképzők (hae:rnatopoetica) 
1. Vas 
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Athenstaedt 
Athenstaedt arzénes 
Fercupar 
Ferroplex 
Guti. ferrars. Fa.No 254. 
Pi{. fari red. Fo)lo 258. 
Pii. robor. FoNo 259. 
Sir.far. chlor. ox)'dul. Fo)/o 256. 
Va~-Arsotonin 

2. E, 0°vítarnh1-esoPoJ"t. 
M&:iké<>zftmények 

Hydroxocobalamin 
Neoperhepar 
Trifavit 
Vitamin Brn 

3. Folsav 

Folsav 

XX. Folyadékpótlók. Infúziós oldatok 

}lunmn Albumin 25 % 
Jnjiisio g/uws. FaNo 281. 
Infusio glucos. e. kal. F.o,Vo 282. 
Jiifusio glucos. salir.. FoNo 283. 
Jnfusio invertos. 10% Fo.No 284. 
[11jusio nalr. bicarb. PoJVo. 285. 
lufusio nat1. chlor. FoJYo 286. 

fafwio natr. lmL FoNo 287. 
lnfuliio natr. lact. e. kal. FoNo 

288. 
lnf1<oio nalr. lact. sa!in. Fo.No 289. 
lnfusio salina FoNo 290. 
Pbzmaprotdn 5 % Human 
Plasmodex 

ETh·rÉSZTÉSRE IIATÓ GYÓGY'SZEREK ·- - -

XXI. Emésztést elősegitők ( stomachica) 

1. Savpódók, §avkűzö:m.bösitők 

Acid. hydroddor. FoNo 261. 
Aluminium hydroxydatum 
Betacid 
Gran. magn. tl'isif. FoJ\lo 269. 
Gutt. ;tomad1. Fo}lo 264. 
Optacid 
Pulv. alrnl. e. bdfad. Fo]{o 270. 
Pulv. alumin. antacid. Fo){o 271. 
Pub. an!acid. Fu.No 272. 

Pulv. antacid. e. bdlad. Fo}{o 27 3. 
Pulv. digest. FoNo 276. 
Pu!v. nw:tracid. Fo]{o 277 • 
Sol. gastr. FoJlo 266. 

1. Efizllnek 

Dipankrin 
Lukll11in 
Pulv. pepsin. Fo}.'o 278. 
Sal. pepsin. Fü}/o 267. 

XXII. Epehajtók ( cholag9ga ). - Májvéd5k (hepatlca) 

1. Choiagoga 

Bilagit 
Bilocid 
Guti. dwlagog. Fo,Yo 263. 
PulP. chofa.r;.og. Fo}fo 275. 
Spec. chu!agog. Fr;},'o 280. 
Suprachol 

2. Hepatlca 

Cholinchlorid 
l\'fethionin 
Sirepar 

XXITI. Hány:iscsHlapitók (a..."ltiemetica) 

Dacd;i!on 
Daeda!onetta 

Supp. antiemet. FoNa 63. 
Supp.antiemei. pra infani. Fo.}/o. 64. 

XXIV. lbslh:o~jtók (lar.::ant~a.}. - VéghéHdiirltők. -
Ohstip:ansok 

J. Laxantla 
..\rtin 
IJ.iotilan 
lfi1mh. oí. 1fr,»1. /",•)\·[· 161. 

EmuÍ.<. j>amff. e. j1f;,,11olpli1. l''o}{o 
162. 

/1.'/ iem1w r. uat . s1rl(. l'ii.Ni• 163. 
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Afagnes. sulf. Fo}./o 167. 
Natr. sulfuric. FoNo 168. 
Neocarbol= 
01. ridn. FONo 164. 
Paraff. aroma/. Fa.No 165. 
Pl1cnolphthaleinum 
Pit. fax. Fo.No 172. 
Pulv. Caroli. FoNo 274. 
Pulv. purgaf. Fo. ;Vo. 169. 
Pulv. Pwgal. e. bellad. FfJ}{0 170. 
Pi:lv. sermae. comp. Fo.Vo ]71. 
Sir. lax. Fö„\!o 166. 

Spec. fax. Fo.No 173. 
Supp. fax. l'D)1fo 174. 
Ta."Xin 
Vid ex 

2. VégbéJ~qj,rítők 

Glicerines végbélkúp 

3. Obstipansolt; 

Puív, Do~~ri. _e. bii-m~ FPNo 73 Pulv, obstip, FoNo 74. '-

A liÚGYIVARSZERVEKRE HATÓ 

XXV. Húgyh.ajtók (diru.·etica). - V~zeletl'e,-,tőtle•"t<;k CJ 
( ua·odesinficientia) 

1. Diuretica 
Chlorurit 
Fonurit 
Hypothiazid 
Novurit 
Spec. diuret. Fo}/o 159. 

3. Urodesinfidentie. 
Coerulmnin 
Gutt. antincphmlit. Fo}{o l5B, 
Hexamethylentetraminum 
Spec. uvae. ursi. Fo_J{o 160 
Vestin · 

2. Kémhatás~szabályozók 
Ammonium chlorarum 

XXVI. Méhre ható gyógyszerek (uterotoni.ca) 

1. Hypophysis pars posterior 2. Secafe cornu.ttun 
Ergam 
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Glanduitrin 
Oxytocin 

Ergometrin 
Neo-Gynofort 

XXVIT. Hüvelyfertöt!enítök. - Fluorcsök..'4:entők, -
Fogamzást gátlók 

Aciá. lact. di!. Fo.No ]. 
Boragin 
Glicerin. ic!1thyol. Fo.No 3. 
Hexetidin 
Infecundin 
Klion 

Ovul. joác~l~roxychin. Fo}fo 296. 
Pufo. ad irrig. FoNo 6. 
Pulv. ?,;inc. alum. Fo}/o 7. 
Sol. dmi. chlor. FoNo s. 
Timidon 

XXVTII. Nemi ösztönt fokozók (aphrodísiaca) 
Yohistrirt masculinum 

j 

AZ ANYAGCSERÉRE HATÓ GYÓGYSZEREK 

XXIX. Mészpótlók 

Cakcvit 
Calcimusc 
Calciphedrin 
Calciurn bromatum 

Calcium chloratum 
Calcium lacticum 
Gran. cak. phosph. Fo]{v 293 
Pulv. calc. ladophosph. FvNo 294. 

XXX. Arzén. - Sztrichnin 

Arsotonin 
Gutt. ferrars. Fo~Vo 254. 
Pil. ar.>en. FoNo 257. 

Pil. robor FoNo 259. 
Pil. tonisans FoNo 260. 

Strychnotonin 

:XXXI. Vitaminok 

1. A-vítainin 
Vitamin-A 

2. B-vítamin-csoport 
Acidum nicotinicum 
Hydroxocobalamin 
Nikotinsavamid 
Polybé 
Vitamin-B1 
Vitamin-E. 
Vitamin-B12 
Trifavit 

3. C-vitamin, rutin 
Calcevit 
Rutascorbin 
Rutin 
Vitamin-e 

4. D-vitruniin-csoport 
Vitamin-D 2 

Vitamin-D, 

S. E-vitamin 
Vitamin-E 

6. K-vitamin 
Vilaplex-K 

7. Polivitamin-készitm.ények 
Caldea 
Emuls. ol. Fo}/o 252. 
Emuls. ol. jecor comp. Fo~Vo 253. 
Gerovit 
OI. jecor. FoNo 255. 
Polyvitaplex 8 
Polyvitap!ex 10 
Vitamin A+ D~ 

XXXII. Jód és pajzsmirigy 

1. Jódvegyületek 3. A Basedow-kór gyógyszerei 
J odostrumit 

2. Thyreoidea 
Liothyronin 
Thyreoidea 

Dityrin 
?11etothyrin 
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XXXIII. Agyfüggelék. 'Hypophysis 

1. Hypophysis pa"s nntedor. 
Gonadotrop hornion. 
Ad„enoco„ti'cotrop hormon 

2. Hypophysis pars po„teriol" 
Glanduitrin 

Choriogonin • Hypophysis ni ppantópor 

Exacthin 

XXXIV. Szteroid.hormonok 
1. Tüszőhormon, 

Glanducorpin 
Horinofort 
Infccundin 
Limovan 
Limovanil 

Hí 

egyéb ös:i:trogén hatású 
gyógyszerek 

Akrofollin 
Ambosex 
Dcpofolbn 
Dienoesirol 
Hogival 
I\Jenotheosan 
Mikrofollin 
Syntestrin 

• Pro§l'.esztercn, 
egyeh progeszteron 
gyógyszerek 

Colutoid 

hatásó 

3. Híni nemi hormonok 

Ambosex 
Androral 
Retandrol 

4, A mellékvesekéreg hormonjai 
Decosteron 
Depersolon 
Hydrocortison 
Prednisolon 
Predni8olon-J 

XXXV. Insulin, egyéb vércukorcsökkentök 

Bucarhan 
Insulin 
Oradian 
Oterben 
Zinkprot-insulin 

XXXVI. Cuknrkészítmények 

Glucosum 

XXXVII. Anabolikus és geriatrlkus hatású 
gyógyszerek 

Gerovit 
Nerobol 
Neroboletta 
Nerobo!il 
Retabolil 

GYULLADÁSRA HATÓ GYÓGYSZEREK 

XXX'VIII. Hisztantln. - Antihisztaminok. 

Az:ulenol 
Dehistin 
Histazolin 
Peremin 

Allergica 

Pemovin 
Pipolphen 
Suprastin 

XXXIX. Nemspecifikus inger-~ protein-therapia 
gyógyszerei (irritantias alterantia) 

t .. {!tati fehél·jék 
A.1::topr0tin 

2. Ifa.ktérium-pl'i;teínek 

Neurolysin 
Polysan 
Pyrago 

XL. P ... dszorbeálók (adsorbentia) 

Carba. activ. FoNa 71. 
Carbo medicinalis 
Gran. carb. atlfo. FoNo 72. 

Susp. bism. sHbsalfr. j;rc. infmit. 
FoNa 68. 
Tannocarbon 

XLI. Összehú.zók (adstringentia) 

A.lum. aat. tart. Fo~Vo 2. 
Burofix 

XLII. A visszéi.-tágulás és az aranyér gyógyszerei 
(antivaricosa, haemorrhoidalia) 

HCinorid 
Heparin kenőcs 
Nodicid 
Noditran 

Reparon 
Supp. ad nod. FoNa 116. 
Supp. Aacmorrhoid. Fo}{o l J 7. 
Ung. haemorr!wid. Fo}/o i38. 

XLill. A :ll"heu:m.a külsőleges gyógys:i::el'e!. 
(antirherunatica externa) 

Adphen 
Capsodcrma 
G<~rosan 
I.úiim. ammou. J<\,]V'ri 77. 

Mixt. antirheum. JloNa 78. 
Opodeldoc 
SjJir. antfr!uwn. fi~}{n 80. 
Ung. 1mtirlmmi, FuNu 83. 
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XLIV. A biirgyógyászat gyógyszerei (dermatologica:., 

~J:::.~ .ruhgal!. FoNo 107. 
Susp. antiseborrh. FoNo 103. 

Biung 
Bórsavas vazelin 
Cadogd 
Chlorocid kenőcs 
Ch!orocid H kenőcs 
Chlorosan 
Cinkoxidos vazelin és kenőcs 
Col!od. e. acid. sa!ic. J/o}lo 84. 
Dermasept 
Detcrg. sulf. FoJ./o 118. 
Elastosan cinken)'V-pólya 
Excoriatin 
Higanykenőcs 
Iiiganyos kaucsuktapasz 
Hydrocortison kenőcs 
Li11im. calc. Fo.No 88. 
Linum. ad pernion. Ji'o.Aro 87. 
Neogranormon 
Ólom-kaucsuktapasz 
Past. jecor. Fo.Aro 119. 
Pasi. Lassari Fo)l'o 120. 
Pa>t. ;:;inc. oleos. Fo}'{o 121. 
Past. ;;inc. oxyd. Fo)\ro 122. 
Fernovin kenőcs 
Phlogosam 
Prednisolon kenőcs 
Prednisolon J kenőcs 
Pufo. boropcrmang. FoNo 109. 
Sárga vazelin 
Sol. antisudor. F'o.No. 93. 
Sol. Ca.rtellani. ~Fo.No. 94. 
Sol. <..'a.rtelloni sine fudisin. Fo.No. 

95. 
Sol. contro rhagades mamil!ae 

FoNo4. 
Spars. antisudor. FoNo Ill. 
Spars. infant. FoNo 114. 
Spars. ichthyol Fo}{o 113. 
Spors .. mlfabor. FoNo 115. 
Spir. sa!U. FoNe>. 101 
Spir. salic. e. resorcin. FoNo 102. 
Spir. jodosalic. Fo.A'o 100. 
Sudeol 

Su.rp. si",;c. Fo.A'o 104. 
Su.rp. ziuc. aquos, Fo.A'o 105 
Susp. zinc. oleos. Fo,J{o )06." 
Szalicilsavas kaucsuktapa:;z 
Tetran kenőcs 
Trypsin sebhintőpor 
Tetran-hydrÜcortison kenőcs 
Ung. ad manum FoNo 123. 
Ung. ad prurltum Fo}lo 124. 
Ung. alum. ace/. tart. FoN

0 
Ung. anaesth. Fo}lo 126. 
Ung. anli.:cept. FoJ{o 128. 
Ung. ant;erythem. solar. FoNo 

127. 
Ung. benzosalic. Fo)\ro 129. 
Ung. borax. Fo.A'o J 30. 
Ung. borosalic. FoJ{o 131. 
Ung. camph. ad pemion. Fo)lo 

132. 
Ung. chlorogen, FoJ>lo 133. 
Ung. contra dolor. FoNo 134. 
Ung. COl/tra rhogad. 

FoNolO. 
Ung. diach;,lon salic. FoNo 136. 
Ung. liydrarg. amidoclllor. FoNo 

140. 
Ung. hJidmrg. sulf. FoNo 141. 
Ung. icl1thyolsolic. Fo.Aro 142. 
Ung. infant. FoNo 143. 
U11g. jodat ad pernion FoNo 144. 
Ung. Mikulitz FoJ\'o 146. 
Ung. refrig. FoJ{o 147. 
Ung. salic. FoJt'o 148. 
Ung. salic. 10 % FoNo 149. 
Ung. stearin. FoNO 150. 
Ung. sulfadimid. FoNo 151. 
U"lg. sulfathia;:.ol. Fol\ro 15]. 
Ung. su!fur. salic;>l. Fo.A'o 152. 
Ung. tolaz,;l. FoNo 153. 
Ung. ;;inc. alum. FoJVo 154. 
Ung. zi11c. oxyd. Fo.A'o 155. 
Va.rel. add. horic. Fo}lo 156. 
Zcnon 
Zi11c. gelati11. Fo}lo 157. 

XLV. A szemészet gyógyszerei (ophthalnllca) 
Bór-cink szemkenőcs 
Chinorto 
Chlorocid H 
Collyr. bor. FÓNo 194. 
Depersolon szemcsepp 
Hydrocortison szemken6cs 
Noviform szemkenőcs 
Noviform-cink szemkenőcs 

Oculent. aló. Fo}lo 209. 
Oculent. anti'sept. FoNo 210. 
Ocu!cnt. horozinc. FoNo 211. 
Oculent. chloramphen. Fo.l\'o 212. 
Oculent. flav. Fo}lo 213. 
Oculmt. sulfacttamid. Fo]\ro 214. 
Oculent. W{azol. Fo.Aro 215. 
Oculogull. argmt. acet. FoJ.lo 195. 

0 logull. argent. prot. Fo.No 196. 
a:10guu. ottop. FoJ\'o 197. 
Oculogutt. cldoramphen. FoNo lp8. 
Omlogult. chloromphen. e. vii. A 

F~J.'o 199. 
owfogull. neomyciil. FoNo 200. 
0 u!ogutt. 1uonalor. Fo]{o 201. 
O~u{ogutt. physost. mit. Fo)\ro 202. 
Oculogutt. pi!ocarp. Fo.Aro 203. 
Or:ulogul/. si,lfacetamid Fo.A'o 204. 
Oculogutt. viscos. FoJ\'o 206. 

Oadogutt. tetracain, FoJ•la 205. 
Oc1•log11ll. zinc. Fo}{o 207. 
Ocu!Ggull. zinc. e. ~phcdr. FO.No 

208. 
Septosyl 
Tetran szemkenÖc.'> 
Unguentum ophthalmicu1n 

album 
Unguentum ophthalnlicum 

flavum 

KÓROKOZÓKRA ÉS ÉLŐSDIEKRE HATÓ 
GYÓGYSZEREK 

XLVI. Fejl"tőtlenítök (desinficieut!a, an.tiseptl';a). -
Go:m.hás fertőzések gyógyszerei ( antimycotica) 

1. Fertőtlenít5k 
Chlorosan 
Formaldehyd. so!ut. Fo}lo 85. 
Hyperol 
Jód-párna 
Liqu formald. wp. FoJYo 90. 
Liqu~r perox_yd. comp. FoNo 242. 
Neomagnol 
Ritosept , 
Sol hexacldoroph. 0,5 % FoJ.o 96. 
Sol: kat. pcrmangan. P'o.h'o 98. 
'lol xrmlhacridin. FoNo 243. 
°Sp;,,sor. hexachloJ'of1hen. FoJlo 112 
Sterogenol 

2. Sebfertőtle:nitők 
Chiorocid sebhintőpor 
Dennafodne 
Glycosept 
Reseptyl-urea 
Superseptyl-m·ca 
Tetran sebhintőpor 

3. Anti:m.ycotica 
Fungifcn 
Glycerin. borai.:. FoNo 86. 

~;~~~~~ . . . 
Otogult. fungicid, Fo}\'o 247. 
So!. ad intertrig. Fo.No 92. 
Sul. tricolor. FoJ{o 99. 

XL VTI. A chemotherapia gyógyszerei 
( chemotherapeutica) 

1. A malária gyógyszerei 
Dclagil 
Pentilen 

2. A iues gyógyszerei 
1viedobis 

l'htvson 
Pyráziuamid 
Rigenicid 
Tebaminal-készítmények 

4. Bélfertőzéi;ek gyógysze1·ei 
Enteroseptol 
Furazoiidon 
Sulfaguanidin 3. A tuberculosis gyógyi;zerei 

Cycloserin 
Isonicid 

Susp. y'odchforoxychin. FoNo 69. 
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5, Szclfanilamiciok 
QuinoNeptyl 
Salvoseptyl 
Sup=scptyl 
S1u:p. $„lfadimidin. Fü.;Va 70. 
Triaseptyl 
Ultraseptyl 

Penicillin 
Promptcillin 
Retardillin 
Streptornycin 
Tetran 
Tetran B 
Tetdnfan 
Vegacillin . 
Xanthomycin 6. Antibfotica 

Beacillin 
Chlorocid 
!vfethicillin 
Nystatin 
Oxacillin 

7. Nítrofurán~származ€kok 
Furazolidon 
Nitrofurantoin 

XLVTII. Féreghajtók (antheimintica) 

Genticid 
Piperascat 
Ung. contra oxyur. Fo](o 135. 

XLIX. RGvarh:tók (insectlcida) 

1. A scahies gyóg~:szerei 
Linim. $ca/Jicid. Jlo.No 89. 
Novascabin 

2. A pedfoulosfo gyógyszerei 
Ncociklotox 
Spars. antiparaoi!. FoJVo 110. 

EGYÉB GYÓGYSZEREK ÉS SEGÉDANYAGOK 

L. Sejtosztódást gátlók ( cytostati.cs) 

Degranol 
Leupurin 
Z\Jerapid 
:t\fyelobromol 
Vinb!astin 

I-Ivase 
T~rpsin 
T„n1sir111m: 

LIT. Mérgezés elle~ gyógysz;rek (an!idota). -
Az alcohnlismi:.ts gycgyszereI 

J. J;_,...,tidoci 
Dicaptol 
Kalorphin 
Redin1yl 

2. A?. alcoholismus gyGgyszerei 
Antacihyl 

Lm. Kó1·jeh::ők ( diagnostica) 

I. Rőutgenologic01;. 

Barium. sulf. crnrL Fo}/o 292. 
Bi!ospckt 
l'\ovobarirun 

2. Diagnostica 
Acidoiest 

LIV. Oidószer-ek 

Agua destillarn 

1 

--'.lll--------~1~~~-
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A GYÓGYSZERICÉSZÍTMÉNYEK 
lNDICATIÓK SZERINTI CSOPORTOSÍTÁSA 

Ablactat:i_o: Dienoestrol, Hogival, lvfikrofollin, Syntestrin. 

Abortus_ hahit:iialis: Co!utoid, Depofollan, Dienocslrol, 
Hog1val, L1movan, Syntestrin, Vitamin-E; 

- ~e.?s: Colutoid, Choriogonin, Glanducorpin, N 
Pcrpann, No-Spa, Troparin comb.; 

1 
eoiroparin, 

- :indpiens: Chlnin, Glanduitrin; 
- incornpletus: Ergam, Ergomeirin, Neo-Gynofort; 

- sep~ca: Penicillin-készítmények, Superseptvl Tetran-B T · 
scpty], Ultraseptyl. · ' ' na. 

Abscessus: Chlorocid sebhintőpor, - kenőcs Bcacillin p · ·1 · 
Reseptyl-urea, Superseptyl, Tetran sebh.intőpo'r, - kenőc~ Vee;~c~J;n, 

Absces1ms f:d.gidus: Isonicid, Tebaminal. ' ci tn, 

Abscessus pulmonum: Beacillin Isonicid p · ·n· k 
Quinoseptyl, Superseptyl, Tetran:B. ' emci m- észítmények, 

Achyiia_ gastrica: Betacid, Dipankrin Lukullin Optacid Pul · 
Fo:!\-o 278, Sol. pepsin. FoNo 267, Vitarni~-C. ' v. pepsin. 

Acn~~f1ffofollin, Biung, Dienocstrol, Hogival, Susp, aniiseborrh. FoNo 

Actinoxnycos~s: Penicillin, Snperseptyl. 
Addison-~ó1•: Decosteron, Depersolon, Natrium chloratwn j • 

Predmsolon. IlJ. 10%, 

Adipa;sitas: ~o~ollin, Choriogonir1, Glandubolin, Gracidin. Ho ·v l 
Lmthyromn, Novunt, Pondex, Thyreoidea. · g:i a' 

Adn~ts acuta: ~eacillin, Calcium inj.,. C::alcimusc, Penicillin, Prompt
- n, Rh?op;rm, Rheo~olon, R<:t'"':Tdllhn, Superseptyl, Vegacillin; 

t'f)0~~a: Ak~oprotm, ~:a?lhn, Calcevit, Calcimusc, (vérzés 
R:ta~dillin. ciwn lllJ., Perucillm, Polysan, Promptcillin, Pyrago, 

Agranulocy~osi~: Exacihin, Folsav, Neoperhepar, Penicillin, Predni
solon, V1tamm-B,, -Brn és -C. 

Alcoholis:tnus: Antaethyl. 

Alle1·gia_: . Calcimusc,_ Cal~evit, . Calcimn ~holratum, Calc. Iacticum, 

S
Dehistu:i, Exacth1~, I-l1stazolin, Pcrnovm, Pipolphen Prednfrolon 
uprastm, Tonadr1n. ' ' 

Ameuori:'hoea: Akrofollin, Depofollan, Die11oestrol Glandncorpiu Li 
movan, Mikrofolliu, Syntestrin, Vitamin-E. ' ' -
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j\Jlllentla: h:p~chram: _Arsoton~, Athenstae~t arzénes, Ferrop\ex, Gutt. 
t (errars. FoNo 254, P_11. arsen FoNo 257, P11. forri red, FoNo „48 Pil 

robor. FoNo_ ~59, Sir. ferr. chlor. oxydul. FoNo 256, Strych;ot~nin
Vas-Arsotonm, · 
_ &ypeJ'.'chrom: Fohiav, Neoperhepar, Tl'ifavit, Vitarr:Un-B,„ 
Hvdroxocobalamin. 

aphylasia: Calcevit, Calcimll5c, Calcium chloratnm, Dehisiin, De
Jvl persolon, Exacthln, Epherit, Noradrenalin, Pipolphen, Prednisolon, 

Suprastln, Tonogcn . 
.Angina fotlicukiris: Lásd Tcnsillitis . 
.Angina Ludovicl: Beacillin, 1--Iyperol, Penicillin, Quiuoseptyl, Super-

septyl, Vegacillin, Tetran. ._ 
A.ugina pectoris: Acidum nicotinicum, Amylnitrit párna, Ambosex, 

Atriphos, Barbituralum, Coroutin, Diaphyllin, Natr. nitros., Nü
romint, Nitropenton, No-Spa, Nuredal, Oxycodon, Papaverin, Per
parin, Rigedal, K-Strophantosid, Snpp. theophyllin. FoNo 66, Supp. 
theophyllin. comp. FoNo 67, Troparin. 

,Art.giospasm.us: A_gatheosan,_ Cori;intiD:, Etopi-:rin, No_-Spa, Niton, P_ani
. verin, PapaYenn, Perparm, Pil. n1cophyllm. Fo"No 62, Pulv. rntro

theobarb. FoNo 59, Vasobroman. 
;\nthYa": Lépfene-lószérum, Penicillin, Tetran-B. 
Apople:da cerebri: Intrajod, Relaxil-G, Jvfydeton. 
,A.rrhythniia: Carditoxin, Chinidin, Digoxiu, V•lenkebach. 
Artcriosclerosis: Agatheosan, Aljodan, Barbituralum, Iutrajod, Jod-

napaverintheosan, J odtheosan, Niton, Paniverin, Rutophyllin, Sol. 
kal. jod. FoNo 53, Sol. theobromojod. FoNo 55, Vasobromán. 

Artbritis rheumatic:iu Aciphen,':Acitophosan, Amydosan, Capsoderrna. 
Delagil, Eggosalil, Exacthin, Gerosan, Hydrocortison, Istopirin, 
JV1yoflexin, Natrium salicylicum, Linim. ammon. FoNo 77, Opodel
dok, Peremin, Prednisolon, Rheosolon, Rheopyrin, Tofa:mid, Viia
rnin-B„ Ung. antirheum. FoNo 83, Susp. salicylamid. 2% és 4% 
FoNo 17. 

Asphyxia: Corediol, Lobclinum, Spiractin, Tetracor, Tetracor-Ephcrit. 
Astbenia: Arsotoniu, Decosteron, Elix. tonis. FoNo 251, Pii. arsen. FoNo 

257, Pil. robor. }'oNo 259, Pii. tonisans FoNo 260, Strychnotonin, 
Vas-Arsotonin. 

Astluna bronchiale: Anasthim, Atropin, Asthmaroid, Asztma cigaretta, 
Calcimll5c, Coreiliol, Dehistin, Depersolon, Diaphyllin, Epherit, 
Exacthiu, Expectin, Inhal. asthmalyt. FoNo 43, Inhalasolum iso
prenaliu FoNo 44, Noradrenalin, Pernovin, Pii. nicophyllin. FoNo 
62, Prednisolon, Propylon, Pulv. nitrotheobarb. FoNo 59, Pulv. 
theophyllin. comp. FoNo 61, Pnlv. asthmalyt. FoNo 45, Pulv. 
asthmalyt. e. atropin. FoNo 46, Pulv. aJJihmalyt. fort. FoNo 47, Pulv. 
bronchodil. FoNo 48, PiL asthmalyt, pro infant. FoNo 50, Solv
asthmin, Spec. antiasthrn. ad fumig. FoNo 51, Snprastin, Tetracor
Epherit, TetracorwNeocod, Tonogen. 

Asthm.a cardiale: Depridol, Diaphyllin, J\forphln, K-Strophantosid, 
K-Strophantomusc, Supp. thcophyllin. FoNo 66. 

Atonia uteri: Ergam, Nco-Gynofort, Ergometrin, Glanduitrin Oxy
tocin. 
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Jl't ::::!:.:~!~U::t;::"~a::~~:t~;:~~=::i.ractin. ·.i,.0~ .. f.:t C7P~~~~:~t::~m{~:;~~~~it~1e~t~h~~~~z;!;~.P~~~~:n 2Yl~mQ~~Íc'n t1: ~~fi~~~ 
Bfophadtis· Hydrocortison szcmkeniícs, Chlorocid-H, Ocu\cnt. alb _ amphen. Fol\Ta 212, Oculogutt. argent. pro.t. FoNo 196, Oculoguit. 

FoNo io9, Oculent. bomzlnc. Fo:'\!o 211, Oculent. chloiampheri'(fS;:\' ~hloramphen. FoNo 198, Oculogutt. ~eomycm. ~Qjo 600] Oculog~tt. 
:Fol\To 212, Oculent. flav. Fol\"o 213, Oculcnt. sulfacetamid. l'oN:·:3'1:,·l u!facetamid. FoNo 204, Oculogntt. zmc. FoNo , cu ogutt. zmc. 
214, Septo:;yl, Tetran szemkenőcs. - : _o_;;,j-,i ~- ephedr. FoNo 208, Pernovin, Scptosyl, Suprastin, llng. ophthalnl. 

Bronchitis: Aetherol. pro inhal. FoNo 216, An1mon.ium chiora~' ;'t-:1- Cretenismus: Glutarec, Thyreoidea. . r· • . . .. 
Asaropect, Codcrit, Decoct. primul. FoNo 217, Dccoct. sapon. FóJ\)J ,?:'% C stitii.: Coerularnin, Hexamethylentetra.m1n, ~ltrofuran,orn, Pen1c1lhn: 
2!8, Diapulmon, Diacodon, E!ix. thyn1i comp. Fo~o 220, Expec~·.,-'.::·l Y készítmények, Salvoseptyl, Supei·septyl, Qurnoseptyl, Spec. uva.e ursi 
Exang!t, Fa~ifor, ?urL cxpccL F~Ko 221, <?utt. expect. comp. FoN"o<::,é.i} FoNo 160, Triaseptyl, Vcstin. 
222, Noscap_m, l\Iixt. pecto~. FoNo 225, ~ixt. solv. Fo_No 226, <hyo<;<···i 
codon, Rad1pon, Supracodm, Susp. terpm. hydr. FoNo 227, Sup ·\:-
broncholyt: FoNo 231,_ Supp. broncholyt. pro infant. FoN
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Tetracor-Ncocod, Trypsm. <" 
Bronchopneun:wnia: Bcacilliu, Corcdiol, D;apulmon, Penicillin, Prompt 

cifün, Retardillin, Ouinoseplyl, Supcrseplyl, Supp. broncholyt. FoN: - i 
231 és 232, Supi;acod!n, ~ympathomim, Tetracor-Ephcrit, Tetracor~- ,· .. , 
Neocod, Vegac1llm, Vitamm-C, Tetran. 

Ca.rci.noma ma.m.mae: An<lroral, Ncrobolil, Rctandrol; 
- p:<"os;tatae: Dienocstrol, Synrcstrin. A cai·cinomában mint adfo~ 
váns: 1\-1erapid. 

Caries: Caldum diloratum, Calcium lacticum, Calcimusc, Vitamin-e és -D. 
Chl„rods: Lásd Anaeznia hypochro:in .• 

Cholecysdtis: Atropin, Bilocid, Bilagit, Bispan, Depridol, Ditonal, Gutta 
cholagog. Foi\'o 263, No-Spa, Papaveán, Pcrparin, Pii. atropin. 
comp. FoNo 279, Pu!v. cholagog, FoNo 275, Ridol_ Salvoseptyl 
Spec. dwlagog. FoNo 280, Suprac110J, Triospan, Troparin, Tropa: 
rin comb. 

<::&olelithiasis: Algopyrin, Dcpridol, Dolargan, Domatrin, Neopcpulsan, 
duplex, No-Spa, l\1orphin, Oxycodon, Papaverin, Pcrparin, Pulv. 
antido!or. FoNo 20, Ridol, Salvoscptyl, Steralgin, Trnparin, Tropa
rin comb., Supp. spasmolyt. FoNo 65. 

Chcrea: Arsotonin, Sevenal, Sevenaletta. 

Cirrhosis hepatis: Chlon1rit, Cholinchlorid, Fonw1t HJpothiaz1d, 
1\1ethioniu, Novurit, Neoperhepar, Prednisolon, S1repar, Suprachol, 
Vitaplex-K. 

Clirna::;;:: Amboscx, Belloid, Dienoestrol, Limovan, 1fclipramin, Meno" 
theosan, Mikrofollin, Syntestrin. 

Colitls: Bispan, Chlorocid, Enterosepto!, Furazolidou, I\'eopepulsan
duplex, No-Spa, Papaverin, Petparin, Salvoseptyl, Sulfaguanidin, 
Susp. jodchloroxychln. Fol\"o 69, Tannocarbon, Tetrau, Triospan, 
Troparin, Troparin comb., Supp. spasmolyt. FoNo 65. 

Coliapsus: Corediol, Coff. natr. bcnz., Pulsotyl, Sympathomim, Tetracor
Ephcrü, Noradrenalin, Tonogen. 

Coiphis: Lásd Fluor albus. 

Co:m.a: Aktedron, Coft. 'atr. benz., Corcdiol, Depersolon, Lobclinum, 
Noradrenalin, Spiractin, Sympathomim, Tetracor. 

Corna diabetieqm_: Iusulin +Glucosum, Pulsotyl, K-Sirophantosid, 
Sympathomim. 

Corn.bustio: Azulenol kenőcs, Chlorocid kenőcs, Ncogranormon, Resep
tyl-urea, TrnJsin sebhintőpor. 
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J)ecom.pcnsatio: Digitalis-.készitmények (FoNo 37, 41, 42), K-Strophan
tomusc, K-Strophantos1d. 

J)ecuhitus: Azulenol kenőcs, Biung, Borsavas vazelin, Bupato~. Chlorosa~, 
Cinkoxidos kenőcs, Dermasept, Neogranormon, Past. jecor. FoNo 
119, Ung. tolasol. FoNo 153. 

J)epressio: Centedrin, I\1elipramin, Nuredal, Pil. a~alept. ::oNo /8. 
Dc"1tatitis: Alsol, Azulenol, Dennasept, ~ydrocortison k~nocs, Neo: 

granormon, Linim. calc. FoNo 88, Pred!ll.50!~ kenőcs, 1 ast. Lassan 
FoNo 120, Phlogosam, Ung alum. acet. tart. J;•oNc; 1~5, Ung. chl~
rcgen. FoNo 133, Ung. refrig. FoNo 147, Su~p. zmc1 aquos. FoNo 
105, Susp. zinc. oleos. FoNo 106. 

Oiabetes insipidus: Glanduitrin, Hypophysis szippantópor. . . 
Diabetes :rnelHtus: Bucarban, Insulin, Oradian, Oterben, Zmc-protm

st1lin. 

J)iathesis eJ:sudath;a: C~lcevit, qalcimusc, Calciu!11 brom<;;tum, Cal
cium chloraturn, Calc mm lact1cum, Hydrocort1son , kenocs, Gra'?-· 
calc. phosph. FoNo 293, Pulv. calc. lactophosph. FoNo 294, Prcdm
solon kenőcs, Rutascorbin, Rutin, Vitamin-A, -D; 
- haen:torrhagica: lásd Scorbut. 

Di.phthcria: Coff. natr. benz., C'.ot·ediol, Diph1J1eria-szénimok (H.sd: 
Sz,,robakterial6giai kiszítmériyek feJezetében), Pubotyl, Sympathom11n, 
Tetracor. 

Dysent"ria: Carbo activ. FoNo 71, C;:rrbo medicinalis, Chlorocid, En!e
roseptol. Furazolidon, Domatrin, Neotroparin, No-Spa, Pe:rparm, 
Sulfaguanidin, Superseptyl, Susp. jodchloroxychin. FoNo 69, Tan
nocarbon, Tetran. 

Dyshidrosis: Fungifen, 1\'l:yco.~id, Prednisolon J kenőC!l, Sol. Castcllani 
FoNo 85, Sterogenol. 

Dyfómeno!'rhoea: Akrofollin, Bispa.n, Depofollan, Di<:n".estrol,. Glan~u
corpin_ Infccundin, No-Spa, Menotheosan, 11cnstm, :1'.hkrofoll;n, 
Perparin, Ridol, Steralgin, Supp. spasmDlyt. FoNo 65, SyIJtestrm. 

Dyspepsia: Betacid, Carbo medicinalis, Dipankrin, En'.eroseptol, G<-:tt. 
stomach. F0No 264, Lukullin, Neocarbolax, Susp. 1odchloroxychm. 
FoNo 69, Tinct. ama.r. FoNo 268. 

Dystrophla. (b:oin): Dccosreron, R(;tabolil, Stigmosan, Vitamin-E" 
-B6,-E. 

Edarn.psfa.: Etoval, Novurit, Sevenal, Sevenalil. 

Ekii:ein&: Alsol, Biung, Cadogd, Calcimusc, Chl~rosan, Derrr::io·;·nt 
Hydrocortison kenőcs, Phlogo;;am, Pil. ?..r~en. FoNo 257 Prcdmso".,, 
Prednfaolon kenőcs, Prednisolo_n J kenőcs, Pulv. boroI_Jer;11an.f :C:oNo 
109, Pa~t. Las..~ari FoNo 120, Ung. a!um. acet. tmt l•oN; 1-5, Ung. 
ichthyol~alic. FoNo 142, Ung. refring. FoNo 147, 'V:1am;n-n. b -A. 
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Embo!~a: Acid. nicotinicum, Bivelin, Heparin. Natr. nitrosum, 
venn, Perparin, Syncumar. , 

Ez:n~hysema: Corediol, Diapulmon, Epherit, Intrajod. Sol. 
Jüd. FoNo 55, Trypsin. 

Empyerna: Isoni,cid, Penicillin, Quinoseptyl, Superseptyl, 
Tebammal, 1.etran-B. 

Encep~a~tís chron.: Aktedron, Aparkazin, Bellafit,. 
H1reprn, j\1ydeton, Rdaxii-G, Scopolamirmm 
Sevenal. 

Endarterii?s obl.: Acidum nicotinicum, Hogival, MYdeton, 
Tolazolm, Bupatol. 

Endocarditis: Dig:italis-készlimények Penicillin-készítinények, 
septyl, Tetran-B. ' 

Endo_cardítls rhe~atica: Amidazophen, Eggosalil, Natrium 
hcum, Rheopynn, Rheosolon, Prednisolon. 

Endometriti:s: Fájdalomcsillapítók 
Superseptyl, Triaseptyl. ' 

Enteritis: Bellafit, Betacid, Carbo ,>~;:~ri~~~,J,;~,~~~~''~:.rf.:;u:~,~::~~J nalis, Dipan.kdn, Enteroseptol, 
Susp. bism. subsalic. pro infant. 

Enuresis nocturna: Ephedt, Polybrom, Strychnin, 

Epididymitis: Neurolysin, Penicillin-készitmények Polysan, 
septyl. Triaseptyl. ' 

Epilepsia: Diphedan, Fedibaretta, Glucosum 40 %, Neophedan, Pti 1 
Sertan, Sacerno, Sevenal. ma„ 

Erysip.elas: Penicillin-készítmények, Sertésorbánc-szénrm, Super:se n,1' Tnaseptyl, Tetran. P„ , 

_Étvágytalanság: Fercupar, Feuoplex, Insulin, Tinct. amar. FoNo 268. 

Fagyás:. Azulenol kenöcs, Biung, Djenocstrol kenőcs, Llnim. ad pernion. 
FoNo .87, Superseptyl Urea, Ung. camph. ad pernion. FoNo 132 
Ung. iod. ad pernion. FoNo 144, Ung. tolazol. Fo.N'o 153. ' 

Febds pueFperalis: Analeptica, Penicillin-készítrnényck, SÍ:reptomydn 
Superseptyl. ' 

Febris rheumatica: Exacthin, Prednisolon, Rheosolon, Szalicilátok. 
Fluor alhus: .A~i.d. lact. di!. FoNo _ I, Iloragin, Hexetidin, !-Iogival, Klion 

Pulv. ad irrig. FoNo 6, Ovul. Jodchloroxychin. FoNo 296 Pulv · ' 
alum. FoNo 7, Sol. zinc. chlor. FoNo 5, Sterogenol,' Sulfa~::~: 

Gáz·oedema: Gázoedema-szérum, PeniciUin-készítmények Superseptyl-
Urea, Reseptyl-Urca. ' 

Ging!vitis: Hyperol, Tinct. adstr. FoNo 244, Vitamin-0. 

Glaucozna: ~ínorto, Ergam, Oculogutt. physost. mit. FoNo 202, Ocu
logutt. pilocarp, FoNo 203, Rutascorbin. 

Gonorr~oea: Chlorocid, Penicillin-készítmények, Quinoseptyl, Strcpto. 
mycin, Supen;eptyl, Tetran, Triaseptyl. 

Haeznat~ria.:. Ca!cevit, Calcimusc, Calcium chioratum, Rutin, Rutas
corbm, Vitarrun-C, -K. 

Hányás'?i;illapítás: ~tropin, Daedalon, Domatrin, Neotroparin, Nova
tropm, Sc?polamrn, Sevenal, Supp. antiemct. FoNo 63 Supo. anti· 
emet. pro 1nfant. FoNo 64, Vitamin-E,. ' -
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flordeohun: Bór-cink szemken6co, Chlorocid kenőcs, Oculent. flav. FoNo 
" 213, Tctran szemkenőcs. 

gype~acidit~s;: AIU:ninium hydr?xydatum, Atropin, Bellafit, Gran. 
nui.gn. tns11. FoNo 269, Optac:d, Pulv. alcal. e. bcllad. FoNo 270 
puJv. antacid. FoNo 272, Pulv. antacid. c. bdlad. FoNo 273, Pulv'. 
neutraci<l. FoNo 277, Pulv. alu1nin. antacid. FoNo 271. 

gypereznesis gravidarun<: Belloid, Daedalon, Glanducorpin, Insulin 
Neopepuhan-dup\e_", Neoperhepar, Sevenal, Supp. antiemet. FoNo 
63, Vitamin·A és -B,. 

flyperthyreosis: Arsotonin, Belloid, Dityrin_. Etoval, Etovaletta, Ivkto-
thyrin, Sevenal, Sevcnaletta. _ 

Jiypertonia: Agatheosan, Chlonrrit, Erpozid, Etoval, Etovaletta, Hypo· 
thiazid, Intrajod, Jodpapaverintheosan, Natr. nitros., Niton, Provezid, 
Pulv. nitrotheobarb. FoNo 59, Pulv. theophyllin. comp. FoNo 61, 
Pii. nicophyllin. FoNo 62, Rauscdyl, Redergam, Rutophyllin, Sevcnal, 
Sevenaktta, Synapleg, Sal. kal. jod. FoNo 53, Sal. kal. jod. comp. 
FoNo 54, Sol. theobromojod. FoNo 55, Supp. theophyl. comp. FoNo 
67, Tensatrin, Vasobroman. 

gypothyreosis: Thyrcoidea, Liothyronin. 
gypotor.ia: Corediol, Epherit, Noradrenalin, Pii. -analept. FoNo 38, 

Pulsotyl, Strychnotonin, Sympathornim, Tctracor, Tetracor-Ephcrit. 
IJypovita=inosis: Gerovit, Polyvitaplex-8, Polyvitaplex-10. 

Icterus: Bilagit, Bilocid, Cholinchlorid, Insulin, Methionin, Nikotin
savamid, Neoperhepar, Polybé, Pulv. cholagog. FoNo 275, Spec. 
cholagog. FoNo 280, Vitamin-C, Vitaplex-K .• 

finpetigo: Iliuug, Chlorodd kenőcs, Chloricod-H, Chlorosan, Dermasept, 
Stcrogenol, Tetran kenőcs, Tetran-Hydrocortison kenőcs, Zenon. 

Influenza: Chinin, Coderit, Germicid, Hydrocodin, Istopirin, Kalmo
pyrin, Pulsotyl, Pulv. chinacisal. e.' vit. c-FoNo 24, Pulv. codacetin. 
FoNo 25, Quinoseptyl, Superseptyl, Supracodin, Susp. sulfadimidin. 
FoNo 70, Sympathomim, Tetracor-Neocod, Triaseptyl, Vitamin-e. 
- Szövődmények esetében: Antibioticumok és chemotherapeuticumok. 

Insuff. c.crdi.s: Lásd Deco!'Ilpensatio. 
Ischias: Acitophosan, Algopyrin, Amydosan, Cofocain, Demalgon, Dolor, 

Eggosalil, Istopirin, Natr. salicyl., Percmin, Polybé, Pulv. antidolor. 
FoNo 20, Pulv. analg. FoNo 19, Rheopyrin, Steralgin, Tofamid, 
Trifavit, Vitamin-E„ Vitamin-B12 • 

Laeyngitis: Codein, Coderit, Hydrocodin, Istopirin, Oxycodon, Supra· 
codin. 

Leulm.en::ria: Arsotonin, Degranol, Leupudn, Myelobromol, Prednisolon~ 
Pii. arsen. FoNo 257, Vinblastin. 

Lues: Mcdobis, Penicillin. 
Lym.phGgranulo:ma: Chlorocid, Degranol, Prednisolon, Superseptyl 

Triascpiyl. 

Malaria: Delagil, Chinin, Pentilen. 
Malleus: Neomagnol, Penicillin, Super:septyl, Triascptyl. 
Mastitls: l'enicillin-készltmények, Superseptj'l. 
Mastoid.itls: Penicillin-kf,szltményck, Superseptyl, Tria;;eptyl. 
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Meniere-tünct: Daedalon, Neotroparin, Stigmnsan_, Troparin. 
Meningitis epid., Penicillin, Saperseptyl, Tebaminal, Ultrasepty]. 
Menorrhagia: Akrofollin, Ergam, Ergomctrin, Gl;mducorpin, Neo. 

Gynofort, Vitap!ex-K. 

Mcteoris.uus: Atropin, Carbo medicinalis, Dipankrin, Gran. carbo 
activ .. FoNo 72, Gutt. carminat. FoNo 262, Lukullin, Neocarboiall: 
Neotroparin, Papaverin, Perparin, Troparin. ' 

Mctropathia haernorrhagica: Ergam, Ergometrin, · GJanducorpin 
Neo-Gynofort. ' 

:Migraine: Algopyrin, Amidazophcn, Antineuralgica, Ázophenum eoff. 
citr., Barbamidum, Bclloid, Coffein, Demalgon, Diaphyl!in, Dien~ 
oestrol, Hogival, Istopirin, Kalmopyrin, Kari!, Kefalgin, Nitromint, 
Pipolphen, Pulv. analg. FoNo 19, Pulv. azoph. coff. citr. FoNo 22 
Redergam, Ridol, Secadol. ' 

Moniliasis: Nystatin. 

Moi'biHi: Gamma-globulin. 

!tlorphinm:n intoricatio: Nalorphin, Spiractin. 

Myalgia: Aciphcn, Capsoderma, Amydosan, Cofocain, Demalgon, De. 
malgonil, Eggosalil, Istopirin, Natr. saJicyl., Linim. ammon. FoNo 
68, Myoflexin, Peremin, Pulv. ana!g .. FoNo 19, Pulv. combinat 
FoNo 26, Rheopyrin, Steralgin. · 

1'.iyocard.!tis: Atriphos, Digitalis-készítmények, Penicillin, Prednisolon, 
Pulsotyl, Vitamin-E, és -C. 

Myopathia corfils: Corhormon. 

Mpi:oec!e=a: Thyreoldea, 

. Nephritls: Diaphyllin, Digitalis-készítményck (Supp. digit. FoNo 40 
· Supp. digit. fort. Fo?\To 41, Supp. di_githeobr. FoNo 42), K-Strophan: 

tosid. 

Nephrolithl:asis: Demalgonil, Depridol, Domatrin, Dolorgan, Gutt. 
antinephrolith. FoNo 158, Gutt. methylhomatrop. FoNo 13, Hypa. 
nodin, Morphin, Neotroparin, Oxycodon, Papaverin, PerparL.-i 
Puiv. antidolor. FoNo 20, Ridol, Steralg:in, Stigmo~an, Supp. spasmolyt'. 
FoNo 65, No-Spa. 

Nephrosi:s: Diaphyllin, K--Strophantosid, Prednisolon. 

Neuralgia: Acitophosan, Algopyrin, Cofocain Demalgon, Dolor, Eggo
salil, Istopirin, Kalmopyrin, Natr. salicyl., Polybé, Pulv. antineuralg. 
FoNo 21, Pulv. barbamid. co!np. FoNo 23, Pulv. codacetin. FoNo 
25, Pu.lv. coffacyl. FoNo 26, Pulv. coffacyl. e. codcin. FoNo 27, Ridol, 
Steralgin, Tofamid, Vitamin-E, é~ -B,„ Trifavit. 

NeurastheWa: Andaxin, Arsotonin, Be\loid, Etovalcua, Dalgol, Hova
!ctten, Legatin, J\1edivaler, Neupon, Polybrom, Pulv. sedans FoNo 
189, 111ixt. sedat. FoNo 180, Sevcnaletta, Sir. phosphobrom. FoNo 
182_ Sol. coffobrom. FoNo 186, Tricxazin. 

Neurítfa: Algopyrin, BarbairJdmn, Depridol, Demalgon, Dolargan, Dolor, 
Polybé, Pulv. barbamid. comp. FoN"o 23, Puiv. combinat. FoN"o 28, 
Rheopyrin, Steralgin, T1·ifavit, Vitamin-E„ -B„. 

Neurosis: Albroman, Andaxin, Dalgol, Etovaletta, Frenolon, Gutt. valer. 
e. menthol. _FoNo 175, Inf. valer. FoNo 176, Legatin, Mixt. sedat. 
FoNo 180, r>.Hxt. sedat. comp. FoNo 181, Pil. Brombarbit. FoNo 
191, Polybro1n, Sol. brombarb. FoNo 183, Sol. bromida FoNo 170, 
Tinct. "':t!<:r. spir_ FoNo 174, Sevenaletta, Ti·ioxazin, Valcriana comp. 
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Nodus haemorrhoidali.s: Azulcnol, Hcm?ri<l,, Nodicid, Noditran, Supp. 
adnod. FoNo 116, Supp. hacmorrh01d. l•oNo 117, Reparon, Ung. 
haemonhoid. FoNo 138. 

Obesitas: Gracidin, Pondcx, Thyreoidea, Liothyronin. 

Qfo;típatio: Artin, Diotilan, Emuls. oJ. ricin. FoNo 161, Emuls. pa~aff 
e. phenolphth. FoNo 162, Inf. sennae e. natr. sulf. FoNo 163, Neo
carbolax, 01. ricin. FoNo 164, Paraff. aromat. FoNo 165, Phenolphtha
lein, Pii. lax. FoNo 172, Sir. lax. FoNo 166, Ptfv- purgat. !"'oNo.169, 
Pulv. sennae comp. FoNo 171, Spec. lax. FoNo 160, Taxin, Videx; 
spasm.us esetén: Papaverin, Perparin, !\'o-Sp::, Pttlv. p~i-~_gat. e. 
bellad. FoNo 170, Supp. lax. FoNo 174, Tropann, Tropann comb. 

Oedema cardialis (lásd Deco:mpensatlo): Chlornrit, Hypothiazid. 
Fonurit, Novu„it; 

_ glottltis: Caldum chlorat., Calcimusc, Noradrenalin, Tonogen; 

_ Quincise: Calciphedrin, Calc_. chlorat.,. Epherit, I;fogival, Pi· 
polphcn, Sympathomim Syntestrin, Thyre01dea, Predmsolon. 

Osteomalada: Androral, Am?osex, Calcimusc, Calcevit, TCalc. chlorat. 
Calc. lact., Caldea, Gerov1t, Gran. calc. plwsph. FoNo 293, Emuls 
01.jecor. comp. FoNo 252, Nerobol, Nerobolil, Ol. jecor. FoNo 255 
Pulv. calc. lactophosph. FoNo 294, Vitamin A+D0, Vitarnin·D2 

Otitis media: Beacillin, Chlorocid sebhintőpor, Dcpersolon orr- és fül 
csepp, Otogutt. boric. FoNo 245, Otogutt. chloramphen. FoNo 246 
Otogutt. peroxyd. FoNo 248, Otogutt. phe:i-~L FoNo 249, Otog;itt 
sulfadimid. FoNo 250, Penicillin, Promptc1llm, Superseptyl, Tna
septyl, Vcgacillin. 

O:o:yudasis: Ascaricid, Genlicid, Piperascat, Ung. contra oxyur. }'oNo 
135 • 

Paranletritls: Calcevit, Calcimusc, Calc. chlorat., Nco'.roparin, Peni
cillin-készítmények, Glycerin. ichthyol. FoNo 3, Glob. 1chthyol. FoNo 
9, Streptomycin, Triaseptyl, Trypsimusc. 

Parkino;;on.ismus: Lásd Encepha!itis. 

Pediculosis: Neociklotox, Spars. anliparasit. FoNo 110. 

Pellagra: Acid. nicotinicum, NikotL..-,savami<l, Vitamin-TI,. 

Pemphigus: Dicnoestrol, Hogival, Neopcrhepar, Polybé, Prcdni~olon, 
Exacthin. 

Pericarditis: Digitalis-készítmények (!), Hydrocodin, Natr. salicyl., 
Prednisolon, Supracodin, Vitamin-C. 

Peritonitis: Peniciilin-kés:dtmények, Pulsotyl, Streptoniycin, Superseptyl, 
Sy.mpathomim, Tetran, Chlorocid. 

Pernio: Lásd Fagyás. 

Pertussis: Chlorocid, Expectin, Gutt. cxpect. _FoNo 201, Hydror:odin, 
Pcrtussis-vacc:ina, Supracodin, Tetran B, Tetrinfan. 

Pharyngitis: Codein-Stibium, Coderit, Fagifor, Germi.cid, Glycosc:pt, 
Istopirin, Gargarism. chlorof. FoKo 293, Kalmopyrm, Naphazolm, 
Natr. salicyl. 

Phlegmone: Burofix, Chlorocid sebhintőpor, Pcnicillin-kfszíl1nény<::k, 
Reseplyl-Urea, Telran sebhifltÖpor. 

Pleurltis sicca: Eggosalil, Natr. salicyl.; 

-- e:!rnudati...-a: Cakirnusc Calcevit Calc. d1lorat., Chlorurit, 
Novurit; 
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--purWenta: Penidl~irr-készítményck, Quinoseptyl, Supersepty 
-ffitraseptyl, Sú-eptomycm. _ . . . , , , __ -

. . e Jcevit Chloroc1d, Pcn1cilhn-kesz1tmenyel:, Pulsoty Pne'Qu~:~~tyl, a K-Si~opliantosi.d, S_alvoseptyl, Superseptyl, Sympatho 
mim., Tctran B, Triaseptyl, Vrtamrn-0. 

PoJyneurids: Lásd Neuritis. 

Prostau-carcino:ma: Ambosex, Dienoestrol, Glandubolin, Sy:áteslrht:: 
_ hypertrophia: Androral, Retandrol, Syntestrin. · -~ 

Pro~~~~~s: Penicillin-készítmények, Quinoseptyl, Súperseptyl, Tri:i •. -·-z;;:j 

Prurigo: Dehistin, Arsotonin, Calc. bromat., Chlorocid H, Pernovin ·::;;3 
Pipolphen, Str;·chnotonin, Suprastin. ' <2~;) 

Pi·tu-.i:tus; Ca!cimusc, Calcevit, Calc. bromat., Calc. chlorat., Dienoestrúi -- „ · 

Hibernal, Bogival, Hydrocortison kenőcs, Legatin, Polybrom, Pred~ \''.<j 
nisolon kenőcs, Prednisolon J kenőcs, Syntestrin, Spir. salic. FoNo_- <éci 
101, Susp. sicc. FoNo 104, Susp. zinc. aquos. FoNo 105, Ung. ad '.'.!;;~ 
prurit. FoNo 124, Ung. anacsth. FoNo 116, Ung. contra dolar. Fol'{(/ -:;_:L. 134, Ung. refrig. FoNo 147. 

Psydm5thenia: Glutarec. 

Psychosis: Andaxin, Dalgol, Hibernal, Hirepin, Frcnolon. 

Pyelitis: Coemlamin, Hexamethylentetraminum, Nitrofurantoin, Peni. -d;%J 
cillin-készítmények, Quinoseptyl, Salvoseptyl, Spec. uvae ursi FoNO ;3t:iJ 
160, Tetran, Urocarmin, Vestin. -?:.-'f-,, 

--:;;-: 

Rachitis: Calcium lacticum, Caldea, Gran. calc. phosph. FoNo 293 <'~--~'j 
~muls. ol. jec9r. FoNo 152, Emuls. ol. jecor. comp. ~'oNo 253, 01'. ---, 
.1ecor. FoNo 2;,5, Pulv-. calc. lactophosph. FoNo 294, Vitamin A+D - ,-3 
Vitamin-D2 • "' -::j 

Raynaud-kúx-: Acid. nicotinicum, Atnbosex, Akrofollin, Atriphos, Bupa.: ·::J[ 
. tol, Dienoestrol, Bogival, Papaverin, Syntestrin, Tolazolin. 

Reconvalescentia; Arsotonin, Fercupar, Elix. tonis. FoNo 251, EmuJs. .'-::_j; 
ol. iecor. FoNo 152, Ferroplex, Gerovit, Nerobol, Neroboietta, Nero. 
bolil, 01. jecor. FoNo 255, Pil. arsen. FoNo 257, Pil. tonisans. FoNo -;j 
260, Polybé, Strychuotonin, Vitamin-B1 és -0, Polyvitaplex. ' -, 

RheuxnatismFn'N' A
7
d
7
<opMh?san, A~ihphen, CFa~~ode7c8meM, Egfgl os.alil,

0

Linim. _:-} 
ammon. 'o o , txt. antir eum. on'o , ~ yo exin, podcl-
dok, Pre;Inisolon, Pulv. antirheum. FoNo 81, Pulv. Petersi FoNo 82, 
Rheopyrm, Rheosolon, So!. sulfurat. pro ba!n. FoNo 76, Susp. sa!i-
cylamid. 2% és 4% FoNo 16 és 17. Spir. antirheum. FoNo 80, SzaJi._ 1 
ellátok, Ung. antirheum. FoNo 83. I. 

Rhinitis: Calcimusc, Calcevit, Calcium chlorat., Calcium lact., Dehistin, 
Depersolon orr- és fülcsepp. Histazolin, Naphazolin, Nasogutt. ephedr. 1 
FoNo 234, Nasogutt. ephedr. pro infant. FoNo 235, Nasogutt. zinc. ~ 
FoNo 236, Pernovin, Prednisolon, Suprastin, Tonogen, Ung. nasal. -1 
FoNo 237, Ung. nasal. comp. FoNo 238. 

Röntgencsfö:nör: Add. nicotinic., Neoperhepar, Vitamin-B
1

, Polybé, i'. 

Scabies: Linim. scabicid. FoNo 89, Novascabin. 

Scarlatina: Penicillin-készítmények, Vörheny-szérum. ,,. 

Sclerosis rnultiplex: Mydeton, Neoperhepar. Nikoiil15avamid, Vita-min-E. 

Scorbu" Rutin, Ru„,cocbin, Vhumin-0 é.; -D. ll 
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Seborrhoea.: Spir. salic. FoNo 101, Spir. s:i.lic. e. ri:osorcin. F~No 102, 
Sterogenol, Ung. hydrarg. sulf. FoNo 141, Ung. tchthyolsahc. FoNo 
142, Ung. sulfur. salic. FoNo 152. . 

sis: Penicil!in-készítn1ények, (;!.uinoseptyl, Superseptyl, Strept<Jmycm, 
5eP Tetran, Tnaseptyl, Ultraseptyl. _ 

, Coff. natr. benz., Corediol, Depersolon, Ex_acthin, Huma.n Albu
Sho:Ín 5 % és 25 %, Noradrenalin, Plazmapri;item Buman 5 %, Plas-

modex, 1-'rednisolon, Pulsotyl, Sympathonum: Tetrac~r, ~onogcn. 
s·rnnionds-kór: Decosteron, Prednisolon, Exacth1n, Chonogomn. 1 

• Gargarism. chlorogen. FoNo 240, Glycerin. borax. FoNo 86. 
Soor. e 1 · w e 1 · 1 ct 11.si:nophylia: Calcimusc, Calcevit, .a cmm e orat., a cm~ a " 
Sp Emuls. 0 ]. jecor. comp. FoNo 252, Granul. ?.aic. phosph. FoNo 293 

Sol. chloral. hydr. pro infant. FoNo 185, \ 1tamm-Di. 

S rw•' Folsav, Neoperhepar forte, Nikotinsavamid, Vitamin-E„. 
p m::as: Dienoestrol, Glanducorpin ( -i-- Thyreoidea), Hogival, In

Ster fecundin, Syntestrin, Vitamin-E. 

titls: Acidum nicotinicrun, Hyperol, Hydrogen. peroxyd. 3 % Sto~~No 241, Sol. xanthacridin. FoNo 243, Tinct. adstr. FoNo 244 
Vitamin-C. 

Syphllii;;: Lásd Lues. 

S "'léi3: Fájdalomcsilla_Mt6: Dolorgan, Steralgin. - Fájáse!Cscgílő:. Chinin 
zt1 Glanduitrin, Oxytocin. - Vér;:;éscsillapf.16: Ergam, Ergometnn, Neo· 

Gynofort. 

Tahes dorsalis: Medobis, Pyrago, Strychnotonin. 

Tachycardia pax-oxysmalis: Atriphos, _ Carditoxin, Chinidin, Chinin 
Digitalis-készftmények, K-Strophantosld. 

Tenesm.us: Dolargan, Doiofort, Neotroparin, Papaverin, Steralgin. 
Ridol, Oxycodon, Tropru·in comb. 

Tetarúa: Calcimusc, Calcevit, Calc. ch!orat., Relaxil-G, Vitamin-D~ 
Klysm. chloral. FoNo 177. 

Tetanus: Etoval, Relaxil-G, Sevenal, Klysm. chloral. FoNo 177, Teta· 
nusz-szénnn. 

Throm.bopenia: Folsav, Vitamin-C és -K. 

Thrombophlebitis: Bivelin, Heparin kenőcs, Trypsimusc. 
Thrombosis: Heparin, Sy:nc11111ar; _ 

_ coronaria.: Ati-iphos, Atropm, Etoval, 11orphinum, Sevenal, 
K-Strophantosid, Syncumar; . 
- cel'ebri: Aljodan, !ntrajod, J6dpapavenntheosan, Sol. kal. jod. 
FoNo 53. 

Tonsillltls: Eggosalil, Hyperol, Gargarism. chlorogen .. FoNo 240, Isto
pi-cin, Kalmopyrin, Penicillin-készítmények, Qumoseptyl, Super-
septyl, Triaseptyl. _ 

T.cicho=onas fluor: Boragin, Hexetidin, Klion, Steroge.nol, Sulfavagi:n. 
Tuberculcsis: Chemotherapiára: Cycloserin, Isonicid, P~tyson, Pyra~i

namid, Rigenicid, Streptomycin, Tebaminal. - Iu;adás el/e:;-.:· _A?"o:pm, 
Gastropin, Gutt. methylhomatrop. comp. FoNo 13. - J.o!wgescsilla
piló: Codein, Coderit, Diacodon, Gutt. aethylmorph. FoNo 11, Gutt. 
codein. FoNo 12, Libexin, Noscapin. 

Typhns ahdow...ínalii>: Amidazophen, Chlorocid, Germicid, Tetran 
Vitamin-C, Supp. amidazoph. Fo:No (29, 30, 31). 
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·fali! 
Ulcu:s cornNu:: NQ>dOJn Novifonn-Zinc; ,-,~'I 

_ c>:"uris' >\zulenol, B;ipatol, Chlo~osan,. Paet. jecor. FoNo 119'~~ 
Heparin kenöce, l'redli1>0kn-J ke;iocs, Eiastt>san_-pó]ya, Ung. an'./:ój 
~~~~ }'Sj'.o 126, Ung. contra dolor. :EoNo 134, Tryps1musc, Ung. tola;;.f;JJ 

- ventri~uli: Alum. hydroxyd., Ambosex, ·Bellafit Bellef {t'ij' 
Dicnoes~rol, Hogi:'al, _Keopcp:iisan-dupl=, No-Spa, 'Neotr~p~~a\:~
Papaverm, Perparm, P11. atroplll. comp. FoNo 279, Pulv. alcal. n'./?:! 
bellad. FoNo 270, .Pulv. alumin. antacid. FoNo 271, Pulv. antis · c'C::I 
FoNo 58, Syntestnn, Susp. anacsth. FoNo 15, TrOparin, Tro P~t. .„ 
comb. Pann ·'.j 

U1•etbr~ris shnplex:_ Cocrulamin, Hexamcihylentctramin, Tetran B ·:·j 
Qullloseptyl, Vestm; • ·'·j 
-.gonorrhoica: Penicillin, Quiooseptyl, Salvoseplyl, Superseptyl, _,-i 
Tnaseptyl. 

Urticada: Calcimusc, Caiciplie<lrin, Calccvit, Calc. chlorat.. Calc 
Dehistin, Pcrnovin, Prednisolon l:'ipolpheu Suprastin - Susp. 
FoNo 104, Susp. zinc. aquos. FoNo 105. ' · 

Varkositas: Elastosan-p6lya. 

Vérzése~illapit:is: Calecvit, Cakirnusc, Cak. chlorat., l'ibrostan, Rutas
corbm, Rutin, Vitamin-C és -K. 

Vitium cordis: Lásd Decompensatio 

Vizeletfertlitlenit<és: Hexamethyientetramin, Sahoseptyl, Vestin. 

GYÓGYSZERKÜLÖNLEGESSÉGEK 

;.cIDOTEST Ch. 
tabl. + drazsé (diagnosticu1n) 

LIII. 

összetétel: 1 tabi. (I) 0,2 g coff. natr. benz.·ot; 1 dra7..sé (11) 0,05 g 
2,4-diamino-4'-aethoxy-azobenzolt tartalmaz. 

Javallat: "Nlinden olyan eset, melyben a frakcionált próbareggdi 
javallatot képez, de adható newopathiás, vérzékenységben szen
vedő vitiurnos, hypertoniás stb. egyéneknek is, akiknek a frakcionált 
próbareggeli alkalmazása ellenjavallt. 

Ellenja.vallatok: Súlyos máj~ és vesekárosodások, továbbá gyomor
resectio után, amikor is a vizsgálat eredménye nem értékelhető. 

Adagolás: A csomagoláshoz mellékelt részletes használati utasítás 
szerint alkalmazzuk. Egy beteg egyszeri vizsgálatához a test· 
súlytól és életkortól függetlenül 1-2 db koffein tabletta és 3 db 
test-drazsé szükséges. Megfelelő előkészítés után, a vizsgálat -
a hólyag teljes kiürítése után (ez _a "izeletmennyiség nem keriil 
felhasználásra) - 1-2 db fehér koffein tabletta bevételével 
kezdődik. 1 óra múlva vizeletürítés. Erre a teljes mennyiségű 
vizeletet tartalmazó üvegre felragas:>:tjuk a csomagoláshoz mel
lékelt „Kontroll vizelet" szövegű címkét. Ezután a beteg kevés 
vízzel, szétrágás nélkül a 3 db sárga test-drazsét beveszi. A dra· 
zsék bevételétől számított 1 % óra múlva a másik üvegbe ismét 
vizeletürítés következik. A teljes mennyiségű vizeletet tartalmazó 
második üvegre a csomagoláshoz mellékelt „1 % órás vizelet" 
szövegű címke keriil. Miután a vizelet festődését bizonyos fak
torok befolyásoljak, ezért a vizsgálat mielőbbi elvégzése szükséges. 
A vízzel felhlgított vizeletmintákból kb. S ml-t kémcsővekbe 
öntünk, majd azonos mennyiségben 25 %-os sósavat keverünk. 
Az 1 Yz órás vizeletet tartalmazó kémcsőben a festékanyag jelen
létében piros elszíneződés keletkezik. Ennek intenzitását a cso
magoláshoz mellékelt színskálával azonnal összehasonlítjuk. 
Pozitív reakció esetében a piros szín a színskála A területének 
felel meg. Ilyen színárnyalatú azon betegek vizelete, akiknek 
gyomornedve szabad sósavat tartalmaz. Az anacidita.s a szín
skála B területének felel meg. Az A és B terület közötti színár
nyalat hypaciditast, az A jelnél normaci<litast, illetve intenzívebb 
színárnyalat esetében hyperaciditast jelez. 

l\fegjegyzés: ~}e Nem a társadalombiztosítás terhére, hanem a pro 
ambulantia szerekre meghatározott módon szerezhető be. 

Csomagolás: 1 csomag (2 tabl.+3 drazsé) 5,10 Ft; 1 csomag lOx 
(2 tabl. +3 drazsé) 47,90 Ft. 
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ACIDUM NICOTINICUM 
inj., tabl. 

K.Gy. 

Összetétel: 1 amp. (5 ml) 0,025 g acíd. nicot.-ot, 
1 tabl. 0,05 g add. nicot.-ot tai-talmaz. 

XVI/XXX 

Javallatck: Ér-spasmusok, migraine, sz;i.tlfa.midok detoxikálása, 
fagyás, anaciditas, sclerosis multiplex. 

EUenjavalle.tok: Vérzésre való hajlamosság, baemÓrrhagiás dia./ 
thesis. · -" 

Adagolás: Naponta vagy másodnaponként 1 ampulla s.·cut„ i.·mUSc · · 
i. ycn. vagy háromszor naponta 1 tabletta. ·•·. 

I\.fegjegyzés: tI< Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelheti(:: 

Csomagolás: 20 tabi. 2,90 Ft, 100tabl. 7,30 Ft; 
5 X 5 ml amp. 15,20 Ft, 50 X 5 ml amp. 88,90 Ft. 

ACIGOXIN !í„ Gy. 
inj., tabI. 

Összetétel: 1 amp. (2 ml) 0,2 mg acetyldigitoxin.-ot, 
1 tabl. 0,2 mg acetyldigitoxin.-ot tartalmaz. 

XIV. 

Javallatok: A keringési elégtelenség (cardialis decompensatio) 
hel:Teállítása és a compensatio fenntartása. 

Adagolás: A compensatio helyreállítására az elsö (esetleg második) 
napon nagyobb adag - 2-3 ampulla i. ven„ illetve 3-5 tab
letta - alkalmazható, amit a következő napokban akkor is helyes 
csökkenteni, ha toxikus jelenség egyáltalán nem mutatko:cik, 
A helyreállított compensatio fenntartására általában napi %-2 
tabletta szükséges. - Az Acir;o:rin nullfkhalásai megegyeznek 
más digitalis-készltmények mellékhatásaival (étvágytalanság 
hányinger, látászavarok, bigemínia, bradycardía). Az ingerkép: 
zést és az ingervezetést kifejezetten csökkenti. 

Megjegyzések: +~ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendel
hető. - Lejárati idő: 3 év. 

Csomagolás: Sx2 ml amp. 8,50 Ft, 100X2 ml amp. 128,- Ft; 
40 tabi. 11„- Ft, 250 tabi. 49,60 Ft. 

ACIPHEN Ch. 
kenőcs 

XLII!. 
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Összetétel: 1 tubus (20 g) 2 g diaethylamin. salic.-ot tartalmaz, 
lemosható kenőcsa\apanyagban. 

Javallatok: Krónikus polyarthritis (rheumatoid arthritis), egyéb 
arthritisek és tendovaginitisek, arthrosis, myalgia. Spondylosis
hoz és spondylarthrosishoz csatlakozó neuralgiák stb. 

Alkab:nazás: A fájdalmas területet meleg szappanos vízzel lemossuk, 
szárazra töröljük és a kenőccsel vékonyan bedörzsöljük naponta 
1-2-szer. Akut gyulladás esetén a bekent bőrfelületre vizes 
párakötést, krónikus gyulladás esetén csak száraz (flanell) kötést 
alkalmazzunk. 

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 
Cso:m.ago!ás: 1 tubus (20 g) 5,40 Ft. 

VI. 
~crroP:IIOSAN K. Gy. 

~bl. étel• 1 tabl. 0,27 g calc. phenylchinolincarb., 0,25 g acid. 
öss~:~tyls~l., 0,07 g calc. car~.„ot tartalmaz. 

fi 
b clutJ.s tonsillitis, neuralgiák, polyarthri-

Javallatok: ln u.~nz~, ron , 
tis rheuma, koszveny. 
oÍár;: Háromszor napjában 1-2 tabletta. • 

Adag , ..+< Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelheto. 
rAegje~ze:: .d';.. 3 év 10 tabletta orvosi vény nélkül is kiadható. 

Lep.tati 1 o. · ~"s• b 20 tabl. 8,- Ft, b. 100 tabl. 40,- Ft. 
Csotz1.ago- • · 

J>ET!IllR AD NARCOSIM Ch. 
összetétel: l üveg 100 g aether ad narc.-ot tartalmaz. 

I. 

J vallat: Narcosis. . 
, a . ziis· A biztosítottak ellátásához nem a társadalombiztosítás 
Me~=~ére, iJanem a pro .~mb.~antia szerekre meghatározott módon 

szerezhető be. - LeJarati idő: 2 év. 

Cso:rnagolis: l üveg (100 g) 23,30 Ft. 

,\GATHllOSAN E. Gy. T. 
XVI. 

tabl. . 
ösczetétel: 1 drazsé 0,25 g tl1.~obromin., 0,02 g phenobarb1tural., 

- 0,005 g pentacrythrit-telramtratot tartalmaz.. . . 
Javsllatok: Angina pectoris, stenocardia, artermsclerosis, neurosis 

cordis. 
Adagolás: Naponta 3-szor 1-2 drazsé. 
Megjegyzés: ~..i Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 20 tabi. 9,40 Ft. 

XXXIV. 
.umoFOLLIN K. Gy. 

olajos inj. 5 mg 
Összetétel: 1 amp. (1 ml) 5 mg oestradiol prop.-ot tartalmaz (5 mg 

50 OOO NE tfuzőhormonnak felel meg). 
Javallatok: Primaer és secunda~r ~menorrhoe:i-, raro- ~, hypom~

norrhoea, m.enorrhagia; geuitahs bypoplas1a, castrattos és ch· 
maxos tünetek, ablactatio. 

Adagolás: Primae:r ame1Wrrhoeáb{/J'l: Naponta 1-3 mg vagy 3-mdpon· 
ként 5-10 mg kúraszerűen. A kú_ra alatt (20-~5 nap) a ago
landó összmennyiség 3!}-150 mg l. musc. A kúra i;to1s6 ?-,7 
napján célszerű a kezelést sárgatesthormon-adagol~ssal 1.-tege· 
szíteni. 5-10 napos szünet után a kúra 3 izben mei:psmételJ:;ető. 
Secundaer amimorrhoeában, valamiiit rarn· és hypommorrhoeaban a i~us 
középidejében (annak 11:-12. ~apján), 10-10 mg ~ o. in~ 
adunk i. musc. Ha a vérzes megin~ul, ugy e, kezelést ~obb honii; 
pon át megismételjük. Ha a kezeles eredrnenytelen, ugy a pr1-
maer amenorrhoeánál leírt adagolási mód alkalmazandó. . . 
Merwrrhagia esetén a vérzés elsö napjától 5-10 mg pro die 1. 

musc. a menstruatio végéig. 
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GN1italis hJf!aplasiában a ciklus 16-26. napjáig naponta 2 
föszesen 20 mg i. musc. Ercdményte!enség esetén az AkroE 
adagolását a ciklus elején kezdjük, és kéthavonként öss:zc~cn'
mg-ot adunk i. musc. -„ A kezelés ut6bbi módja gátolhatja 
ovulatiót. 
Cas/raliós is climaxos tünetek befolyásolására havonta 3-s-''.
szer I mg i. musc. - esetleg androgcnckkel kombinálva :___ 
ható a szükséges egyéb tüneti kezelés kiegészítésére. 
A !actalio megsz{foteiisére, az előrehaladott terhesség megsz 
vagy szülés után azonnal 5-10 mg, majd ezt követően t 
2-3 napon át naponta 5-10 mg. 

Megjegyzés: ifi Társadalombiztosítás terhfre szabadon rendelh 

Csomagolás: b. 5 x 5_rng amp. 23,90 Ft, b. 50 x 5 mg amp. 239,-

AKTEDRON Ch. 
iilj., tabl. 

Összetétel: 1 amp. (1 ml) l_O mg amphcthamin. pbosph.-ot, 
1 tabi. 5 mg arnphethamm. phosph.-ot tartalmaz. 

Jal:>allatok: Fokozott szellemi vagy fizikai tcljesitmény 
fáradékonyság, kimerültség, ncrvorus és dimaxos 
elmezavar depressiós szaka, enyhébb melancholia,. __ '"'';i,p;il;'~! 
altatószer-mérgezés, alcoholismus, morfinelvonás, 

Adagolás: Reggel vagy délelőtt, étkezés után 1-2 tabl., ill. 
amp. s. cut. Alkalmazása délután vagy este kerülendő. 

Megjegyzés: ~K~li1' Társadalombiztosítás terhére szabadon ""'ddheuci;J 
Csomagolás: b. 5 x l amp. 6,30 Ft; 

l 0 tabi. 2,20 Ft. 

AKTOPROTIN Ch. 
inj. 

Összetétel: 1 amp. (l ml) 0,06 g casein.-.Qt tartalmaz. 
5-szürös hatóanyag-mennyiséget tartalmaz. 

Javallatok: Fertőzéses bőr-, urogenitalis, fül-, női és ""'mlbc<egoige•{J 
ulcus ventriculi, tabes, paralysi:;; progr., izüle1.i rheuma, 
ncuritis, neuralgia, obesitas. 

Adagolás: Individuális. Akut esetben kezdő adag izomba %-1 
krónikus esetben 2-5 ml hetenként 2-szer. Egy kúra 10-12 

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon 

Cso:magolás: b. 5 x 1 ml amp. 7,30 Ft, b. 50 x 1 ml amp. 73,
b. 5x5 ml amp. 16,- Ft, b. l00x5 ml amp. 320,- Ft. 

ALBROMAN Ch. 
tabl. 
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Ö,;;szetétel: 1 tabl. 0,50 g bromvalerocarb.-ot tartahnaz. 

Javallatok: Scdativum, enyhe hypnoticum. Gyermekeknek is 
ható. Neur_osis, alcoholismus, climaxszal kapcsolatos ingcrlékeny-:_j 
ség, kime1ultségen, az idegrendszer izgalmán alapuló alvás:zavar,_:-:1 
pruritus, ftilzúgás. 
Sajátos g;wmrhgyógyó..s::.ati javallat: neuropathia. d 

1 

Adagolás: :1\.1int seda1.ivum: nap~;ita 3 x l tabletta; mlllt hypno
ticum: 2-3 tabletta lefekvés elott. 
GJ'crmekadagok: 2-12 hónapos korig 0,25----0,50 g/die, 2-3 
adag·ra elosztva; 1-6 éves korig 0,5-1 g/die, 2-3 adagra el
osztva; 7-14 éves korig 1-2 g/dic, 2-3 adagra elosztva. 

Megjegyzés: 0: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 
Közgyógyellátás terhére nem rC..<"Idclhető. - 5 tabi. orvosi vény 
nélkül is kiadható. 

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

,u.GOPYRIN Ch. 
inj., tabl. 

összetétel: l amp. {2, ill. 5 ml) l, ill. 2,5 g novami<lazoph.-ot, 
1 tabl. 0,5 g novamidazoph.-ot tartalmaz. 

VI. 

Ja'-•allatok: ?1-~indennerr;ű fájd<;'-l:nas állap~t,, 1:1ég a leghe"'.esebb 
fájdalmak is. (Epe- cs vesckohka.) Ízuletl es 1zom-rheumahsmus, 
lumbago és ischias. Neuralgiák, meghűléses betegségek. 

Adagolás: 3----4-szer naponta 1-2 tabletta Yagy 1-2-szer naponta 
0,5-1-2 rnl i. musc. Heves fájdalmak eseté_n 5 ml i. musc., 
görcsös fájdalmak esetén (kőkólika) 5 ml i. ven. 
Gyermckadagok: 2 hónapos kortól 14 éves korig 0,04----0,03 g{kg/die 
per os, illetve 0,01 g/kg i, musc. l-2·szer naponta. 

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 

Csomagolás: b. 5 X 2 ml amp. 24,20 Ft, b. 100 X2 ml amp. 484,- Ft, 
b. 5 x 5 ml amp. 42,80 :Ft. 
10 tabi. 13,10 Ft, 100 tabi. 114,40 Ft. 

,U.JODAN Ch. 
tabl. 

XVI. 

Összetétcl: l tabl. 0,25 g aerhylium jod. allophan.-ot ( = J 49 % ) 
tartalmaz. 

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

Adagolás: Naponta 3----4 X 1-2 tabl. 
Megjegyzés: Társadalombfatositás terhére csak az egyéb jódkészít

ményt rosszul tűrő beteg részére rendelhető. 

Csomagolás: b. 20 tabl. 10,50 Ft. 

ALSOL E. Gy. T. XLIV. 
kenőcs 

Összetétel: 1 tubus (18 g) 0,27 g alum. acet. tart. bor. sol.(Al20,= 
=23,4%, H,BO,=l %)-ot tartalmaz, vazelin típusú kenőcsben. 
1 tubus (45 g) 2,5-s:zeres hatóanyag-mennyiséget tartalmaz. 

javallatok: Enyhén antiseptikus,. adstringens hűsítő kenőcs. 

Adagolás: Külsőleg. 
Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére csak abban az esetben 

rendelhető, ha az adott esetben a beteg gyógykezelését más -
szabadon rendelhető - gyógyszer :megfelelően nem biztosítaná. 
- Közgyógyellátás terhére nem rendelhető. 

Csomagolás: 1 tubus (18 g) 5,80 Ft, 1 tubus (45 g) 8,50 Ft. 
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ALUMINIUM HYDROXYDATUM E. Gy. T. 
tabl., por 

Összetétel: 1 tabl. 0,5 g alum. bydr.-ot, 1 doboz 100 g alum, 
ot tartalmaz. 

Javallatok: Hyperaciditas, pyrmis, ulcus ventriculi et 
Adagolás: Étkezés előtt és után a porból 1 késhcgynyit, a 

2-2 darabot jól szétrágva lenyelni. 
Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon 

Cson:rngolás: b. 50 tabl. 9,- Ft, 
b. 100 g por 9,90 Ft. 

AMllOSEX K. Gy. 
sul;_>ling. tabi. 

Összetétel: 1 tabl. 0,004 mg acthyniloestradiol.-ot, 
testosteron.-ot t;:;rtalrnaz. 

Javallatok: Climaxos zavarok, dimaxos 

physaer cachexia, climaxos h~fi~il:;~::~:.~~~;::;,:;~:~~!;f~ melancholia, climaxos ostiti> <l 
otosclerosis, Raynaud-kór, ulcus 

Adagolás: Naponta 2-4 sublingualis tabletta. 

Megjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére szabadon ce•od<•lh,„ő, TJ 
Csomagolás: 20 tabl. 6,20 Ft, 100 tabl. 23,- Ft. 

AMBOSEX prolongatwn K. Gy. 
olajos inj. 

Összetétel: 1 ampulla (l ml) l mg oestradiol. benz., 4 mg oestradiol 
phenylprop., 20 mg tcstosteron. prop., 40 mg testosteron. phenyl: 
prop., 40 mg testosteron, isocapron.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Climaxos ~esési tu:i:ete~, férf~ vagy női clima.xszal kap
cso.!:itos osteop01:os1s, a.r:.hnt1s, mcontmenha, sp~ndylosis, invo. 
lut10~, mela~ch?~a, ost!t1s deformans, osteoporos1s senilis. Peri
phen:i-s ~e.."'lnges1 zav~rok, R~ynaud-kór, angina pectoris, ulcw 
ventncuh et duodem, Cushing-kór, hypophysaer cachexia és 
panhypopituitarismus. Chiari-Frormnel-syndroma. 

Adagolás.: Általában havonta 1 ml (1 ampulla) szükséges. Osteo. 
P?r?s;sban_ havonta 2 ~ egysze:re vagy két adagban. Az injekció 
kizarolag mtramusculansan, melyen a farizomba adható. 

Megjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére csak abban az esetben 
rendelhető, ha az adott esetben a beteg gyógykezelését más _ 
szabadon rendelhető - gyógyszer megfelelően nem biztosítaná 
- Lejárati idő: 2 év. • 

Csomagolás: 1X1 ml amp. 18,70 Ft, 25X1 ml amp. 436,- Ft, 

AMIDAZOPHENUM Ch. 
tabl. 0,1 g és 0,3 g 

VI. 

Összetétel: 1 tabi. 0,10 g, ill. 0,30 g amidazoph.·ot tartalmaz. 
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Jsvallatok: Antipyreticum és analgeticurn. 
Sajátos gyermekgyóg)·ás;;;ati javallat: febris rheumatica. 

Adagolis: Nsponta 3X1 tabl. 
Gymnekadag~k: ~-;-12 hón~pos kory: a) l:ázas állap?t (hyver
pyrexia) szuntetesere - néhány óran át, illetve kello hata.s el
éréséig, de semmiképpen sem folyamatosan - 39°C felett órán
ként 38-39°C között kétóránként, 0,1 g; b) tartós kezelésre, 
lázzal járó megbetegedésben 5-ször 0,1 g; 
1-14 éves korig a) láz megszüntetésére: mint fent, de 0,1 g 
helyett 0,15 g; b) t.anós kezelésre: mint a 2-12 hónapos korúak
nál de 0,10 helyett 0,15 g; e} rheumás lázban: 0,07---0,05 
g/i.g/die, 5-6 részre elosztva, hetekig. 
Mellékhatásként hányás, cyanos.is, görcsroham jelentkezbet-;.,(utób
bi kettő túladagolási tünet). Tartós adás esetén a fehérvérsejt
szám hetenként ellenőrzendő (agranulocytosis, angina agranulo
cytotica). 

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 

Csa.niagolás: b. 10 tabi. 0,1 g 2,80 Ft, h. 100 tabl. 0,1 g 28,- Ft; 
b. 10 tabL 0,3 g 5,50 Ft, b. 100 tabl. 0,3 g 55,- Ft. 

,\AfMONIA párna B. XIII. 

összetétel: 1 pólyázott amp. 1 ml ammon. sol. 10 %-t tartalmaz. 

Jav.illatt Ájulás esetén elsősegélynyújtásra. 
Adagolás: Szükség esetén 1 amp. tartalmát belélegeztetni. 
MegjegyZé!>: Társadahm1biztosítás terhére szabadon rendelhető. 

Csomagolás: b, 3 db 3,- Ft, b. 6 db 6,- Ft. b. 12 db 12,- Ft. 

A!<'lMONWM CHLORATUM E. Gy. T. 
intestinosolvens drazsé 

XXV. 

Összetétcl: 1 drazsé 0,5 g amrnon. chlor.-ot tartalmaz. 
Javallatok: A Hg-vegyületek vizelethajtó hatásának fokozására. 

A vizelet savanyítására (spasmopbilia, tetani.a stb.). 

Adagolás: Naponta 6 X 1----4 drazsé. 
Megjegyzés: Társadalombiztos!tá~ terhére szabadon rendelhető. 

Csomagolás: b. 20 drazsé 8,70 Ft. 

AMYDOSAN B. 
inj. 

VI. 

Összetétel: 1 amp. (10 ml) 0,544 g phenochinolinnatr., 0,25 g 
amidazoph„ 0,25 g natr. sa.lic.-ot tartalmaz. 

Javallat: Rheuma. 

Ellenjavallatok: Májmegbetegedés, icterus, vesemegbetegedés bi
zonyos formái. 

Adago:l'As: Naponta 1 a,)llp. i. musc. vagy i. ven. 
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Megjegyzés: >!_< Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelh_,-:, 
Az oldat gyengén sárga színe nem kifogásolható. e __ 

Csomagolás: b. 5 x 10 ml amp. 16,40 Ft. 

ANASTHIM 
inj. 

K. Gy. 

Öss:;i;etétel: l amp. ( 1 ml) 0,6 NE hypophys. p. 
adrenal.-ot tai·talmaz. 

Javallat: Asthma brnnchiale. 

Adagolás: Roham esetén Yi-1 ml s. eut. 
naponta 3-szor. vagy Í. rnuse. Legfeljebb 

ANDAXIN E. Gy. T. 
tabl. 

IV. 
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Összetétel: 1 tabi. 0,2 g ' h bamat.-ot tartalmaz. --rnet yl-2-n-propyl-1,3-propandiol-dicar-

Jav~~~:~: ts)'.?~oneurotikus ~élelmi ál!apot, psychopathia, kon-
, r~a cw , n~urasthcrua, neurosrn, eudogen depressio v 

getaÍv cs psychotr~us dystonia, electroshock előtti félelem; _e
b:n. zom-relaxanskent rhcumatismusban, pyramidalis sp~~:: 
Sajálüs CJ'ermek.fl;yógyás;::ati jamllat: neuropathia. 

Adagolás: 1-3-szor naponta 1 ? b" előtt 2-3_tabletta. -- ü: letta. _A,__ltató adagként lefekvés 

G]'ermekadagok: 2-12 hónapos korig 20 mg/k ld · 3 5 ·· 
naponta; 1-14 éves kori 10 /k . g, os_1_, - -szar 
A1dlikh.atás. Ál · f" gd. , 1;1g, ·g/<jiosr, 3-5-szor naponta. 
• · !lllossag, ara tsagerzes, 1zomtonus-csökkenés. 

MegJ"gyzés: + Társadalombiztosítás terhére csak abban b 
~e~qelhető, ,ha a beteg gyógykezelését más _ szabad~~ ~e~d~~ 

e o - gyogyszer megfelelően nem biztosítaná. 
Csomagolás: b. 20 tabi. 15,- Ft; b. 200 tabl. 150,- Ft. 

ANDRORAL K. Gy. 
sublingualis tabl. 

XXXI\T. 

Összetétel: 1 tabi. 10 mg methyltestosteron.-ot tartalmaz. 
Ja"·allatok: Hypogenitalismus masculinus, eunuchoidismus, cryptor

chismus, castratio utáni kiesési tuneiek, késői pubertas, férfi 
climacterimn és kísérő psychés tünetek, potencia-zavarok egyes 
alakjai. Prostata-hypertrophia. - Mastodynia, krónikus masto
pathia, endometriosis, pubertas praecox, climax-zavarok, carci
noma mammac. - Egyéb, nem hormonalis eredetű megbetege
dések: angina pcctoris, pcripheriás keringési zavarok, ulcus 
ventriculi et duodcni, osteoporosis, csökkent ca!lus-képzűdés, 
aene vulgaris, prurirns senilis. 

Ellenjavallatok: Prostata-carcinoma abszolút ellenjavallatot képez. 
Adagolás: Androgen-therapia céljaira álialál,an naponta 1-2 tab· 

Ietta, prostata-hypertrophiában napi 1-3 tabletta. Mamnm
carcinomában napi 3-5 tabletta 8-10 hétig a műtét után, majd 
az adagolás napi 1-2 tablettára csökkenthető. Egyéb javalla
tokban a szükséglet szerint individuálisan napi 1-2 tabletta. 

Meg.Jegyzés: + Társadalombiztosilás terhére szabadon rendelhető, 
Ernlörákból kiindult áttétes csontrák esetében a megyei onko
lógus (Budapesten: Onkológiai Gondozók főorvosai) által ki
állított vényen vagy az általuk engedélyezett, aláírásukkal, bé
lyegzőlenyomatukkal ellátott szakorvosi, körzeti stb. orvosi vényen 
térítésmentesen rendell1ctő. J\llinden más megbetegedés esetében 
térítésköteles, illetőleg csakis a 40/958. (Eü. K. 19.) Eü. "-1. 
számú utasítás 6. §-ában említett esetekben rendelhető térítés
mentes=, - Aphrodisiacumként a társadalombiztosítás terhére 
nem rendelhető. 

Csomagolás: 20 tabi. 10,10 Ft, [00 tabl. 43,60 Ft. 

ANTAETHYL Ch. 
tabl. 

LII. 

Összetétel: 1 tabi. 0,5 g disulfiram.-ol tartalmaz. 

Jai.•allat: Aleoholismus. 
Adagolás: Egyéni, csak gyógyintézet javaslata alapján, 
Megjegyzés: + Gyógyintézeti ápolás alatt nem álló betegek rési.érc 

csak abban az esetben rendelhető, ha az Antaethyl-elvonókúrát 
elme-, illetőleg ideggyógyintézetben kezdték meg. Továbbá, ha 
a gyógyintézet a gyógyintézeti ápolás befejezése után a kórházi 
zárójelentésben az elvonókúra folytatását javasolta, és vállalta, 
hogy a gyógyintézeten kívüli elvonókúra tartama alatt a beteget 
rendszeresen ellenőrzi. 
A gyógyintézet az Antaethyl-elvonókúra továbbfolytatásának 
javasolása esetében köteles a kórházi zárójelentésében egyben 
a rendelendő Antaethyl mennyiségére és adagolására vonatkozó 
javaslatát is feltüntetni. .!\z állami egészségügyi szolgálat orvosai 
az Antaethyl rendelésénél a gyógyintézet javaslata szerint köte
lesek eljárni. A gyógyintézetek a betegnek a gyógyintézetcn kívüli 
elvonókúra tartama alatti ellenőrzésébe a területileg illetékes 
idegbcteggondozót, az alkoholelvonó szakrendelést bevonhatják. 
Társadalombiztos[tás terhére csak kivételesen, az esetben rendel
hető, ha az elvonókúrát gyógyintézeti osztályon kezdték el és a 
kúrának rendszeres ellenőrzését gyógyintézet vállalta. A vényre az 
orvos köteles rávezetni: „A ~zükséges ellenőrzést gyógyintézet vál
lalta." 

Csoniagolis: 20 tabi. 24,10 Ft, 250 tabl, 266,20 Ft. 
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ANTINEURALGICA E. Gy. T. 
tabl. 

összetétel: 1 tabi. 0,05 g coffein., 0,20 g amidazoph., 0,30 g 
cetin,..ot tartalmaz. 

Javallatok: Fájdalmak. nelli·algia, láz. 

Adagclás: Naponta 1-3-s:wr 1-2 tabletta. 

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rende!hetö. 
Csm:uagolás: b. 10 tabl. 7,50 Ft. 

APARKAZIN E. Gy. T. 
drazsé, inj. 

XI. 

Össz:etéteh 1 drazsé 50 mg, ill. 250 mg N-(2'-diaethyl-aminoacthyl). 
phenothiazin. ( dietazin)hydrochior .-ot ; 
l inj. (5 ml) 250 mg N-(2'-diaethyl-aminoae!hyl)-phenolhiazin. 
hydrochlor.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Parkinson-kór tünetkomplexuma (egyaránt 
mbd a postencephalitises, mind a senilis formákban). 

Adagolás: A per os adagolást egyénileg kell beállítani, szigorúan 
ragaszkodva ahhoz, hogy a kezelést kis adagokkal kezdjük és 
lassan emeljük az optimális határig. Eleinte - az esetek súlyos. 
sága szerint - napi 100-500 mg-os adagokat adjunk 4-5 
részre osztva, melyek közül a reggeli adag a legerősebb. Később 
a napi adagot 4----5 naponként 100-150 mg-mal emelhetjük 
a könnyű, 250-400 mg·mal a súlyos esetekben. A legmagasabb 
napi adag, a kórkép súlyossága szerint, 500-1500 mg között 
lehet. - Parenteralis alkalmazása csak ritkán szükséges. Gyors 
hatás elérésére %-1 ampullát injiciálunk i. musc. vagy lassan 
i. ven. (pl. torticollis, oculogyriás roham esetén). 

Melléktünetek: Főként az adagok túl gyors emelésekor somnolentia 
vagy részegséghez hasonló tünetek, továbbá: ataxia, paraesthesia, 
szájszárazság, hányinger. - Hosszan tartó kezelésnél orvosi 
felügyelet, időnként vérkép· és vizelet ... izsgálat szükséges, mert 
olykor agranulocytosist és vesekárosodást észleltek. 

Megjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető, 
- Lejárati idő: 2 év. 

Csm1n.agolás: 50x50 mg drazsé 14,90 Ft, 500x50 mg drazsé 
120,50 Ft; 
20x250 mg drazsé 22,60 Ft, 200x250 mg drazsé 199,- Ft 
5x5 ml amp. 14,60 Ft, 50x(5 ml) amp. 132,60 Ft. 

AQUA DESTILLATA B. 
pro inj. 

LIV. 
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Javallat: Oldószer, 

Megjegy:i:és: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: b. 10 X5 ml amp. 15,- Ft, b. 100x 5 ml amp, 150,- Ft, 

b. IO x 10 ml amp, 19,20 Ft, 100 X 10 ml amp. 192,- Ft. 

Ch. xxx. 
inj„ tabl. 

·· szetétel: l amp. (1,4 ml) 0,05 g natr. methylarson.--ot, 1 tabl. 
Os 3 mg calc. methylarson.~ot tartalmaz. 

all t k· Különféle anaemiák, lcukaemia, reconvalescentia, 
Jav ne~:sthenia, Basedow·kór, malaria, tbc, psoriasis, lichen ruber, 

ekzema chron. 

Adi:;.golás: Naponta vagy másodnaponként 1. a:;r:ip. s. cut.; 1-9 tabl. 
emelkedő adagolásban vagy hosszabb 1don át naponta 3-szor 

l-2 tabl. bl 10 ' G·ermcl:adagok naponta: 10-15 éves: l-6 ta „ ~- ,v,~: d-4 tabl., 1-5 éves: -;4-3 ta?l. emelkedő i:;<lagolasban, a Ke
stltményhez mellékelt basmálatl utasítás szerrnt. 

l\{cgjegyzéffi: J7o{..: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető: 
Csomagolás: 20X1,4 ml amp. 19,70 Ft, IOOX 1,4 ml amp. 98,50 Ft, 

100 tabl. 4,50 Ft. 

,<RTlN E. Gy. T. 
drazsé 

XXIV. 

Összetétel: 1 drazsé 16 mg aloin., 32 lli![ phenolpht!'-„ 4 mg exlr. 
strychni. sicc., 2,4 mg extr. bellad. sicc., 4 mg ipecac. rad.·ot 
tartalmaz. 

Javallatok: Akut és krónikus obstipatio. 
Adagolás: Este lefekvés előtt 1-3 drazsé. 
Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető, 

C!>omagclás: b. 20 drazsé 3,20 Ft, b. 60 drazsé 9,60 Ft. 

,1.SAROPECT K. Gy. 
cseppek 

XVII. 

Összetétel: 1 üveg (25 ml) S mg aetbylmorph. hydrochlor., 25 mg 
chinin. hydrobrom„ 25 mg cphedr. bas„ 50 ~g methyl. p.-OX1'.· 
benz„ 0,15 ml acid. hydrochlor, concentrabss., decoct. asan. 
europ. herb. (0,5: 25) ad 25 ml·t tartalmaz. 

Javallatok: Bronchitis c3:arrhalis ~cuta ':t chr~nica,, ?ron~tis 
chronica soastica és brc-nchicctasia eseteiben koptetökcnt; adJl!· 
váns kezelésre asthma bronchialéban a közismert egyéb ant1· 
a~thmaticumok használata mellett. 

Adagolás: Napi 3 x 5 csepptől 3 X 10 cseppig emelkedő adagban. 
Használat előtt felrázandó. 

Megjegyzélll: if~ Társadalombiztosítás terhére sz<:badon r;nde~et~. 
_Lejárati idő: 1 év. - 25 ml (1 ü\reg) Ofl'OS! rendelveny nelkül 
is kiadható. 

Csomagolás: l üveg 7,80 Ft. 
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ASZTMA ELLENI CIGARETTA B. 

Ö~szetétel: 1 cigaretta 0,15 g bellad. fol., 0,175 g hyosc. 
strarnon. föl., 0,025 g kal. nitric.-ot tartalmaz. 

Javallat: Asth1na bronchiale. 
Adagol:is: Roham kezdetén l cigarettái elszivni. 

Megjegyzés: +. Társadalombiztosítás terhére szabadon ""'delheco;]'f'! 
20 db orvosi vény nélkül is kiadható. Lejárati idő: I -. 

Csomagolás: 20 db 10,60 Ft. 

ATHENSTAEDT B. 
oldat 

Össz<:.tétel: .1 üveg (250 g oldat) 5 g ferr. oxyd. 
2::i ,g sp1r. c;ii;centratiss.-ot tartalmaz. 1 üveg 
an) agmennyiseget tartalmaz. 

Javai.latok: Chloro~is, másodlagos anaemia, lábadozás. 

Adagolás: :Kaponta 3-szor 1 evőkanál. Gycrmekekn~k 3-szAr [ 
mekkanál. - ·· v gyer-

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére csak l" év 1 r 
O"d?kebkb-~~~zck're rendelhető. Társadalombiztoshás ~~rhé~e

1 

~~~; 
i ose t::JU1c nem rendelhető. "" 

Csomagolás: 1 üveg (250 g) 13,90 Ft, 1 üveg (50Ű g) 27,10 Ft. 

ATimNSTAEDT a!'zénes B. 
oldat 

XIX. 
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Összeté~el: l üveg (250 g) 0,01 g acid. arsenieos. 5 g fetT oxyd 
'c~Ű~ · )(~Fe 10%), 25 g spir._c?ncciLtratiss.-ot t~rtalmaz. i üveg 

g ..,..szeres anyagmennyisegct tartalmaz. 

Javallato:;k: Chlorosis, másodlagos am:.ern.ia. reconvalescentia 
Adagolás: Kapi 3-szor 1 evőkanállal étke~és után 6 évea. r. r· · 

gyermeknek egész napra 2-3 gvermekkanál 6 ·' '! f'• 1' beli 
gyermekeknek nem adható. · ' evne iata a b 

Megje~i'il,: +~ ~ársadalombiztosítás terhére c~a1: 12 éven aluli 
~í e1If'1~k bbc;zere rendelhető. Társadalombiztosítás terhére 
isn~z~l;Zftath~~Z.k nem rendelhető. -- 250 g orvosi vény nélkül 

C1>ornagolás: 1 üveg (250 g) 13,90 .Ft, 1 üveg (500 g) 27,10 Ft. 

K. Gy. 

Összetétel: 1 amp. (2 ml) 20 mg acid. adenosintriphosph.-ot · (7o 
%-os nátriumsó alakjában) tartalmaz. 

Javallatok: A koszorúel'ek és környéki véredények görcsei, angina 
pectoris, coronaria-thrombosis, in.farctusok, hypertonia, paroxys
maüs tachycardia, claudicatio intermittens, hemierania, Ray
naud-féle betegség, vérkeringési zavarok nikotinártalom követ-

keztében. 
,Adagolás: Naponta 1-2 amp. i. musc. IC.úraszerű adagolás: 30 

napon át naponként 1 ampulla. Paroxysmilis tachycardiás 
roham alatt 1-2 amp. i. ven. óvalosan! (asystolia). · 

Megjegyzés: + Társadalomi:>iztosít.:.s terhére csak abban az esetben 
rendelhető, ha az adott esetben a beteg gyógykezelését más -
szabadon rendelhető - gyógyszer megfelelően nein biztosítaná. 
- Lejárati idő: 2 év. 

Csomagolás: b. 20 X 2 ml amp. 86,60 Ft, b. 100 X 2 ml amp. 433,- Ft. 

f!.'.fROPINUM SULFURICUM E. Gy. T. - B. X. 
inj. 0,05 % és 0,1 %, tabl. 
Gss:z,et.étcl.: 1 <J.mp. (1 ml) 0,5, ill. J,0 mg atrop. sulf.-ot, 

1 tabl. 0,33 mg atrop. suif.-ot tartalmaz. 
Javallatok: Simaizomgöresök, hyperaciditas, kóros izzadás, asthma 

bronchiale, mérgezések (morfin, pilokarpiu, légyölő galóca) 

esetében. 
Aclagalás: Naponta 1 amp. s. cut. vagy 3-szo:r 1-2 rabl. 
D.iegjegyzés: +•.B Társadalombiztosítás terhére szabadon rcndelhe1.ő. 
Csomagolás: b. 10xl ml amp. 0,05% 10,50 Ft, b. 50xl ~nl amp 

0,05 % 52,50 Ft. 
b.10Xl mlamp.0,1%11,80Ft, b.50xlrnlamp.0,1% 59,-l<"t. 
b. 50 tabi. 3,80 Ft, b. 500 tabl. 38,- Ft. 

;.ZOP&""ENUM COFFEINUM1 CITRICUM K. Gy. VI. 
tabl. 
Összetétel: 1 tabl. 0,5 g azoph. coff. citr .-ot tartalmaz. 

Javallatok: Migraine, fejfájás. 
Adagolás: Naponta 1-3-szor 1-2 tabl. 
Io.1egjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: b. 20 tabl. 12- Ft, b. 100 iabl. 60,- Ft. 

XXX\Tl'II. 
AZULENOL B. 

kenőcs 
Ösiozetétei: 1 tubus (20 g) 0,03 g azulent tartalrnaz vazelin típusú 

kenőcsben. 
Javallato-k: Sarjadzás elősegítése, portio-erosio, u\cus cruris, égési 

és fagyási sebek, decubitusok. 

Alkahna.zás: Kűlsőlcg. 
Megjegyzés: Társadalombiztosí:Lás terhére szabadon rendelhető. 
Cs,,-,magolás: 1 tubus (20 g·) 6,10 Ft. 
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BARBAMIDUM Ch. 
tabl. 

Ö10szetétel: 1 tabl. 0,13 g barbita!um, 0,284 g amidazoph .• 
tartalmaz. 

Javallatok: Fájdalomcsillapítás. !Yfigraine, neuralgia, dysménor 
rhoea, rheumatísmus, arthritis. 

Adago!&s: Naponta 1-3-szor 1-2 tabl. 
Megjegyzés: * Társadalombiztoútás terhére szabadon rendelhető~· 

5 tabi. orvosi vény nélkúl is kiadható. ' 

Csa-:m.agolás: b. 10 tabi. 9,10 Ft, b. 100 tabl. 91,- Ft. :j:·1 

BAllilITURALUM 
tabl. 

KGy. 

Összetétel: 1 tabi. 0,5 g barbital.-ot tartalmaz. 

Javallat: Hypnoticurn. 
Adagnlás: 1-2 tabi. lefekvés előtt. ::5;; 
Megjegyzés: rJí: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.· ··0J 
Csomago1fa:;: b. 10 tabi. 12,80 Fi, b. 100 tabl. 128,- Ft. ;~_fi:j 

BEACILL!N B. - E Gy. T. 

·:?'.D 

XLVII. i!' 
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tabl., szirup, inj. 600 OOO NE és 1 200 OOO ::t'JE 

Összetétel: 1 tabl. 200 OOO NE dibcnzyl-aethylen-diamino-dipeni- '-~ 
cillin-G-t, -:,:„-;; 
l üveg szirup (60 ml) 2 400 OOO NE dibenzyl-aetbylen-diamino- >;-,; 
dipenicillin-G-t, -:/.'_: '. 
1 üveg inj. 600 00-J NE, ill. 1 200 OOO 1'.'E dibenzyl-aethvlen-__ _:"::;
diamino-dipenicillin-G-t tartalmaz. , / 
1 oldószerampulla 3 ml, ill. 5 ml aqua dest. pro inj.-t tartalmaz. 

Javallatok: Összes penicillin-érzékeny fertőzés megelőzése vagy 
kezelése, különösen azokban az esetekben, amikor hosszan tartó 
penicillin-adagolásra van szükség. 
Megelőzésre: Streptococcus-fertőzés létrejöttének, illetve reci
diva megakadályozására, elsősorban rhernnás láz .§s nepbritis 
esetében. Rhemnás lázban nemcsak az aktív szakban, hanem 
enuek lezajlása után is szükséges adagolása, továbbá Strepto~ '""' 
coccus-fortőzés inegclőzésére az utolsó rohamot követő hosszabb' --
időn át. A kezelés során Streptococcus-mentessé lett skarlátos 
betegek újrafertőzésének megakadályozására, különösen inté
zetekben. ~ Tonsillitis tömegesebb felléptekor a betegség terje: 
désének meggátl<l.sára zárt közösségekben. Tonsi!lectornia után
másodlagos fertőzések megakadályozására. A felső légutak 
sfreptococcusoktól való mentesítése céljából (pozitív baktcri;y.----: 
lógiai lelet esetén) olyankor, amikor ez a baktériumhordozó 
vagy annak környezete ~zempontjából kívánatos. Mindazon 
b_cavatkozásokban, amikor penicillin megelőző adagolása szük
seges. 
Kezdésre: Ivfinden olyan enyhe és középsúlyos fertőzés leküzdé· 
sére, amelyet penicillin-érzékeny kórokozók, elsősorban Strep
tococcu.~, Gonococcus idéznek elő íangina, ill. tonsillitis, erysi
pela;;, scarlatina, pneumorJa, gonorrhoea, syphi!is, továbbá 
actinomycosis, mély pyodermiák, otitis media srb.). 

Ellenjat'aUatok: A beteg penicillin-allergiája és a kórokozók pcni~ 
cillin-resistentiája. Túlérzékenységre utaló jelek esetében nem 
szabad alkalmazni. 

A<fa.golás: Afegcl?zésre: Tartós me~l~zés célj~ra gyermekeknek 
általában napi 1 tabletta vagy 1 kaveskanál SZlrup (200 OOO NE). 
Felnőttek.-iek általába!i napi 2 tabletta vagy 2 kávéskanál szirup 
{400 OOO NE) a reggeli étkezés után. 
Streptococcus-frrt6zés közvetlen \•eszélye esetén kétszer. ennyi 
az adag {a második adag a déli étkezés után). 
Streptococcus-hordozás megszüntetésére napi 3----6 tabletta vagy 
3-6 kávéskanál szirup 10 napon át, egész napra elosztva. 
ACTH, Cortisonnal stb. történő kezelés alatt általában napi 
1··-2 tabletta vagy 1-2 kávéskanál szllup. · 
ll.1űtéii beavatkozások előtt és után napi 3-6 tabletta vagy 
3-6 kávéskanál szirup. 
Kezdésre: A beteg kora, iii. testsúlya és a betegség súlyossága 
szerint általában napi 3-6 tabletta vagy 3---6 kávéskanál szirup, 
egész napra eiosztva, az étkezések után. Gyermek therapiás 
adagja 6600-7000 NE/testsúlykg·nak felel meg, 6-8 órás idő
közökben történő adagolás mellett. Ha a beteg állapota súlyos, 
a kezelést p<:nicillin-befecskendezésekkel kezdjük, majd fokoza
tosan per os kezelésre térhetünk át. A tablettákat, ill. szirupot 
a láz megszűnése, ill. a tünetek visszafejlődése után is, még lega
lább 2-3 napon át tovább kell adnunk. 
Az inj.-adagok nagyságát és számát a beteg állapota szabja meg. 
Általában 600 OOO NE-t 5 naponként, l 200 OOO NE-t pedig 
legalább 2-hetenkéut kell adni. Syphilis kezelésében kezdeti 
200 OOO T\'E után napi 600 OOO NE, vagy 5---6 naponként 
1 200 OOO T\"'E, kúránként 10 OOO OOO NE összmennyiségben. 
Cardiovascularis syphilisben kezdeti 100 000 NE után naponta 
200 OOO NE 2-3 OOO OOO NE összmennyiségben. - Ha a beteg 
állapota súlyos, a kezelést vízben oldódó kristályos káliumpeni
cillin-befecskendezésekkel kezdjük, majd Beacillin-kezelésre tér
hetünk át. - Ivfűtéti beavatkozások előtt és után 600 000 NE 
egyszeri befecskendezése elegendő. - Beacillin inj. alkalmazása 
előtt - minden esetben, tehát akkor is, amikor feltételezhető, 
hogy a kezelendő személy még semmilyen penicillin-therapiában 
nem részesült - az esetleges túlérzékenység megállapítására 
scarificatiós bőrpróbát kell végezni. Folyamatos Beacillin~ke.zelés 
esetén ez azonban csak a kezelés megkezdésekor szükséges. (A 
scarificatiós bőrpróba elvégzésére vonatkozó tájékoztatás a cso
magoláshoz mellékelve van.) 

Megjegy..,és: ~ Társadalombiztosítás terhére a tabl. és inj. szabadon 
rendelhető. A szirup csakis 12 éves életkoron alulinak rendel~ 
hető. - Lejárati idő: tabl., inj. 3 év, szirup ! év. 

C5o~agolás: 12 tabl. 30,90 Ft. 250 tabl. 643,70 Ft; 
60 ml szirnp 37,40 Ft; 
1 üveg á 600 OOO T\:'E + 1 amp. oldószer 16,50 Ft, 50 üveg á 
600 000 NE+50 amp. oldószer 718,- Ft; 
1 üveg á l 200 OOO !\'E + 1 amp. oldószer 30,40 Ft, 50 üveg 
á l 200 OOO NE + 50 amp. oldószer 1400,- Ft. 
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BELLAFIT K. Gy. 
tabL 
Összetétel: 1 tabi. 0,3 mg J-hyoscya':in .. sulf.-ot ta:talmaz. . .. , 

la k· H ueraciditas, ulcus ventncuh et duoden1, cholelithia,S· .. ,„ 
Ja~st;~a· b~(mchiale, gyo;nor.- ~s bélgörcs, h?lyag-tenesrn~';··:' 

dysmcnorrhoea, . ter.hessegi hally<is, postenc~P.h'.'h~ISes parkinsO: 
nismus, vegetat1v 1degrendszen zavarok, CJJeh .izzadás, nyáJ: ·;" :. 
folyás. 

Adagolás: Naponta 2-3-szor 1 tabi. . . 

Megjegyzés: >i<•"B Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: b. 50 tabi. 8,50 Ft, b. 100 tabi. 17,- Ft. 

BELLETOVAL K. Gy. 
tabl. II. 

Összetétel: 1 tabi. 0,25 mg 1-hyoscyamin. sulf., 50 mg butobarbitaJ,. 
ot tarta1maz. 

Javallatok: Paralysis agitans, extra~yramidalis mozgászavarok, 
migraine, dysmenorrhoea, hyperemesrs. 

Adagolás: Naponta 1-3-szor 1 tabl. 

Megjegyzés: ++ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhetö, 
Csomagolás: 20 tabl. 7,60 Ft, 100 tabl. 28,70 Ft, 

BELLOID K. Gy. 
drazsé 

II. 

Összetétel: 1 drazsé O, l mg 1-hyoscyamin. sulf„ 0,3 mg secal. corn. 
összalkaloidot (ergotoxinban kifejezve), 30 mg butobarbital.-ot 
tartalmaz. 

Javallatok: ''egetat~v dystoni?, hyperthyreosis, tachycardi3:, vas?
neurosis, centrahs vegetat1v zavarok, a_ngiospastikus diathesis, 
rnigraiue, hyperhydrosis, asthma bronchiale. 

Adagolás: Naponta 3-s.zor 1-2 drazsé, kúraszerű adagolásban is, 
Megjegyzés: ++ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 

- Lej.irati idő: 3 év. 
Csamagolás: b. 50 drazsé 23,40 Ft, b. 250 drazsé 117,- Ft. 

BETACID K. Gy. 
pasztilla 

XXI. 

Összetétel: l paszt. 0,1 g pepsin., 0,4 g betain. hydrochlor.-ot tar
talmaz. 

Javallatok: Achylia gastrica. (anaemia perni?iosában is),, anaciditas, 
hypaci<litas, gastrogcn diarrhoea, rothadasos dyspepsia. 

Ch. 
XXII. 

'összetétel: l drazsé 0,06 g natr. cholein.ic., 0,02 g phenoluhih„ 
0,08 g hexameth.-tetr., 0,01 g papaver. hydrochlor„ O,ÓOI g 
lnethylhomatrop: b_roi:n„ 0,0075 g .1~enthol.-ot tartalmaz. 

Jnvallatok: Cholehthiasrs, cholecystlt1s, cholccystectornia utáni panaszok. 

_4.da!}"olás~ Naponta ~-3-szor ~-2, drazsé ?-tkezés után. 
r.íegJegyzes: +~ Tarsadalomb1ztos1tás terhere szabadon rendelhető 

- 10 drazsé orvosi vény nélkúi is kiadható. · 
Csl>magolás: b. 30 drazsé 10,20 Ft, b. 250 drazsé 85.- Ft. 

OCID K. Gy. 
tabl. XXII. 

,Összetétel: 1 tabi. 0,5 g nicotinamid. oxymethylic.-ot tartalmaz. 
Javallatok: ~holeeystiti~, . c~olangitis, hepatitis epidemica utáni 

cholepath1ak, cbolehthias1s, gastroduodenitis, enteritis acuta. 
Adagolás: Lökés-therapia: 2--4 napig 3-szor 2 tabletta étkezés 

után, majd napi 4 tabiettával folytatjuk a kezelést. Súlyos c;e
tekben 2-óránként 1 tabletta. 

Megjegyzés: u Társadalombiztosítás terhére csak abban az esetben 
rendelheto, ha az adott esetben a beteg gyógykezelését más _ 
szabadon rendelhető - gyógyszer megfelelően nem biztosítaná. 

Csomagolás: 20 tabl. 36,70 Ft, 100. tabl. 166,70 Ft. 

LIII. 
E. Gy. T. 

por 

Összetétel: 1 üveg (4 g) 3. g add; .fi-(4-?xY-3,5-dijodphenyl)-a
phenylpropion„ 0,01 g diliydrocoo.em. b1tart„ 0,03 g papaver. 
bas.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Rönigenkontrasztanyag per cs cholecystographiálmz. 

Ellen~av~atok: -'?-- máj .~unkció_s zava~ai: hepatitis, icterus stb. 
Urob1lmogenuna, nrn.Jfunkcios próbák gyenge pozitivitása. 

Adagolás: Megfelelő diétás előkészítés után a rö:o.tbenfelvételt meg
előző nfl-pon _este az ü':'eg_ tartalmát apránként vízzel vagy teával 
beyenm, IllliJd egy órat Jobb oldalon feküdni. A másnapi fclvé
t~1g. e~, i_nni,. gy~g}szert fogyas,ztai;i tilos. Ra az epe ös~zehúzó
~oke:pesseget v:rnsgalJ;ik, akkor Kev?~ csokoiád.:;, rántotta va,;:y 
etolaJ fogyasztasa utau 30 perccel uiabb felvételt készítűnk Áz 
adag 70 kg-os emberre vonatkozik, ettől eltérő súlvú ·bew~ek 
az adag a testsúly arányában változtatandó. · 

Megjegyzés: q.,. Társada!ombiztosít:.\s terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 1 üveg (4 g) 9,50 Ft. 

Adagolás: Felnőtteknek 1-2 tabl.,, gyc~me~eknek 1 tab!.~ csecse
mőknek % tabi. vízben oldva ctkezes kozben vagy utan. 

ÍfSPAN Ch. 
tabi. x. 

48 

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhéi;e csakis o~yan mru:i-kaválla~ó 
részére rendelhető, aki a munkakörenek termeszete Illlatt folye
kony gyógyszert nem vihet magával. 

Csomagolás: 10 tabi. 10,- Ft, 30 tabl. 30,- Ft. 

Ös!l:ze~étel: 1 ü:bL. 5 r;ig 2,2-dii:henyl-4-diisopropylamino-butyra
rmd. methyliod1d. (isopropam1dum)-ot, 60 mg 6 7 3' 4'-t tr 
aethoxy-1-benzal-1,2,3,4-tetrahydroisichinolin. hydr~c'hl~r. (N::-= 
Spa)-ot tartalmaz. 
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BIUNG !!. 
kenőcs 
Osszetéteh 1 tubus (20 1 

oxyd -ot tartalmaz, vfleJ g ammon. b1tumensulfi 
Javallatok: Gyu]l m tmusu kenocsb on. 2 g 

2

• 
to k adasos be,zűrőd en. Inc. 

zaso ' heven~ es idult kz essel és v1szketessel ' 
Adagolás: Kulso!eg. e erna, pern10, congcla/1~6 bőrelvá!. 
Megjegyzés: Tar,arl 1 ' decubitus. 

XX\111. 

XLV. 

Öss:t;eiétel~ 1 tubus (5 g) 0,25 g acid. bor,, Q,25 g z;inc. oxyd.-ot 

tartalmaz vazelin típusú kenőcsben. 
Java!Mok' H!ephaciti; uloern;a, ulclli corneee. fotőtlotl;Ö, ad;tcin· 

gáló, secretiót csökkentő szemkenőcs. 
Adagolás: Külsőleg. 
Megjegyzés: Társadalombiztositás 

Cscxna;;olis: 1 tubus (5 g) 3,- Ft. 

terhére 
szabadon rcndcllielő. 

XLIV. C•o=agolá"' l t ~ .a omh"to;Íé'; teehfre j u us (20 g) 11,30 Ft szabadon rendelbetü. j 

BIVELJN K. Gy, 
inj. 

B. 
j sóRSA VAS V AZEL!N 

terhére szabadon rendelhető. Összetétci:: 1 tubus (20 g) 1 g acid. bor., 19 g vasél. flav.-ot tartihnaz. 
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XVI. 

Összetétel· 1 200 ;,g ~~!i· (5 bml) 0,3 mg dihydr . tartalmaz. ino enzoyl·N-diaethvll oe~gotoxm. aethansulf. 
Javallatok; Th ' ' . euanol m«hanrnlfoU::::; 

thro b hl ;:?.r:iooemooliák q e b ml. op emu~, phlcb tb megcl:>zése és th ' .. m o 1a. o rombos1s, tüdő-.embap.a;a. Akut 

Adagolás: Thromb . olia, artcriás 

Jeles végtag.tbr~: \'~zélyében prophylacf 2 arnpulla adh t'bo.SJsba.!l és -phlcbiti·b i.kusan, továbbá fel" 
ban a o mtramus · . ~ cn 6-8 . u-phyla~'tiJ:u::'.~ú nélkülfö•het6v6".:':rna0 Kifojlődótt ~;';;i;,b n,_pi 
thrombosisbau az~~~ önál!Oan is~k=hansok adását. ~~ 
napig napi 2 '? u 0 -emboliában, a·~. z ató. Súlyos , • 
oldoth'n vag: S ~".'p. c;oppinfüió 4Ög':,Jg,"loo;_ok. mdÍe<';'d~ per~), továbbiakban o: bdcxt.r~zban (az infúziÓ1olo~as konyhasó
;''"!d mponta 2 x 

1 
k ."'~b '11'poc<t6l függóe '"'''ma 90-120 h:r'."'.~b A Bivd1' ~j. kl:, .

1
1 x l ampulla BÍv~I';;:' _egy infüzló, 

h • ~w = adhMÓ. V mán rn 'g mu;ocfo,au v m<e~mu;~
ÍegJegy.o:és: ~ ~ T, , a dasa ellenjayaUt 1 agy lassu csepp-

ben rendelhető arsaoalonibiztosítás ted· · 
- ~zabado:i ~~d~h!t~dott es~tben a b~~ csW:: ab.ban ,a~ eset

e tana. - Lo1<Uati idü. 
2 
°. - gyogy>'ee moJci'f-?gyk~deact máa 

so:anagolám 5 X 5 l : ev. e oen nem biztOJ;Í· 
, nu 11,40 Ft, 50x5 ml 701,90 F t. 

l\{egjegyzfs: Társadalombiztosítás 
Csornngolis: 1 tubus l20 g) 2,60 Ft. 

Ch. BUCAl-::t-.sAi~ 
tabl. Összetétel~ 1 tabl. 0,5 g N,-sulfauylil·N~-n-butyl 

xxxv. 

carbanüd.-ot 

tarlalmaz. 
Javallatok: Diabetes mellitus per os therapiája. 
Adagolá.s: Kizárálag gyógyintézeti vagy szakorvosi jár6betcg-rende· 

lésen törtéat beii.Uítás uián és csak állandó orvosi ellenfüzés md· 
lett a1kalmazhat6. A kezelést általában 1ökéssel kezdjük meg, 
a következő adagolás szerint: első nap 5 tabl., 1násodik nap 4 tabl., 
harmadik és negyedik nap 3 tabl., ötödik nap 2 tabl., hatodik 
nap 1 tabi. Ezután (esetleg 1-2 heti szünet után) naponta 1-2 
tabl. fCTJ.lltartó adagot adunk. A tablettákat kevés vizzcl, az ét· 
kezéssel kapcsolatosan, egyesével arán~'osan eloszt\'a vétetiük be. 
A beállítás idején gyógyintézetben fet:-vO betegen naponta két· 
szer, arnbulins betegen cg-Js7.er vértiikörszint-meghe;.tározást 
végziink, vala-roilrt a 24 órás vizeletből mcgillapitjuk a cukor
üdtés memn<i.ségét. A kezelés alatt a diétás előírásokat be kell 

tartani. Megjegp;és: + Rendelését utasítás szabályozza, l. 365. oldal. 

Csm:uaga.lás: 20 tabl. '27,10 Ft, 250 tabi. 293,80 Ft. 
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BUPATOL K. Gy. xvi}I'' 
inJ., tabl. ·~'+:'21 
Összetételt 1 amp (1 m 1) 50 mg 1 (4' h;drox1phernl)-l-h)dro~ ~ 

0 

2-n-buh lanunoacthan. sulfullc. ot, • " 
1 tabi. 25 mg l-(4'-hydroxyphenyl)-1-hydrcxy-2-n-butylamh:io-."::;7:S'!; 

Java:~::~ 5~~~::~1~~~:a~::;~:r~z~tegségck: arteriosderosis oblitcrans;:':~ii 
angiopathia diabetica, ih,·omboangiilis_ obliterans (Buergcr-kór) >,<<> 
Raynaud-kór, sclerodermia diffusa. Erbeidegzési zav~ron ala~ ._,., 
pdulob' k_órképe~: aci·oc}·ano~is, ac:oparacspthes~~~- digbit~sk mortuuS)f .. ~0J 
, ys a~ra an_groi;i-:urot.lca llltcrm1tte;is. ost':'ll"om oti ·us venás~··_: 
cs n}'lrok.kermges1 zavar, ulcus cruns, decub1tus. HypertoniávaI 
arteriosderosissal kapcsolatos fejfájás, szédülés. , __ (;_-;,;1 

Ellenjavmllatok: Cardialis decornpensatio, corona•ia-sckrosis, stenof-:D>-; 
C3}"diás panaszok, szív-infarctus utáni állapot, hypotonb.. -:-:-

Adag<Jlás: Altalában naponta 3 X '\';:-ti\1 5 x 1 tableUáig kúraszerűen 
tobb héten, ill. liónapon keresztUL Súlyos esetel:ben · „, 
a kezelést intramuscu!arisan injekcióval elkezdeni (az 
% ampulla, a második% ampulla, majd naponta l-2 a 
és később áttérni per os adagolásra. J\'agy adagok alka! 
kor átmeneti kipirulás, izgatottság, izzadás, remegés léphet 
mely az aJagok csökkentésekor megszűnik. 

Megjegyzés: of< Társadalombiztos!tás terhére szabadon 
- Lejárati idő inj.: 2 év. 

Csomagolás: 20 tabi. 12,60 Ft, 200 tabi. 110,- Ft. 
5Xl ml arnp. 12,80 Ft, 50x1 ml arnp. 117,- Ft. 

BUROP!X E. Gy. T. 
tabl. 
Összetétel: 1 tabl. L 2,2 g calc. acetic.-ot, 

1 tabl. n. 3 g alum. sulf.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Fájdalmas duzzanatok, gyulladások, zúzódások, 
dulások borogatására; börgyulladásokban a bőrfeszü\és 
tésére. 

Adagolás: Ki.ilsőleg: % liter vízben egy L és egy II. '·'·'·'"••• 
oldva kapjuk a borogató oldatot. 

Mégjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon 
Csomagolás: b. 4 tabl. I. +4 tabi. II. 3,50 Ft. 

CADOGEL Ch. 
kenőcs 33 % 
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Összetétel: l tubus (15 g) 4,95 g C:idogeit (pix junip.-ből elöáili 
kolloidális kátrányszármazékot) tar1·alrnaz vazelin típusú keriö 
ben. 

Javallatok: Ekzema, pruógo, psoriasis. 
Al~ahnazáion: A beteg felület megtisztítása és a pörkös felr 

oiajjal tfü·ténö eltávolítása ut<in a kenőcsöt enyhén bedö 
és JehetOleg gézlappal fedjük, szi.ikség szerint naponta 1-
váltva. 

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére 

C5omagoiás: l tubus {!5 g) 18,- :Ft. 

cALCEVl:T J(. Gy. 
inj. 

XXIX/XXXL 

Ös,;zetétel: 1 amp. (5 ml) 0,25 g add. ascorbic. 0,5 g calc. g1uco
nic.-ot tarta'.maz. 

Javall?.>.to~<:: Gyulladi..ms, al!'.C•giás betegségek (asthma, urticaria), 
szérmnbetegség, e:<:S'-1dativ diathcsis, oskopa,hitk, haicmorrha
giás diathesis és fertőző betegség után fellépő vérzéshajlam. 

Adagolás: Naponta 1-3-szor 1 arnp. i. muse. 

!degjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rcndelliei5. 
- Lejárati idő: 2 év. 

Csomagolás: b. 5 X 5 ml amp. 16,70 Ft, b. 50 x 5 ml amp. 167,.:..___ Ft. 

CALCITWUSC K. Gy. 
inj. 

XXIX. 

Összetétel: amp. (5 ml) 0,5 g calc. glucoTJ.-ot tartalmaz. 
i amp. (10 ml) 2-szeres mennyiséget tartalmaz. 

Jsvallatok: Vérzéses, gyu1ladásos, allergLls beieg~,~.gek, asthma, 
urticaria, haemoptoe, szérumbctegség, adnexitis. 

Adagolás: Naponta 1-3-szor 1 ampulla i. musc. vagy i. ven. 

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 
Az oldatban esetleg található kiválás az ampulla meleg vízbe 
helyezésével néhány perc alatt oldódik. Kizárólag kristálytiszta 
oldat használható. 

Csomagolás: b. 10 X 5 ml amp. 27,70 Ft, b. 50 x 5 ml arnp. 138,50 Ft, 
b. 10 X 10 mi amp. 34,80 Ft, b. 50 x 10 ml amp. 174,- Ft, 

CALCIPiíEDlU:N E. Gy. T. 
tabL 

XXIX. 

Öss:i:etétel: l tabi. 0,285 g ealc. phosph., 0,024 g ephedr. hydrochlor., 
0,028 g calc. glucon.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Allergiás betegségek, gyu1ladások. 

Adagolási: 3-szor naponta 1 tabi. 

!vll:egjegyzés: io:r~ Tánadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 
Cso::magoiás: 20 tabl. 6,50 Ft. 

. CALCIUM !IROMATUM K. Gy. 
inj. 10 % 

.III/XXIX. 

Összetétel: 1 amp. (5, ill. 10 ml) 0,5, ill. 1 g calc. brom.-ot tartalmaz. 

Ja•·a!iatok: . .\ltaiános nyJgiató, spasmophilia, tetania. 

Adagolás: Naponta 1-3 x 1 ainp. Kizárólag i. ven. alkalmazható. 

Megjegyzé:;: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 

Csoma.golá•n b. 10 X 5 ml amp. 22,20 Ft, b. 50 x 5 ml amp. 111,- Ft; 
b. 5 x iD ml arnp. 14,50 Ft, b. 10 x 10 ml amp. 29,- Ft., 
b. 50 x 10 ml arnp. 145,- .Ft. 
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xvrn/XXIX. 
fJkalnia:zás' A fájdalmas '""' .._.._„~-ruossuk, szárazra töröljük és a kcilőcc:.sd vc11.uu,~·· 

A bekenés után a kezeket :meleg vízben, szappannal alaposan 
:meg kell rnosrd.l A kezelést 3 napon át egyszer, majd naponta 
kétszer - reggel és este - végezzük, a pana.i;zok :megszűntéig. 
- A gyulladásos fellobbanás subacut szakában vizes párakötés 

CALCIUM CHLORATUM 
inJ. 10 % B. 

Összetétel: r amp. (5 ·11 10 tartalmaz. ' 1· • ml) 0,5, i!L 1 g calc. chlor. cryst.~t 

Javallat: Calciurn-therapia. 
Adagolás: 1 amp. i. vcn. 
Megjegyzés: Társadalombiztosítás t b, · 
Cso:m.agolás: b. 10 x 5 ml amp. 18 - Fer ere szabadon rendelhet" 

alkal:mazhat6. "'egjegy•'"' Tirnad"lombi•'""'' <ecb'" „abadon ,ondelhc<Ö. 
- Közgyógyell.átás terhére nero. rendelhető. 

csomagolás: 1 tubus (20 g) 16,60 Ft. 
XL-

b. 10 x 10 rnl arnp. 21,20 FÍ, b. ti8ö ~O?ox 5 ml amp. 180,- Fo: ' U'l amp. 212,-:- F~ 

XXIX. 

j)!tBO MEDICINALIS E. Gy. T. 

·' tabl. Öss:i:etétel: 1 tabl. 0,25 g carbo activ.·t tartalmaz. 
jav"1ta<ok• S•én-<bC'apia; bélb~u<. <yphu•, vó;hM 6' egyób fe«Ö'Ö · 

gYOffi"'" bó!be<eg;ógekben. Mága6'ek ee•"n a .uóg fel nem 
CALCIUM LACT'CUM 

tabl. ~ 
B. 

Összeté~l: 1 tabi 0 2 Javallatok• U .... · . ' 5 g calc. lact.-ot tartalmaz 
h ' lcJ.Cana, szénaláz · d' ' ast ma, hypertouia A ' ~o ismus, haemorrha iás d' 

A 

szoptatás, ooteoporo;is· tb~zenezct mészveszteségén~k p'~~:11~is, 
tlagolás: Naponta 3 5 ' .. ' o asara: 

Me • , ~ -szor 1-4 tabl 
gJegyzes: Társadalombiztosít . , 

Csomagolás: b. 50 tabl. 8 50 F< ás terhere szabadon rendelhe<ü , . .o. 

CALDEA 
tabl. 

E.Gy.T. XXXI. 

Összetétel: l tabl 500 r ferol. (D-vitamin) I-.E axcrophth. (A-vitam"n) 
tartalmaz. ·' 400 mg calc. phosph., 200 

1 

m_' 
7

s:o NE ~alci-
Javallatok: Ra h.,. g calc. lactlc.-ot 

.d. e l 1s, e-~ontanya graVl I~ második felében gcserc;zavar, terhes an' 
exsudatl.v diathesis R hl.' tetama, spasmophili9 )áknak a 

Ad<golá•' ~- · '° <rn-prnphyla'<i• -, ~onUö''' 
· >.Aecsemőknek 1-2 · ' :----6 tabl. naponta. ' gyermekeknek 2-3, felnőttckn 

Mo„egy•é"' >!< Tá~ad.t . ek - Lejárati idő: l év. ~~ziositás 1.erh~rc szabadon rend .. 
Cso:rnae:olás· 20 •-bl 5 30 0 tabl. orvosi vény nélkül ;, k' edllheto. - ...... ,Ft. ..,ia1ató. 

CAPSODERMA 
kenőcs 

B. XLill. 
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Összetétel: l tubus (ZO 

J all

ol. tereb.-ot_ tartalm;J ~~~~li~ c~ppsai;ink., ?•5 g carnphor. 
av atok• M<ruc . lliu enodrn • 0,5 g 

hoz csatlak , os1s (osteoarthrosis) m •al . . 
arthritis) e~°,b neuralgiák, krbnik'u;; ~ol)~a;1 ~i:on(dylarthrosis-
szakábau'. e arthritisek és tendovagin[ti Jr~t.J.S rheumatoid Ellenja~lla<ok- M' d " megn\~godoU 
által okozo.t • ! .. m _en gyulladás aktív szak '"kóója. ' •=1"' folya=< akti,álófüa. aA ~oP"~é'm.a kenőo• or túlerzekenységi 

szívódott méreg adszorbeálására. 
/„!agnlá>' S,üloóg ,„riu< 2-3·"°' 2-6 <ab\A kev6; vinel le-

nyelni. 1'iegjegy•é>' T;,;adalombi•MhÖ< """'° "abadon „ndelbe'Ö. 

Csomagol.ás: b. 25 tabl. 4,75 Ft, b. 250 tabl. 47,50 Ft. 

:XJ\T. 

ij,].U)1TOXlN IC Gy. 
, drazsé Összetétel: 1 drazsé 0,1 ing digi.toxln· cryst .• ot tartalmaz. 

J.v"'1atok; A kedng6;i el6g«len;óg (d~ompen;atio encd\,) hely
"'Ul"" 6' a oomPon"tio fünnca"á;a. v~e<á~ ,avarnk """' 

nagy óvatosság szüksége» Adagolá>' A eo.upen;aüo he\y,álli<á•árn ajin\aM a wdé;< n>
gYobb adaggal (napi 5-8 d;a,;é) elkadoni, ami< a kö">kaö 
napokban „ökken<"j hdY~ ""°' \,, ha ;=mi wxilclli jelen•'< 
nem mutatkozik. A helyreállított cmnpensatio fenntartására 
napi 1-1 Y, ili~•Ó „übóg~ il<ol•ban. Kumu\áeió; <enden• 
eiija miaU k,óuikU' fwn<artó k~el6'k•' ed••"i\ heti l-2 

szünnap beiktatása. 
Megjeg,-zó" "'"' Ti~adalombi'"'"'' "'"'" „abadon ,wdel-

hetö. - Lejárati idő; 3 év. 
Csoinagohí.s: 40 drazsé 13,90 Fi, 250 draz~é 70,90 Ft. 

vn. 
CEN'fEDRlN K. Gy. 

Ö"""'éteh 1 <ob\eUa 0,01 g me<hylphenyda<. hydrnob1"·~' <a<

talrrtaZ· 

tabl. 

javallatok• Gyo<' "'Uaai Jrifi;adá;, konew<dlókiP"''' bii>nYa. 
gyenge ecclél<0•Ó•, a kon<dináeió; ó• a"weibó; kiP";ig elág
telensége, depressi6s állapotok (climax:ban vagi' reconvalescen.· 
tiában), föbupanaszok. ,tv, elrnekórtanban a Centedrin figye
lembe jön Reserpin-kúráknál, éspedig olyan esetekben, amikor 
a feszültség megoldódása mellett stimuláló hatás ~ 1.1.vánatos. 
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"hf , , 1 · h~jlam an ·· fff-)~ EllenjaWUatok: Magas '.'érnyomás, agyvcrzesrc va 0 ~ • ISuiri·'."tj 
pectoris, hyperthyreos1s. .. , .'::_,-] 

- "ti a ; ada 2 x 1 tablet.ta, d"'press10s allapoto:f(' :- 1 
Adagols.s: Af a 2a~oJ ~a&letta. gA készítményt általában ne alkaJ.·,. j 
~ ... ~,;~e\~g óra ;:;_tán, hogy az alvás:mvarokat elkerüljük. _ / · 

Megjegyzés: .:f<~ Társadalombiztosítás te~~ére sza~~d?n r:endelhetö< 
A vényt két példánybmi („másolattal ) kell kiallitall!. · .: 

Csomagolás: 10 tabi. 8,20 }'t, 250 tabi. 148,60 Ft, ' 

CHINIDINUM SULFURICUM E. Gy. T. 
tabl. 

Össxet.Stel: 1 tabl. 0,20 g chinidin. sulf.-ot tartalmaz. 

JavaHatok: Extrasystolia, arrhyth111ia absoluta, pitvari 
pitvari lebegfs, paroxysmalis tachycardia. 

Ellenjavallatok: Szív-block és súlyos decompcnsalio. 

Atlagoiás: Naponta 1-4-szer 1 tabi. fokozatosan emelkedve; vagy 
este l iabl., küvetkezö reg~el 2 tabl., majd öt napon át 3-4..s<:cr 
l tabi. .Kyolc nap után szunet. Ennél nagyobb adag alkalmazása 
csak gyógyintézetben ajánlatos. 

Megjegyzés: 'f< Társadalombizlosít:is terhére szabadon rendelhetö. 
Csomagolás: 10 tabi. 10,10 Ft. 

CHINl'.NUM HYDROCHLORICUM K. Gy. 
tabl. 0,15 g VI. 

Öss:.:etétel: 1 tabi. 0,15 g chin.in. hydrochlor.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Malária, hüléses betegségek, influenza, pneumonfa. 
Ellenjavallatok: Status asthmaticus, graviditas. 

Adagolás: Maláriában; naponta háromszor 0,15---0,3 g-ig egy hé
ten át étkezés után. Lázcsillapításra: naponta háromszor l tabi. 

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhetö. 
Csomagolás: b. 10 x 0,15 g tabl. 4,60 Ft, b. 100 x 0,15 g tabL 46,-FL 

CHINORTO Ch. 
XLV. 
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szemcsepp és forte szemcsepp 

Összetét21: 5 g szemcsepp (0.017%) 0,00083 g p-nitrophenyJ. 
diaethylphosph.-ot, 4,99917 g pai:affin. liquid.-ot; 
5 g forte szemcsepp (0,033 % ) 0,00167 g p-nitrophenyl-diaethy!
phosph.-ot, 4,99833 g paraff.in. liquid.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Atropin és rokon vegyületek által okozott pupil!atágulás 
megszüntetése. Elsődleges heveny ghucomás roham megszünte
tése. Idi.Iit glaucoma k<ezelése, pilocarpinra érzéketleu esetekben 
is, továbbá pilocarpin-hurut esetéII. Szürkehályog műtéti utó
kezelése. Összetér6 kancsalság, továbbá rejtett összetérítéssel 
járó szemkifáradás kezdése. Szemhéjszéli tetvesség és a szem 
légyfcrtözésénck kczeléoe. 

Adagok.is: Beeseppentéshez az alsó szemhéjai ujjunkkal lehúzzuk, 
és az így me.~nyí!t kötőhártyazsákba egyetlenegy cseppet ejtünk. 
A becscppeniés után a szembogár megszűkülése núatt néhány 

órára vagy egy napra s~létl~,tás t.ámac!hat. Általá?a_n ~élszer~ 
a cseppentést este, l~fekves ~!ott vegezn;. -. ~?sszu i_deig t'.1"rlo 
alkalmazása vagy túladago~asa szem- es feJfaJast, neba han,r
ingert hányást és hasmencst okozhat. Ilyenkor a cseppeniest 
a tün'etek meG'Szíinéséig ki kell hagyni. A szemtünetek ellen 
I %-os homatr~pin- vagy 0,5 %-os atropin-szemcsepp alkalmaz
ható, naponta többször is, kivéve a glaucomás vagy glaucomára 
gyamfa szemeket. 

Meglegyzés: ++ Társada!omb.iztositás terhére szabadon rendel
hető. - Szemészeti szakrendelések a biztosítottak cllátásá~a 
nem a társadalombiztosítás terhére, hanem a pro mnbulanha 
szerekre meghatározott módon szerezhetik be. 

Csomagolás: 5 g szemcsepp 14,- Ft; 5 g forte-szemcsepp 21,90 Ft. 

cHLORAETHYL Ch. !. 
Összetétel: l fiola 100 g aetl1. chlor.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Külsőleg. Inhalációs bódítás, fagyasztásos érzéstelenítés. 

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 
Szakrendelések a biztosítottak részére nem a társadalombiztosítás 
terhére, hanem a pro ambulantia szerekre meghatározott módon 
szerezhetik be. 

Csom.agolás: 100 g emeltyűs zárószcleppel ellátott fiola 26,90 Ft. 

CHLOROCID E. Gy. T. 
drazsé gyermekeknek, drazsé, szirup 

XLVII. 

Összetétel: 1 drazsé gyermekeknek 50 mg, 1 drazsé 250 mg chlor-
amphenicol.-ot, . . 
1 üveg szirup (50 g) 2,5 g chloramphemcoL palrrnt.-ot (1,438 g 
chloramphenicol.) tartalmaz. 

Javallatok: Dysenteria, dyspepsia coli, pertussis, typhus abd., par'.1-
typhus A és B, an~J:.rax, ~yph~ . exanthema~icus, bruccllos1s, 
coli-cystitis, coli-pyehtts, coh-fertozes okozta s1!1yo.s megbete~:
désck, bármilyen gennyes folyamat, ha a pemcillin, szulram:a
mid hatástalannak bizonyult, a gonorrhoea v~lamennr:1 k~r
formája, virus-pneu:nonia, mormnucleosis infechosa, orn1thos1s, 
Q-láz. . 

Ellenjavallatok: A véi:képzőrends~er _betegsége.i (J?l. agranu1o;ytosis, 
thrombocytopathiák, a vvt.-kepzes zavarai), es, olyan gyogysze
rck párhuzamos adagolása, melyek a verkepzest ugyancsak 
gátolhatják. 

Ada.,.ol:íis: Általános adagja naponta tcstsúlykg-onként 50 _mg, ezt 
~ napi mennyiséget 4 egyenlő részre elosztva (6-óránkent) kel!
beadni. Gyermekek részére . 50 mg ,hatóanyag?t tartalmaz: 
Chlorocid gyermekdrazsét, illetve tca~kanalru:1'ent (4 . nil-~o 
lapos kiskanál) 125 mg hatóanyagot tarralmazo Chloroc1d ~z1-
rupot adagoljunk. Pl. 10 kg-os gyermek naponta 0,5 g-ot, 6 óra~
ként 2Yz gyermekdrazsét, ill. 1 teáskanál szirupot (12,5 cg hato-

~n)~~~el~~PÍdötartama dysenteria és dyspepsia coli esetén álta
lában 4-----5 nap, pertussisban pedig általában 7 n'.1"P· !">:Phus 
abdominalis esetén felnőtteknek napi 1,5-2 g a laz kife1eze.tt 
csökkenéséig (általában 2-3 napon át). Ha ez 3 napon belul 
bekövetkezik, a recidiv:t elkerülese céljából fokozatosan (kb. 
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5 nap alatt) lecsökkentjük a „fönntartó adagra:': napi 0,5--0,75 
g-ra, és ezt a ke.,;elést legalább 14 ll;ar~ig fo.li:'.tatJU'k a tyPhus-diéta 
fenntartásával. Eg:;• Izélni! lwsszahb ideig ~":lo U~g) megismitelt ada. 
golár eselfn a ubklp minden tsethm . e/lman;:cnd/;. A grai;ulocytá.k 
kimutatható csökkenésekor, va}anunt hányás, hasmenes esetén 
a kezelés azonnal abhahagyando ! , 
Hosszabb ~dön át t?rt&tt i:J-kair;iazás.a e~~ten a gyógyszer. szed.s.. 
sén-;:k befe;ezése utan 2 het múlva IS aianla~os a verkép ellen~ 
6rzese. 

Mellé~a:tfistik; _Nausea, _ ~tom~titis, lingua nigra, dCrmatitis, he?J)es 
laoialii;, pruntus, kettosiátas, amelyek a gyógyszer elhagyás' 
megszűnnek. avat 

Tu!egjegyzéBe!>; +'1< Társadalombizto~ltás ter-h&·e történö .... ". 
<lelés feltétclei: • ._., 

1. Dysmteririb<:,n .: a s~okásos szulfanilamid-készítményekkeI 
(~ulfaguarudin stb.) tortént előzetes kezelés eredmén\'!el 
sege, en. 

2. Bruullo~bcm: ha kórház, klinil::a vagy rendelőintézet vállait 
az ellenorzést. a 

3. ?oli-cystitisf;en is ·P:rclitisbtn fs eg;·éb coli-futó;:fs okozta súlyos 
oetegedisbim: ha ~ yizeiet coli-pozitív és a gyógyszert kó:f:f; 
vagy szakrendeles Javasolta. 

4. B_á~milyen gmn;'es, gyulladásos foiya.-nat esetében ha azt penj 
ci!l•n· vagy szulfanilamid-resistens. ChlorocÍdra érzék " 
korokozó okozza. · eny 

5. '?on.orrhoeában, amennyiben a pe!tlcillinnel való kezelés contra. 
rnd1kált va?'· aoo eredménye nem volt kielégítő. Gorr.orrhoeáb 
a Chloroc1?ot az ille~kes _ bőr-nemi:beteggondozó intézet:.S~ 
a. beteg szai:iára termeszetben kell igényelni. 

6. V,iros-pn~umomlf, mononueleoóis infutiosa is szöv5dmrinyd, omitho. 
sis, Q-la;r. esetei.. 

Társadalomb~tosltás tCrhére történő rendelése esetében min· 
<len.kor. térítesmentesen kell rendelni, ill. kiszolgáltatni, még 
al?'or IE,„ h~ a gyó~zer rendelése úgyuevezetr téríté3köteles 
venyen tortent. A venyen a kórismét és bejelentésre kötelezett 
f~.rt~ző, b:tegség esetében a fertőző betegség bejelentésének meg~ 
tortentet IS fel kell tüntetni. 
~blorncid _s:ú.rup társadalombiztosítás terhére csakis 12 éves 
C<etkoron ru.ulmak rendelhető, ennél idősebbnek nem rendelh t" 
Chiorocid végbélkúp alakjában a társadalombiztosítás terheé~~ 
nem r-endelhető. 

CsoDJ.agolás: b. 30 drazsé 50 r.ag 14,40 Ft, 
b. 40 ~razsé 250 mg 136,- Ft, b. 200 drazsé 250 ing 680 - Ft· 
50 g Szlrllp 30,30 Ft. ' ' 

CHLOROCID E. Gy.T. XLVII. 
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inj. 

Összetétel: 1 üveg (I) 1 g chloramphenicol.·ot; oldőszerampulla 
{II) 4 ml aqua dest. pro inj.-t tartalmaz, 

Javellato-k: 0.ly;ari megbetegedések vagy kóros helyi elvi'i.ltozások 
~~yek k1v~tásáért az egyéb therapiára nem vagy nem meg~ 
.eleloen ~eagá1;6, chloramphenicolra azonban érzékeny kóroko
~ó~ feJ~losek es. a chloramphenicol más alkalmazásmódja nem 
Jál ~ello eredmennyel vagy nem vihető keresztül, - A paren
~era~ ~lknalmazásra elsősorban akkor kerül sor, amikor szájon 
at. torténo, .aTh:al:;nazását tudatvesztés vagy legyöngült állapot 
rn1att nyele.>! nehezség akadá!)'Ozza, 

Ellenjavallatol::: A vérképzőrendszer betegségei (pl. agranulocytosis, 
thrombocytopathiák, a vvt.-képzés zavarai) es olyan gyógyszei·ek 
párhuzamos adagolása, rnelj'Ck a vérképzést ugyancsak gátol
hatják. 

Adagolás: l\Iind az inti:amuscularls, mind a localis felhasználá5kor 
kúrnszerűen kell alkalmazni. Ilyenkor a chloramphenicol napi 
adagja (esetleg kétszerre elosztva) csecsemők részére 75-100 
mg/testsúJykg, g\'ermekek részére 50--75 mg/testsúlykg és fel
nőttek részére 25-30 mg/testsúlykg; az egy kúrában alkalmaz
ható összmennyiség csecsemőknek és gyermekeknek 3,5-5,0 g, 
felnőtteknek 10--15 g. Ennél nagyobb mennyiségben történő 
alkalmazáskor a chloramphenicol mellékhatásai. - el.sősorban 
a vérképzőszervek károsodása - jelentkezhetnek, ezért általában 
7 napon túli alkalmazáskor rendszeres vérképellenőrzés tanácsos. 
Egy éven belül újabb kúra csak részletes kivizsgálás után ismé
telhető mecr. - A készítményt intramuscularis alkaLTTI.azáskor 
mélyen az izomba kell adni. Subcutan, inti:avenásan, intrathe
calisan nem alkalmazható! A sw;pensio localis alkalmazásra is 
felhasználható. 

Mellékh:illtások: Nausea, stomatitis, lingua nigra, dermatitis, herpes 
Iabialis, pruritus, kettöslátás, amelyek a gyógyszer elhagyásával 
megszűnnek. 

Megjegyzés: ++ Társadalombiztosítás terhére a· Cblorocid drazsé 
rendelésére megállapított szabályozás szerint rendelhető. 

Cso:magolás: 1 üveg (I.) 1 g+ 1 oldószeramp. 23,- Ft, 
50 üveg (I.) l g+50 oldószeramp. 215,60 Ft. 

CHLOROCID E. Gy. T. 
kenőcs 

XLI\1• 

Össl!>etéte!: l tubus (5 g) 0,075 g chloramphenicol.-ot tartalmaz, 
vazelin típusú kenőcsben, 1 tubus (15 g) h.<!romszoros anyag
mennyiséget tartalmaz. 

Javallatok: lmpetigo, pyoderma, ekzema impetiginosum, ectbyma, 
ulcus cruris, folliculitis, sycosis vulgaris, otitis externa. 

Ad.:lgolás: Külsőleg. 
Megjegyzés: ++ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendel

hető, - S g és 15 g orvosi vény nélkül is kiadható. 
Csoin.agolás: 1 tubus (5 g) 4,60 Ft, l tubus (15 g) 10,50 Ft. 

CHLOROCID E. Gy. T. 
sebhintőpor 

XLVI. 

Öss:i:etétel: 1 szóródoboz (8 g) 0,40 g chloramphenicol., 0,24 g 
carbamid.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Prophylactikusan, fertőzött területeken végzett műtéti 
sebekbe valamint szennyezett sérülésekhez. Renyhén gyógyuló 
fekélyeb-e s6riilés és műtét utáni gennyesedésekre, felnyitott 
furunculu~okba. Égések minden stádiumában. 

Adagolás: A sebhintőport a seb megtisztítása után a sebre hintjük, 
és száraz, steril fedőkötést alkalmazunk. Adagolásának mennyi
sége a seb nagyságától függ, de 10--15 g-nál lehetőleg többet ne 
használjunk Cb'J'SZerre. 
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Megjegyzéi;;: lf<>fo Társadalombiztosítás terhére csak abban az 
ben rendelhető, ha az <;;dott esetben a beteg gyógykezelését e 
--;-- ~abadon rende!11eto - gyógyszer megfelelően 
s1tana. - 8 g orvost vény nélkül is kiadható. 

C!l•n:nagolás: 1 szóródoboz (8 g) 13,70 Ft. 

CHLOROCID H E. Gy. T. 
kenőcs 

Összetétel: 1 tubus (5 g) o 0375 g bvdrocort' - . 
amphenicol.-ot tart.alm~z, vazeli~ tipusúis~~~Ő~~·~,05 g cblor. 

Javal~i,i.tok: Szemisze.tben: Keratoconjunctivitis hl •ctae ul 
g1as keratoconiu~ctivi~i~,. krónikus conf:rn~tiviti~ek osa, aller: 
huru~,. keratoconiuncbv1tis sicca, keratitis h. tavaszi 
ko;ri:t_it15 • rosacea, sclerokeratitis, keratitis pu~~[~t~c ) kato_s~, 
~1Sciform1s, a szem égési és marási sérülései h ... ' d eratit1s 
cs ekzcma, krónikus blepharitis, iritis ak~tsz~~ k~~n;rm~~tis 
glaucomatosa, iridocyclitio postoper 'ti . . us u·1fa sympathica. ., a v uve1tis, ophthalmia 

Bőrgyógyászatban: Impetigo, folliculitis sycosis vul . b: 

~~i~I ~t~bree~ f~~~bi~sa,e~~C,,~~~·eki~í:n~:;;~o:~~~gi~~~?~gy~o~:~~ 
„ ... =e S • szemen „e '11' '!" 'k , ' v„/S.Ze.. lépő allergiás dermati~is~: e~z:i~zk-Y'.Y~:g kővketkeztében fcl
anogenit li 

1 
, u onosen a ·ontakt esetek 

erythcm: s e.Íti~ma, prJigo, intertrigo, lichen simplex acutus; 

1 
. mu orme, upus erythematodes Iocalizált alak' ' 

\ 01i_~cia. arkeotDa. E%J'éb. derrnatosisokat kísérő, nedvező ekze J~, 
e v ozaso · yshidros1s. Otitis cxtcrna mas 

Elle~:~~~to~:rj~;i~~yo:;::~~: -iri~s. ~á,rmi~yen ~r:edetű, 
herpes zoster corneae. Trachoma Á{ffu.Íd~ratitis "aend;-1ttca és 
szaruhártyafi k ·1 ( 

1 
· as veszoye nuatt mély 

hat, fr' e e Yh, u cus serpcns) esetén. Óvatossággal has=ál 
0 iss szaru artyahegek esetén ah 1 g:D 1 1• • 

tal ~s óvatos adagolással jó eredmÍ:ny ~rh~~ ;1 ~ o tapasztalat-

Adagolas: Külsőleg a klinik · k, alkalommal. ' ai epnek megfelelően naponta I-3 

Megjegyzés: ++ T' d l b' , , szabadon rcndelhetiksa K~~!t" IZ~?sita~ tberhére szakrendelések 
d 

1
. (f; • ... 1, uzem1 st orvosok csak ak j~~~ ~b ekvőbhte~·gyógyintézet) javasl;tára rendelhefilz · 

járati aid~~ 2m~~ ataroz~.tt i?ötart~mú gyógykezelésre. - 'Le~ 
C , · • - Kozgyogyellatás terhére nem rendelhető 

somagolas: 1 tubus (5 g) 22,20 Ft. · 

CHLOROSAN E. Gy. T. 
kenőcs, paszta 

XLIV/XLVI. 
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Összetétel: 1 tubus kenő (20 ) , dichlor-8-hydroxychin~dint ~a'rt~i!:cly i;iaszltal(20 g) 1. g 5,7· 
anyagban. z, VIZze emoshato alap. 

Javallatok: A Chlorosan kAnö su}:iacut állapotokban jav;llt.cs acut, a Cblorosan paszta pedig 

~g~1~:fi~~~t t1~P~X~~fe~~~~be~tre~!o;:o~c~ és .gombák ok_ozta 
ekzema impetiginosum és m cotic e te:i. ~pet1go cc;ntagiosa, 
logencs, folliculitis, mycosis intcrd~~afu~ertngo, sycos1s staphy-

~;~·1;~;~.pf;[s'~~~}! ·~ő!~~~~~~ck~ullosa (pempiligoid), pyodermia 

Sebészei : Gennyező sebek és a környező bőrfelü1et prophylaxi

sira, decubitus, ulcus cruris. 
S;;,üliszet-nfigyógydszat: A lactatio folyamin fellépő mellbimbó· 
bcrepedezések és az emlő gyulladásos megbetegedéseinek meg· 
előzése és therapiája (mastitis, abscessus mammae). A nyálka
hártyát izgatja, ezért - különösen a szem és az orr megbetege· 
déseiben - használata nem javallt. 

Alkab:nazás: A kenőcsöt a kezelendő bőrfelületre vékony rétegben 
kenjük. A kötés gondos felhelyezésére külfo1ösen ügyeljünk, 
kötéscserét általában 24 óránként végezzünk. Kötés előtt a hám· 
foszlányokat és pörköket gondosan IetisztítjUk. 

~!egjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendeH:ietö. 
Csomagolás: l tubus kenőcs (20 g) 9,- Ft. 
1 tégely paszta (20 g) 10,10 Ft. 

XXV. 
cHLORURIT Ch. 

tabl. 
Összetétel: 1 tabl. 0,5 g 6-clllor· 7-sulfonamido~ 1,2,4-benzothladi

azin-1,1-dio;>..-ydot tartalmaz. 
Ji•:~·allatok: Cardialis és renalis eredetű oedemák, mái-ci1Thosis 

okozta ascites és oedema, praemenstruatiós és praeeclampsiás 
cedema, viz-retentiós obcsitas, valamint a kortikoszteroid-ke· 
:;:elést követő oedema esetében. Elősegíti - kombinált adago
lásban - más vérnyomáscsökkentő (ganglionblokkoló) szerek 
hatását, sőt egymagában is vérnyomáscsökkentően hat. 
Sajátos gyermekgyógyászati javallat: Nephrosis. 

Adagolás: Egyéni. A szokásos adag felnőtteknek 1-4 tabletta (0,5-
2 g) másodnaponként vagy a hét egymást követő 3-5 napján. 
A viszonylag gyors hatása miatt a készítményt este ne alkalmaz· 
;mk. - Hosszabb időn át adagolva a hypokalaemia elkerülésére 
ajánlatos a kálium-iont naponta 1--6 g kalium chloratununal 
vagy kalium dtricummal pótolni. 
Gyermekadagrk: 2-12 hónapos korig 2-szer l_4 tabi., 1-6 éves 
korig 2-szer % tabi., 7-14 éves korig 2-szer 1 tabi. (reggel· 
délben) 2-5 napig, utána 2-4 nap szünet vagy: másodnapon· 

ként. Fenntartó kezelésre hetente kétszer 1-1 napra a fenti adagokat 
adjuk. Testsúlyra számított adagja: 15-20 mg/kg/dic, testfelü
letre számított adagja 500-700 mg/m2fdie. A diuresis a beadást 
követő 2 óra múlva kezdődik és 12 órán át tart. 
Elhúzódó kezelés esetén fontos a bőséges káliumbevitel: gyü1nölcs, 
főzel&, csokoládé, esetleg I<-CL por (l-2 g naponta, ostyában) 
vagy káliumacetát adása az alábbi ízesített oldat formájában: 
Rp. Kalii acet. sol. gta 16,0, Sirup. simpl. gta 24,0, Aqua dest. 
60,0; ebből egy kk megfelel 0,20 g KCl-nak. Csccsen1ő kilón· 
ként és naponta 1 kk-lal, gyermek fele ennyit kaphat. 
Mellékhatás: Émelygés, hányás, bőrkiütés; hosszabb időn át 
történő adás esetén hypokalaemia (izomgyengeség, idegrend· 

szeri tünetek, jellegzetes EKG). 
Megjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 20 tabl. 23,50 Ft; 200 tabl. 215,60 Ft. 
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CHOLINCHLORID K. Gy. 
oldat 
Összetétel: 1 üveg (100 g} 20,0 g choiin. chlor. c,-yst.-ot tartalmaz. 

JavalJntok: Hepatitis, máj-coma. 
Adagolás: 3-8 kávéskanállal naponta (I kávéskanál = 1 g ható. 

anyag). 

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére csak abl;ian az esetben 
rendelhetö, ha az adott esetben a beteg gyógykezelését más -. 
szabadon rendelhető - gyógyszer megfelelően -nem biztosítaná. 
Közgyógyellátás terhére nem rendelhető. 

Csom.agc!ás: 1 üveg (100 g) 40,50 Ft. 

CHORIOGONIN 500 NE és 1500 NE K. Gy. 
inj. xxxrrr. 

Összetétel: 1 szárazampulla 500 NE, illetve 1500 NE gonadotro• 
phin. choríon. hormont {liofi!.) tartalmaz. 1 oldószer ampulla 
14,4 mg natr. chlor., aqu. dest. pro inj. ad 2 ml-t tartalmaz, 

Javallatok: Juvenilis metropathiák. Praeclimacterialis és ivarérett. 
korbeli metropatliiák, amennyiben azok természetét nem régen 
végzett cndometrium szövettani lelete tisztázta. Primaer ~ 
secundaer amenorrhoea, ciklus-zavarok (hypo-, olygo-, poly
menorrhoeák). Ovulati6s zavarokból (hiányzó vagy késői tiisző
repedésből) származó meddőség. Habitualis és imminens abortus 
a terhesség első harmadában. - Kryptorchisrnus, dystrophia 
adiposogenitalis, hypophysaer cachexia, Simmonds-kór, alopeda. 

Adagolás: Individuális. Szabálytalan, ciklust nem tartó vérzések 
esetén (metropathia juvenilis) 4---5 ampulla á 1500 NE i. musc. 
1 hét alatt. Menstruatiós zava~ok esetén áltaiában 2--5 napon
ként 1-1 ampulla i. musc. Amennyiben a vérzés a sárgatest 
elégtelen működése miatt elnyúlt vagy szabálytalan, a ciklus 
második felében két héten át 1-2 vagy 3 naponként 1 ampulla 
á 1500 NE. - Kryptorchismusban 500 1"""E 2-3-szor hetenként, 
szükség esetén néhány hónapon keres:i:till. - Eunuchoidismus
ban és hypogenitalismusban felnőtteknek napi 700-1500 NE 
3 hétig, amennyiben hatás mutatkozik, még 3 hétig azonos adag
ban, majd napi 500-1000 NE adandó további 2 hónapig. -
Dystropbia adiposogenitalisban heti 2--3-szor 500-1500 NE. 

Megjegy.zés: ~ Társadalombiztosítás terhére a szakrendeléS'>..l: 
szabadon rendelhetik, körzeti, üzemi stb. orvosok csak szakren
delés (fekvőbeteg-gyógyint~.zet) javaslatára rendelhetik. - Le
járati idő: 2 év. 

Cso!ll.a.golás: 5xl500 NE+5x2 ml 133,70 Ft, 50x1500 NE+ 
+50x2 ml 1337,- Ft. 
Sx500 NE+5x2 ml 52,50 Ft, 50x500 NE+SOx2 ml 
475,70 Ft. 

C!NKOXIDOS KENŐCS R XLIV. 
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-

Összetétel: 1 tubus (20 g) 1 g cinc. o::i:yd.-ot tartalniaz vazelin 
típusú kenőcsben. 

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető, 
Csomagolás: 1 tubus (20 g) 3,40 Ft. 

CJ1''KOXIDOS VAZEIJN 
sárga 

B. XLIV. 

Összetétel: 
talmaz. 

tubus (20 g) 1 g zinc. oxyd., 19 g vasel. flav.-ot tar-

Jldegjegy:Lés: Társadalombiztosítás terhére 
Gsin:n.agolás: 1 tubus (20 g) 2,70 Ft, 

szabadon rendelhető. 

coDE!NUM HYDROCHLORICUM A. 
tabl. 0,01 g és 0,02 g 

v. 

összetétel: 1 tabl. 0,01 g, ill. 0,02 g codein. hydrochlor.-ot tar· 
talmaz. 

Javallatok: Köhögés- és fájdalomcsillapítás, 
Adagolás: Háromszor 1 tabi. naponta. 

• y • •"· Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. Memegyzes. or , 
2 

F 
olás: b. 10 x0,01 g tbal. 2,90 Ft, b. lOOxO,Ol g taol. 9,- t, 

Cso~foxo,02 g tabl. 4,- Ft, b, 2oxo,02 g tabi. 8,- Ft, 
b. 100 x 0,02 g tabi. 40,- Ft. 

coDElN-ACISAL A. 
tabl. 

v. 

Összetétel: 1 tabl. 0,02 g codein. hydrochlo;-., 0,50 g add. acetyl-

sal.-ot tartalmaz. , . .., ·- , f' ·da-
Javallatok: A Iégzőutak hurutos megbetegedese1. I(onoges-, aJ 

Jomcsillapítás. 
Adagolás: Háromszor 1-2 tabletta naponta. 
Megjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 
Csomagalás: b. 10 tabl. 4,50 Ft, b. ICO tabi. 45,- Ft, 

b. 500 tabi. 225,- Ft. 

CODEIN-STI!IIUM A. 
tabl. 

v. 

Összetétel: ] tabJ. 0,02 g codem. hydrochlo!'., 0,05 stib. sulfurat. 
aurant.-ot tartalmaz. . . 

Javallat.ok: Kínzó, száraz, köpet nélküli köhögés cs1Uap1tása. 

Adagolás: Háromszor 1-2 tabletta naponta. . _ 
Megjegyzés: ~ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelheto. 
Csomagolás: b. 10 tabi. 2,60 Ft, b. 100 tabl. 26,- Ft, 

b. 500 tabL 130,- Ft. 

CODERI'.l' A. V. 

tabl. ephedrin. 
összetétel: 1 tabl. 0,02 g cod~. hydrochlor., 0,02 g 

hydrochlor,. 0,0025 g acid. pnmulae-t ta~t.alroaz. . 
Javallatok: Akut és krón. bronchitis, laryng1tis catarrhalis, pneu· 

monia, tüdő-tbc, emphysema, 
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Adagolás: Naponta 3-szor 1-2 tahlett<l.. 
Megjegyzés: lf< Társadalombiztosítás t<:rhfrc szabadon 
Csomagolás: b. 10 tabl. 6,10 Ft, "<>delli,ii11 

CODERIT gyermekeknek A. 
tabl. 
Összetéteh l tabi., 0,05 mg acid. primul., 5 mg cÜdein 

5 mg ephedr. hydrochlor.-ot tartalmaz. . · nydccch!oc' 

Java~~tok: Akut,és krónikus bronchitis, tnbercufosis p 1 
gi:t1s catarrhahs stb. u m 

Adagolás: 1 éves korban % tabl., 3 éves korig 1 tabi 6 , 
2 tabi., 9 éves korig 3 tabl., 12 éves korig 4 tabi '., 1- ~ves 
5 tabl. 3--4-szer naponta. ' · es :'.l eves 

Megjegyzés: + Társadalombiztosítás h ter érc szabadon rendelhetö 
Csomagolás: b. 10 tabi. 3,20 Ft, b. 100 tabl. 32,- Ft. · 

COERULAMIN K. Gy. 
drazsé 

xxv.\ 
Összetétel:,} drazsé 0,1 g hexameth.-1.etr. phosph 

tetr. 59 ro), 0,02 g methylen. coerul.-ot tartalma;. 

Javallatok: Urethritis, cystitis, pyelitis. 
Adagolás: Naponta 3-szor 1-2 drazsé. 
J\:i:egjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon 

Csomagolás: 20 drazsé 3,40 Ft, 250 drazsé 18,50 Ft. 

(-hexametJi,, · ! 

rendelhetö. 

COFFEINUM NATRIUM BENZO!CUM B. 
lllj. 20 % 

XIII. 

Összetétel: l amp. (1 ml) 0,2 g coff. natr. bcnz.-ot tartahnaz 

Jav~t::'~: ~koholmérgezés, fenyegető légzésbé~ulás szlvm:k„d· 
eros:tesc cs szabályozása, vérnyomáscmelés, collap°sus. u 

0 
es 

Adagolas: 1-2 ml s t · · legtöbbször. · cu ., '· musc., 1• ven. naponta 1-2-szer, eset-

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető 

Cso:magolás: b. 10 X 1 ml amp. 13,30 Ft, b. 50 X 1 ml amp. 66,50 Ft: 

COFOCAIN 
inj. 

K. Gy. VIII. 
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Öss:>.:etétel: 1 amp. (2 ml) 0,0284 coffein„ 0,040 g p~n~~m· , 
chlor.-ot tartalmaz. •w~~ hydro-

Javíl:llatok; _KU!ör:böző, feltehetően gócfertőzés d 
izom- cs idegfö.idalmak, fejfájás, érgöresök. ere etü ízület-, 

Adagolás: i. cut„ ill. s. cut. 0,5-2 ml, i. musc. 1-2 ml, i. von. 
0,5-2 ml lassan. 
Alkalmazás előtt a prokainérzékcnység kizárá'Sára intra~ut•n 
próba végzendő. ~ « 

MegjegyLz~,s: * !ársa<lalombiztosítás terhére szabadon rendelh t" 
- eiarah rdo: 3 év. e o. 

Cso:m.agolis: 5 x 2 ml amp. S,40 Ft, 50 x 2 ml amp. 62,20 Ft. 

cOLUTOID K. Gy. XXXIV. 
tabl. subling 
Összetétel: 1 tabl. 15 ing pregneninolont tartalmaz. 
Javallatok: Hypermenorrhflca, terhességi, gyermekágyi és cfünax

kori (ciklikusan jelentkező, de erős, elhúzódó) vérzések. I-Iabi
tualis és imrninens abortus. Hyperplasia gland. cystica endo

metrii. 
Adagolás: Az esetek súlyossága szerint naponta 1-2-3--4 sublin" 

gua\is tabletta kúraszerű adagolásban. Pl. habitualis vetélés 
esetén 2-3 x 1 tabletta naponta legalább négy hQnapon át. 
A menstruatiónak megfelelő időben több is. Glandular-cystikus 
hypeiJllasia esetén naponta 2-3 tabletta 6 napon át - a vál·ható 
terminus előtti héten. 

I\-J:egjegyzés: ~ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 
Cso:m:.golás: 20 tabl. 16,70 Ft, 100 tabl. 76,60 Ft. 

coRBOCAL>I K. Gy. 
VIII. 

inj. 
Összetétel: 1 amp. (2 ml) O.OS g procain. hydroch\or„ 0,0002 g 

o-dioxyphenyl-propanolamin. hydrochlor.-ot tartaln-1az. 
Javallat: Helyi érzéstelenítésre; hypertoniáwknak, adrenalin-érzé-

kenyeknek is. 
AJ.agolás: Kisebb sebészi beavatkozáskor és foghúzfakor 1-2 amp. 
t~iegiegyzés: + Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 
Cso:m.agolás: b. 20 x2 ml amp. 23,- Ft, b. 100 X 2 ml amp. 115,-Ft. 

COREDIOL K. Gy. 
XIII. 

inj., csepp 
Összetétel: 1 amp. (2 ml) 0,5 g, nicciamid.-ot, 

1 üveg (10 ml) 2,5 g nicetarn.id.-ot (i:!.ikotii:isav-diaethyl-amid.) 

tartalmaz. 
Javallatok: Vérkerll1gési és légzési zavarok, collapsus, súvgyengeség, 

alkoholmérgezés, asthma bronchlale, bronchitis, emphyscma. 
Adagolás: Naponta 1-3x1 amp. s. cut., i. inusc., i. ven.; az oldat

b6l naponta 3 X 15--60 csepp. 
Megjegyzés: '1~ Társadalombiztosítás terhére szabadon. rendelhető. 
Cso=agolás: b. 5 x 2 ml amp. 21,20 Ft, b. 50 X 2 ml amp. 212,- Ft. 

1 üveg (10 ml) 12,50 Ft, l üveg (100 ml) 85,- Ft. 

COR'f-IORMON K. Gy. 
XVI. 

inj. 
Összetétel: 1 i;.mp. (1 ml) 0,001 g extr. cordis embryonalist tartalmaz 
Java!lat: :!\{yopathia cordis chronica, compensatio fenntartása. 
AW!.golás: Naponta 1-3 amp. i. musc. vagy szőlöcukorral i. ven. 
Megjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére si.<l.badon rendelhető. 

- Közgyógyellátás terhére nem rendelhető. 
Csomagolás: !Oxl ml 19,30 Ft, 30x1 ml amp. 52,40 Ft. 

100 x l ml 136,30 Ft. 

5 Gyógyszerkészítinények 65 

______________ ...:J... ____ t _________ _ 



CORONTIN Ch. XVI. 
drazsé, forte drazsé, végbélkúp 
Össi!:etétel: l drazsé 15 mg, l forte drazsé 60 mg N-[3'-phenyl

propyl-(2')]-l,1-diphenyl-propyl-{3)-amin lact.-ot tartalmaz. 
1 végbélkúp 50 mg N-[3'-phenyl-propyl-(2')]-l, 1-diphenyl
propyl-{3)-amin lact., 30 mg phenobarbital.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Angina pectorís, organikus és functionalis eredetű 
coronaria-elégtelenség, neurovegetativ eredetű coronaria-syndr0 • -

mák. - Kedvező hatás észlelhető peripheriás érsiűkület eseté
ben is. 

Ellenjavallatok: A szív súlyos atrioventricularis és intraventricularis 
vezetési zavarai esetében. 

Adagolás: Az angina pectoris syndroma könnyebb eseteiben a kez
deti adag felnőtteknek általában naponta 3 x 2 drazsé, súlyosabb 
eseteiben (gyakori, tartósabb éjszakai rohamok) naporrta 2-3 x 1 
/orü•drazsé étkezés után, az éjszakai rohamm=tesség bfatosltá~ 
sára elalvás előtt még l végbélkúp. Későbbiek sorárr elégséges, 
ha az adagolást az egyénenkérrt megállapított fenntartó adagok
kal folytatjuk. A Corontin maximális egyszeri adagja 120 mg, 
maximális napi adagja 360 mg. Naporrta összesen 180 mg-n;;.J 
nagyobb adag csak orvosi ellenőrzés mellett alkalmazható! 
A therapiás eredmény biztositása megkívánja a rendszeres t-s 
több héten át tartó adagolást. - Egyébként szívre ható gliko
zidokkal és fájdalomcsillapítókkal együtt is nyugodtan adagcJ_ 
ható. - Vérnyomáscsökkentökkcl együtt adagolva nem.kívá
natos hypotoniát okozhat, ezért a készítmények adagjainak meg
állapítása óvatosan történjék, a nemkívánatos hatásütközés el
kerülésére. 

Megjegyzés: ~ drazsé, 1~ végbélh.-úp. Társadalombiztosítás terhére 
szabadon rendelhető. 

Csomagolás: 30 drazsé 7 ,80 Ft, 300 drazsé 44,40 Ft. 
20 forte drazsé , Ft, 200 forte draz$é Ft. 
10 kúp 15,- Ft. 

CYCLOSEruN Ch. 
tabi. 

XLVII. 
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Összetétel: 1 tabl. 0,637 g D-cycloserin. bitart. ( =0,25 g D<>Cyclo
serin.)-ot tartalmaz. 

j!llvallatok: Főleg a tüdő-tubercu\osis krónikus, INH-val és Strepto
mycirrnel szembeni rcsistens formái. Kedvező eredménnyel al
kalmazható a húgyutak és nemi szervek fertőzéses eredetű meg
betegedéseiben is, amennyiben más készítményekkel történő 
kezelés sikertelen volt. 

Ellenjavallatok: Psychés zavarok, epilepsia, veseelégtelenség. 
Adagolás: Átlagos napi adagja felnőtteknek 3 tabletta. Ha ezt az 

adagot a beteg jól tűri, a napi adag 4 tablettára emelhető. Napi 
1 g-nál többet semmiképp nem szabad adni. Ajánlatos a !.úra
szerli. adagolást napi 1 tablettával kezdeni, és ha melléktüneteJ:d 
nem okoz, az adagot másodnaponként fokozatosan további 1 
tablettával növelni. Ezáltal kb. egy hét után elérjük a megkívánt 
átlagos napi adagot, azaz 3 tablettát. 

Megjegyzéi;: lo}t Orvosi vényen Cycloserin nem r=delhető. A járó
betegnek Cycloserinnel történő kezelését az illetékes TBC-gvn· 
dozóintézet végzi. 

Csomagolás: 40 tabl. 267,- Ft, 200 tabl. 1321,- Ft. 

1 

pAEDALON K. Gy. 
tabl., végbélkűp XXIII. 

Összetétel: 1 tabi. ~O mg tl-dimethylaminoacthylbenzhydryl-aetJ1cr-
8<>Chlortheophylhn.-ot; 
1 kúp (1,4 g) 100 mg P-dimethyl-aminoaethyl-benzhydryJ. 
aether-8-chlortheophyllin., 100 mg chlorbutanolumot tartalmaz. 

Javallatok:, Légibete~ség, tengeribetegség és egyéb okokból fennálló 
(terhesseg, uraem1a, sugárbetegség, inhalatiós narcosis labyrinth-
itis stb.) nausea és hányás. I\1cnib'e-syndroma. ' 

Adagolás; 1---:-2 t,~bletta vagy 1-2 kúp 4--6 óránként, a beteg álla
potá!ol, fuggoen. - Prophylactikusan kinetosis megelőzésére 
egy oraval az utazás meg.kezdése előtt 1-2 tabletta, vagy 1 kúp. 

Megjegyzés: tabi. rf<, kúp tf"'i, Társadalombiztosítás terhére szaba
don rendelhető. - 4 tabl. orvosi vény nélkül is kiszolgáltatható. 

CsoDJ.agolás: b. 10 tabl. 4,60 Ft, 100 tabi. 17,80 Ft; 
10 kúp 9,60 Ft; 100 kúp 69,20 Ft. 

DAEDALONETTA K. Gy. 
végbélkúp gyermekeknek 

XXIII. 

Öi;szetétel: 1 kúp 25 mg beta-dimethylaminoaetbylbenzhydryl
aether-S-chlortheophyllirr., 25 mg chlorbutanolumot tartalmaz. 

Javallatok: Hányinger, ill. hányás csillapítása arrgina acetonaemia 
heveny gastritis, lázas betegségek, otitis ~edia g;ippe esetében' 
postna;cotikus hányinger csillapítására. Légibetcgség, tengeri: 
bctegseg esetleges előfordulásakor prophylactikusan is. 

Adagolás: Csecsemőknek és egy éven aluli gyermekeknek naponta 
2 X 1 kúp, egy éven felüli gyennekekrrek naporrta 3 x 1 kúp. 
Prophylactikusan (kinetosis megélőzésére) 1 kúp % órával az 
utazás megkezdése előtt. - A készítn1ény érzékeny egyéneknél 
=yhe álmosságot, bágyadtságot okozhat. 

Megjegyzés: t§o Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 10 kúp 8,- Ft, 100 kúp 45,70 Ft. 

oALGOL K. Gy. 
cseppek 

IV. 

Összetétel: 1 ml oldat 0,67 g methylpentinolt tartalmaz. 

Javallatok: Külörrböző félehni állapotok, ideges állanotok és alvás-
zavarok, dimaxos panaszok, vegetativ dystonia i asthni.a bron-
chiale. ' 
Sajátos gYennekgyógydszali jm}allal: Ncuropathia. 

Adagolás: Átlagos napi adag 3-szor 20 csepP kevés vízben, vagy 
kockacukon-a cseppentve. 
Gyem:ekadagok: .2 hónapos kortól 14 éves korig: 2-1 csepp/ 
kg/d1e, 3-5 reszre elosztva (édes közegben). 
Mellékhatás: Hányás (kellemetlen íze miatt). Csecsemők vi. 
szonylag jobban tolerálják. Nem pótolja, csak kiegészíti az egyéb 
kezelési eljárásokat (psychotherapia káros környezeti hatások 
kiiktatása, gondos ápolás stb.). ' 
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!lrfcgjegyzés: + Társadalombiztosítás lerhére csak abban az esetb~~.;Jf rendelhető, ha az adott esetben a beteg gyógykezelését más _J'g:
szabac:Jon '."'.n~~elhe!ö - gyógyszer megfelelően nem biztosltaná.51!1 
- LeJáratJ ido; 2 ev. -~>:JIT 

Csomagnlás: 1 üveg 15 ml 23,60 Ft. '-'~~ <,:t(-

DEOOSTERON K.Gy. xxxiv ?fi ' i!í olajos inj. 
Összetétel: 1 amp. (1 ml) 5 mg desoxycorton. acet.-ot 'tartalmaz. :'}~ 
Javallatok: 1-iel\ékvesekéreg hiányos működése (Addison-kóri BZ\ 

(általános asthenia és ezek kapcsán fellépő izomgyengeség, vala~ ·'· 
mint hypotonia). Elhúzódó reconvalescentia, Sitnmonds-kór :~%1 
röntgenkater, égés utáni toxaemia, shock. Súlyos esetekbe~ d 
(<;l.iphtheria, typhus, pneumonia, grippe, tbc) célszerű C-v:ita~ :.; •. _;'".,; 
minnal együtt adni. 

E1lenjavnllat: Hypertonia, oedema. 
Adagolás: Hetenként 2-3 X 1 amp. i, musc. Tartós Decosterori. '\'/ij 

kezelés beállítása, ami csak mellékvesekéreg-elégtelenség eset& '-'.d 

ben indokolt, csak intézetben történhet. ::_:;_'i.•,.J•'.· 

Megjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére csak akkor rende]. 
hető, ha az adott esetben a beteg gyógykezelését más - szabadon .,:;\i 
rendelhető - gyógyszer megfelelően nem biztosítaná. - Lejárati · , 
idő: 3 év. i\'.j 

Csomagolás: 5 x 1 ml 58,10 Ft, 25 X [ ml 290,40 Ft. 

DEGRANOL Ch. 
inj. 

Összetétel: 1 s;>;árazampulla 50 mg 1,6-bis-(fl-chloracthyl-amino)- · 1 
1,6-desoxy-D-mannit. dihydrochlor.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Lymphoid és myeloid leukacmia, lymphogranulomato- }.Í 
sis, lymphosarcoma, reticulosarcoma, mydoma stb. j 
Sajdlos gyermekgJÓJ:J'ás;:ati javalTat: :Főleg Hodgkin-kór és lympho- ;'. .. ] 
sarcomatosis. 

Adagolás: Átlagos adagja másodnaponként 50-100 mg intravenásan ·1 
5, ill. 10 ml fiziológiás konyhasó-oldatban oldva. Csak orvosi 1 
ellenőrzés mellett alkalmazható. Paravends injicidlása súlyos nev-o
süt okodiat ! 
Gyermckadagok: 2 hónapos kortól 14 éves korig: 2-1 mgfkg}die, 
i. ven. másodnanonként, 6-8 alkalommal. 
Mellékhatások: -Émelygés, hányás, szédülés, fehérvérsejtszám. 
csökkenés. Ha ez utóbbi kifejezett, alkalmazása felfüggesziendö, 

Megjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 

Cso:m.agol:i.$: 5 x 50 mg 53,60 Ft, 50 X 50 mg 500,- Ft. 

DElliSTIN K. Gy. 
tabl. 

XXXVIII. 

fül 

Összetétel: 1 tabi. 0,05 g bem:\l·(<!-J>} ridyli ·•lilw:thrl ·aelhylcrnli
amin. hydrochfor„ot tm·talmaz, 

Javalfotok: /l.llc'l'.Íá~ rredE•fí b~!<';::•lg•l:. 

Adag:olás: ?\aponta 3--4x 1-2 tabi. 
G:;crme!:adagok:_ 2-12 hónapos ko1:ig; 2-3-szor ?·{tabl./die; 
t-6 eve.s kong: 2-3-szor % tabl./d1e; 7-14 éve.~ korig: 2--4-
szcr % tabl./die. 

Mellékhatás: Almosság. 

Megjegyzés: + Társadaiombi:r.tosítás terhére szabadon rendelhető. 

Csomagolás: 20 tahl. 18,40 Ft, 100 tal,J. 74,90 Fi. 

pELAGIL E. Gy. rf. \-'IíXLVIL 
tabl., inj. 
Összetétel: 1 t::ibl., ill. a'np. (5 ml) 0,15 g chlorochín. ph,;Spb.-ot 

tartalmaz. 

Javallatok: Polyarthritis chronica, melynél nincsenek reverzibifü 
dcstructiv elváltozások, és gerincoszlop eredetű gyök-neuralgiák. 
Ma\aria, amoebiasis, lupus erythematodes, fotodermatosisok. 

Ellenjavallatok: Nem amoebás eredetű májártalom, gastrointesli
nalis kórképek, vérképzőszervi elváltozások és a kö~ponti ideg
rendszer egyes megbetegedé~ci. 

Adagolás: Polyarthritis chronica esetén 10 napig 2 X l iabletta, majd 
naponta, ké:sőbb n1ásodnaponként 1 tabletrn . . i\Jalariában prophy
lactikusan az első héten két különbözö napon 2-2 tabletta, 
majd hetenként minden bét a,;onos napján 2 tabletta. Therapiás 
célra: 12 tabletta három napon belül. Az első napon, első alka
lommal 4 tabl., majd 6-8 óra múlva 2 tabi.; a niásodik és har
madik napon naponta egyszer 3 tabi. Súlyos esetekben (ccreb
ralis formában) a kezelést 1-2 arnp. i. vcn. cseppinfúziójával 
kell kezdeni, majd 6-8 óra múlva ezt az adagot hasonló módon 
vagy i. musc. meg kell ismételni. Ezután a kezelés per os folyta
tandó két napig, 2 x 2 tablettával. Amoebiasisban 7 napig 3 x 2 
tabl„ majd újabb 7 napig 3 x l tabi. pro die, utána 2--6 hóna
pon át hetenként 2 x 3 tabi. Lupus erythematüdes esetében naponta 
3 x 1 tabletta. Fotodermalosisban szükség szerint heteken keresztül 
naponta 1 tabl., n1ajd hetente 2-3 tabi. - Parcni.eralis ke;::eii!s
nil i. mUEc. naponta 2 mnp. 
Cseppinfúzióban pro die i. ven. álLalában 1-2 amp. 50-s:r.eres 
hígításban adandó. Szalicilátokkal és kéreghormon-készitmények
kel együtt is adható. A kezelés butazolidin és aranykészítmények
kel kombinálva óvatosságot igényel, mert az együttes alkalmazás 
súlyos bőrelváltozásokat okozhat. 
Delagil-kúra alatt a vérkép folyamatosan ellenőrizendő. 

Megjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 

Csc:m.agolois: 30 iabl. 29,10 Pt, 300 tabl. 272,40 Ft. 
5x5 amp. 19,80 Ft, 50x5 amp. 173,30 Ft. 

DEMALGON Ch. 
tabl., kúp 

VL 

Összetétel: 1 kúp (2,3 g) 0,27 g amidazoph„ 0,18 g bromaceto
carb.-ot, 
1 tabi. 0,27 g amidazoph., 0,18 g bromacetocarbauúd.-ot tar
talmaz. 

Javallatok: Fájdalomcsillapítás. Fejfájás, neuralgia, neul'itis, ischias, 
tabeses crisis, dysmenorrhoea, postexti:actiós és postoperativ 
fájdalom, rhell1llatisrnus, polyarthriti>, endocarditi;, sepsis, influ
enza, pneumonia eseteib~n. 
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Adagolás: Felnőtteknek egyszeri adag 1-2 tabl., 1-2 kúp, Ez 
adag erős fájdahnak és általuk előidézett álmatlanság 
naponta többször adható (3--4-szer). 

Megjegyzés: ~ Társadalombiztositás terhére szabadon rendelhető, 
5 tabi. és 5 kúp orvosi vény nélkül is kiadható. 

Csomagolás: b. 5 kúp 9,40 Ft, b. 100 kúp 188,- Ft, 
b. 10 tabi. 9,10 Ft, b. 100 tabi. 91,- Ft. 

DEMALGONIL Ch. 
inj„ csepp 

VI. 

Összetétel: 1 amp, (2 ml) 0,06 g allylbarbital„ 0,4 g amidazoph .• 
0,6 g urethan.-ot, 
1 üveg (15 ml) 0,45 allylbarbital„ 3 g amidazoph„ 4,5 g tire. 
than.-ot tartalmaz. 
1 üveg (100 ml) 6,66-szoros anyagmennyiséget tartalmaz. 

Javallatok: Potenciált hatású fájdalomcsillapító és antirheumati
cum, postcperativ állapotban morfin pótlására használható. 
Saját-Os ll)'ermekgyógyászati jai,'allat: Hyperpyrexia, lázas eclampsia, 

Adagolás: 1-2 amp. i. musc., 1 amp. i. ven. lassan befecskendezve. 
30-60 csepp naponta többször. 
Gyermekado.gck: 2-12 hónapos korig (10 kg-ig): 0,1 ntl/kg/dosi 
i. mm;c.; 1--6 éves korig 1-1,5 ml/dosi i. mmc.; 7-14 éves 
korig: 1,5-2 ml/dosi i. musc. 
Csecsemőnek 10 kg testsúly felett is csak l ml-t adjunk. 30 kg 
testi;úly feletti gyermekeknek 2 m-1 adható. Görcs (lázas görcs) 
szüntetésére Sevenallal együtt (!. ott). 

Megjegyzés: ~ Tár:1adalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 
Cso:m.ago!ás: b. 5 x 2 ml amp. 13,90 Ft, b. 50 X 2 ml amp. 139,- Ft. 

1 üveg (15 ml) 13,60 Ft, 1 üveg (100 ml) 67,60 Ft. 

DEPERSOLON K. Gy. 
inj. 

XXXIV. 

70 

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 30 mg 21-desoxy-21-N-(N'-methylpipe
razinyl)-prednisolon. hydrochlor„ 100 mg urethan.-ot tartalmaz 
ad 1 ml propylenglyeolos vizes oldatban. 

Javallatok; Elsősorban olyan akut kórképek, amelyekben a gyors 
glukokortikoid-hatás életmentő: égési, traumás, műtéti vagy 
intoxicatio következtében fellépő shock. Súlyos allergiás állapo
tok, anaphylaxiás shock, transfm;iós shock, status asthmaticus, 
súlyos gyógyszer-túlén:ékcnység. Fertőző betegségek kapcsán 
fellépő toxikus állapot (huzamosabb alkahnazásakor megfelelő 
antibioticummal kombinálva). Akut mellékvese-elégtelenség 
(pl. Addison-crisis), máj-coma, myocardialis infaretus shock
stádiuma. 
Sajáios gyermekgyógyászati javallat: Anaphylaxia, allergia vala· 
mennyi formája; laryngitis, laryngotracheobronchitis; toxikus 
állapot; asthmás hörghurut súlyos alakjai és asthmás roham; 
shock. 

Ellenj6'.vallatok: Az akutan alkalmazott parenteralis prednisolon
keze\ésnek gyakorlatilag nincs ellenjavallata. A huzamos kezelés 
ellenjavallatai megegyeznek a J,:ortikoszteroidvkezelés ismert 
ellenjavallataival, 

Adagolás: Shockban noradrenal' 
solon (1-3 ampulla) lassan 
egyéb indicatiókban 30--40 
venásan . . A,z akut állapot eny 
adagban Prednisolon tablettával folyt 
Gyermekadagok: 2-12 hónapos korig: 3 
1-14 éves korig: 2-1 mg/kg/dosi i. v 
(kb. 3 perc alatt) kell beadni. Szükség esetén 
megismételhető. 

Megjegyzés: >J4 Társadalombiztosítás terhére „s 
az indicatio feltüntetésével szabadon rendelhető. 
a Prcdnisolon tablettára megállapított feltételek 
hető. [A vénJ'I két példrinyban („másolai"-tal}/;ell kid!litrmi.J 
mentő hatása miatt tanácsos a .ké~zenléti táskában tar 
Lejárati idő: l év. 

Csom:.'tgolás: 3 X 1 ml amp. 58,50 Ft, 50 X 1 ml amp. 805,- Ft. 

DEPERSOLON K. Gy. 
orr- és fülcseppek 

XXXIV/XV!L 

Összetétel: 1 üveg (5 rnl) 25 mg 21·deso.x-y-21-N-(N'-methyl-pipc· 
raznyl)-prednisolon. hydrochlor„ 25 mg diaethyl-aminoaceto
-2,6-xylidid. hydrochlor. (Lidocain), 50 mg cphedr. hydrodtlor.
ot tartalmaz. 

J2vallatok: Fülbctegek műtéti utókezelése, allergiás, mucopurulens, 
mesotympanalis folyamatok, idült, gennyes középfülgyulladás 
akut exacerbatiója. Rhinitis vasomotorica, rhinitis allergica, 
az orrnyálkahártya heveny és idült gyulladása, ocdemája, heveny 
orrmelléküreg-gyulladás. 

Adagolás: Nappnta több ízben 4---5 cseppet a fülkagylóba, ill. az 
orrnyílásba csepegtetni. A készítmény csecsemő- és gyermek
gyógyászati célra nem alkalmazható. 

Megjegyzés: >fi Társadalombiztosítás terhére szakrendelések szaba· 
don, körzeti, üzemi stb. orvosok csal< sr:akrendelés (fekvőbeteg· 
gyógyintézet) javaslata alapján rendelhetik. - Lcjáratl idő: 2 é>•. 

Csnmagclás: l üveg (5 ml) 21,80 Ft. 

DEPERSOLON K. Gy. 
szemcsepp 

XXXIV/XLV. 

Összetétel: 1 üveg (5 ml) 15 mg 21-desoxy-21-N-(N'-methylpipera
zinyl)-prednisolon. hydrochlor.-ot tartalmaz. 

javallatok: A mellső segmeniun1 különféle, elsősorban allergiás 
eredetű gyulladása], továbbá kémiai és fizikai ártalmak okozta 
izgalmi állapotok. Félheveny és idült kötőhá~tya-gyulladás, 
conjunctivitis vernalis és follicularis, keratoconjunctivitis rosa
ceae és phlyctaenosa. Keratitis parenchy=atosa és disciformis, 
keratoplasticai műtét után. Scleritis, episcleritis. Elülső uveitis: 
iritls, iridocyclitis h'i'.lönböző formái. Ophthalmia sympathica, 
Az adott kórképnek megfelelően, az esetleges fertőzés leküzdésére 
és a szövődmények kivédésére egyéni javallat alapján, célszerű 
a kezelést antibioticumokkal, értágítóval vagy aethylmorphin
nal kiegészíteni. Háti;ó folyamatokmi.l belsőleg IB adandó pred
nisolon! Blepharitisben Hydrocortison szemkenőcs ajánlatos. 
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Ellenjavallatok: Hcrpes simplex corneae, továb~á min~en olyan. 
szemó;zcti megbetegedés, amelyben a s~aruhartya hamfos~tott 
vagv frzéketlen. Ulcus serpens corne~e, "."'r.us okozta gyulladasok, 
J.;c;.;,toconjunctivitis, epidemica .k~ra~ s~dmr;ii:• Gla1:'co;::n:. . 
Egéoek é;; szaruhartya-felmar?dasoz.. keze!~eben ind1vi~uáhs 
megítélés afa~j~n alka}mazhato a7.,_ ?sszeno.~e~ek r;:ie~gátlasáta, 
Szemészeti mútctek utan csak a mutct napJatol szan11tott 4-s.· 
llaptól kezdve célszerű a készítmény alkalmazása. 

Adagolás: A kórkép súlyosságának mr<gfelelöen napo"nta 1-3-szor 
1-2 cseppet az alsó áthajlásba cseppenteni. . 

Megjegyzés: + Társadalombiztosítá~ terhére csak 
rendelések rendelhetik. - Lejárati idő: 2 év. 

szemészeti szak. 

Csomagolás: 1 üveg (5 ml) 16,20 Ft. 

DEPOFOLLAN K. Gy. xxxrv. I 
~l:~::t!~;: I amp. {l ml) 15 mg oestradioi. stearin.·ot tartalmaz,. 

0'.:.:t.t.;·;·~.i 
Javallatok: Primaer ú secundaer amenorrhoca, műtéti castratio, ._'é: 

fuuctionalis sterilitas, prostata-carcinoma, cliniaxban rninde~ ;;~ 
más kezelés eredménytelensége esetén. ·,····.t.:~.!.~.'.· 

Adagolá:o: Prinuu:r és sewndaer amenorrhoedbwi: 1x1 ml i. musc, Szül.' ""' 
ség esetén 2 hét múlva újabb 1 ml i. musc. (esetleg progcsternn- Y'.2 
kezeléssel együtt). Eredménytelenség esetén a kúra 2-3 hóna- /f"tfa 
pos szünet ud.n megismétlendő. -~~f ... 
Climaxban: havonként 1 X l ml i, musc. „ 

M!iléli caslralio esetén az adagolás módját a kiesési tünetek súlyos- >~fi 
sága szabja meg. 
Functúma!is sterilitasban: havonként 1 X 1 ml 2-3 hónapon át, >S~ 
a menstruatiót követő napon. 2-3 hónapos szünetek közbe- ;~~] 
iktatásával a kúra többször ismételhető. Egy ciklllll ideje alatt :l\;· 
(I-2 nap múlva) a Depofollan injekció csak gcnitalis hypoplasia <f.?'i• 
esetén ismételhető, ·· 
Prostata-carcinomában: hetenként 1 X l ml. 

I\fdlékhatás: l\·fűtéti castratióban amennyiben mé.1-i.kiirtás nem 
történt, a Depofollan injekció vérzést válthat ki. A ke7.elés hatá- \.Tu 
sára nemkívánatos vén:és climax idején is mutatkozhat. ;tS 

Megjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére csak akkor rendelhetö, L .. z.,:\ 
ha az adott esetben a beteg gyógykezelését más - szabadon , 
rendelhető - gyógyszer megfelelően nem biztosítaná. - Az ol
datban esetleg látható kiválás az ampulla meleg vízbe helyezésé-
vel néhány perc alatt oldódik. Kizárólag kristálytiszta oldat -.o-l 
használható. 

Cso-magolásr 1x1 amp. 11,80 Ft. 

DEPRIDOL K. Gy. 
inj., tabl. 

v. 
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Összetétel: 1 amp. (1 ml) 10 mg methadon. hydrochlor.-ot, 
1 tabi. 5 mg methadon. hydrochlor.-ot tartalmaz. 

Javallatok: FájJalomcsillapítá.s és göresoldás. Morfin helyettesítésére. 

Ada~oiás: Naponta 1-3-szor 1 tabi., 1-2-szer l amp. s. cut. vagy 
1.mUJl,;, 

:fdegjegyzés: q:-'lcf.: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 

Csom.z.go-lfü;: b. 5 x l ml amp. 8,- Ft, 50 x 1 ml amp. 80,- Ft; ·:'.:j 
20 tabl. 6,40 Ft, 100 tabi. 16,60 Ft. 

J)ERMAFORINE 
sebhintőpor 
Összetétel: 1 szór.Jdo:JDZ 

0,036 g hydrarg:. chlor. 
g zinc. oxyd., 0,376 g 

J„vallat: Sebhintőpor. 
h,dagol:is: A seb felületét behintjük. 

j\fegjegya-és: .:f. Tirsadalombiztosítás terhére szabadon rende\he1.Ö, 
__ J O g orvosi vény nélküi is adható. 

Csomagolás: 1 szóródoboz ( !O g) 1_.40 Ft, b. 1 zacskó (100 g) 140~ Ft. 

JJERMASEPT B. 
kenőcs 

XLIV. 

Összetétel: 1 tubus (20 g) 0,0304 g argent nitric., 0,2 g monobrom· 
benzol., 0,2 g o-oxychinolin sulf., 0,2 g res. pini, 0,2 g tereb. 
comm., 0,29 g bism. triobromphcn., 0,5 g pix fagi redest., 0,8 g 
zinc. oxyd„ 1 g ammon. bitmn. sulfon„ 1 g plumb. oxyd., l g 
sulfur praecip., 1,2 g bism. subnitric., i,3 g ol. jeeor.-t tartalmaz 
vazelin típusú kenőcsben. 

Javallatok: Fertőzött sebek kezelése, pyoderrna, ekzema. 

Adagoiás: Külsőleg, kenőcs. 

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 

Csoniagolás: l tubus (20 g) 6,90 Ft. 

J)!ACODON A. 
tabl. 

v. 

Összetétel: 1 tabi. 5 mg aeetyldihydroeodeinon. hydrochlor.-ot 
tartalmaz. 

Javallatok: Bronchialis és tüdőrnegbctegedésekbcn mint köhögé~
csillapító. 

Adagolás: Felniítteknek napközben 2 x ~fi tabletta, este l tabletta. 
Gyermekeknek 1 éven feliil naponta egyszer % tabletta adható. 

Megjegyzés: ~~ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 

Csom.agoJás: 10 tabl. 11,40 Ft. 

JJ!APHYLL!N K. Gy. 
tabl., kúp 
Összetétel: 1 tabi. 0, 1 g theophyllin-aethylcndiamint, 

XVI. 

1 kúp (2 g) 0,36 g thcophyllin-acthylcndiamint tartalmaz. 
Javallatok: Angina peetoris, asthma cardiale és bronchiale, arterio

sclerotiku.s és hypertoniás eredetű keringési zavarok, myopathia 
cordis chroniea, claudieatio intennittens, decompenzált vitiumok 
cardialis és nephrogen oedemák. 

Adagolás: Naponta 3-szor 1-2 tabi., naponta 1-2 kúp. 

l'.-!egjegyzés: Társadalombiztosítás terhére csak abban az esetben 
rendelhet<'\, ha az adott esetben a beteg gyógykezelését más -
szabad<Jn rendelhető ·- gyógyso:cr megfelelően nem biztosítaná. 

C~omagolás: 20 tabl. 18,80 Ft, 100 tabi. 83,50 :Ft. 
10 kúp 41,80 Ft, 100 kúp 363,80 Ft. 

fi Gyógyszerkészftményelc 

1 
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DIAPHYLLIN GLUTEOSUM K. Gy. XV!.r·~. if 

~~~z~é~l: 1 amp. (1 ml) 0,24 g theophyllin-aethylendiamin, 0,01 g·{.':.~.·~.' 
norcam.-ot tartalmaz. . · .,'.$ 

~:;a:~~::~:l l~~~a:i~~,:~;ó~g i. musc . .' ~ ••• ·.:1
1.-:.~ .. :·~.~.,:.i,; ... •.: .... · ... ~ .•.... ·.· 

Megjegyzés: _Társadalombiztosítás terhére szabad9n rendelhető, -, 

c,omagolfa1 b. 5 x 1 ml emp. 9,50 F<, b. 50 x 1 ml arnp, 95,- Ft. li 
D~HX,~1;;1N VENOSUM K Gy. XVI. ··.·.·.' .•. r .•. ·.&.:····.:·l.i.' 

Öss...:etétel: 1 amp. (5 ml) 0,24 g theophyllin-aethylendiamint :.:'-~ 
tartalmaz. :_:;{:{J 

~~::!:::'.'.·!~;;~~:2:~::!,:;,;m;;,~;;:' ;,~~~;~:de:::~elh"ő. :~·~.·.•.~.' .. ~ .... '.·.• .. ·.'..·.· .. ~.·;.·11J1•1!: Csomagolás: b. 5 X 5 ml amp. 11,30 Ft, b. 50 x 5 ml amp. l 13,- Ft, _ ;:~ 

DIAPULMON Ch. VI. 
olajos inj. 

~::;w 
Összetétel: 1 amp. (2 ml) 0,06 g chinin. bas. anhydr., 0,05 g cam- --

phor., 0,16 g menthol., 0,4 ml aethereol. eucal.-ot tartalmaz, ----·., 

Javall~tok: Bronc~tis,hbronchopneumonia, hypostatikus és postope- ··\.'.:.~.•.;.;.::'..\ 
ratlv pneumoma, ronchiectasia, tüdő-abscessus és ·gangreana 
grippés tüdőkomplikáci6k megelőzése, pertussis, asthma bronchi: '·.'.}.•.·.t.;: .. i 
ale, tbc-sek vegyes fertőzése, nikotin-abusus, laryngitis rhinitis ;;·! 
esetén inhalációban is. ' 

Adag<>lás: Naponta 1-2-szcr 1--4 ml i. musc. A kúra 1-3 hétig 
tart. 
Gye:mekadagok: Csecsemőnek naponta egyszer 0,3 ml, 5 éves 
kong 0,5 ml, 12 éves korig 1 ml. Inhalációs alkalmazása: 20-30 
csepp forró vízre cseppentve, belélegezve. 

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: b. 10x2 mlamp.26,70 Ft, b. 100x2ml amp.267,-Ft. .,:X:i 

·!f;.i 
<-'! 

DICAPTOL Ch. 
olajos ínj. 

LII. 
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Összetétel: 1 amp. (1 ml) 0,1 g dimercapr.-ot tartalmaz, 
Javallatok: Nehézfémmérgezések, elsősorban arzén- arzenobenzol-

mérgezés. ' 
Sajátos gyeimekgy6gyás;:ali }avallala: Akrodynia. 

Adagolás: Heveny mérgez6s esetén első nap 4-6-szor 1 amp., a 
2--4. napon 3 X 1 amp„ az 5-6. napon 1 amp. Befecskendezés 
mélyen, intraglu!aealisan. 

G;'rrmd:adagok: 2 hónapos kortól [4 éves korig: 3-2/mg/kg/dos. 
i. musc„ 2-6-szor naponta (a naponkénti injekciók számát 
fokozatosan csökkentjük 6·ról 2-re, kb. 10 nap alatt). 
Vaskészítmény adása egyidejűleg contraindikált. 

MegjegyZés: + Társadalombiztosítás terhére szabadon rcndelhc!ői 
Csomagolás: 10 X 1 ml amp. 43,40 Ft. 

DIENOESTROL B. 
tabl. és forte tabl. 

Összetétd: I tabl. 0,5 mg dienoestrol.-ot, 
l forte tabl. 2,5 mg dienoestrol.-ot tartalmaz. 

XXXIV. 

Javallatok: Tab!., inj.: Menopausa, amenorrhoea, stcrilitas, utcrus 
hypoplasia, lactatio megakadályozása. 
Forte tabi.; prostata-cc., mamma-cc.-ból eredő csont·metasta· 
sisok. 

Ellenjuvallat: Rákos hajlamosságra valló családi anamnesis. Praecli
macteriumos, rendszertelen mcnstruatio esetén csak szövettani 
diagnosis után javallható. 

Adagolás: Merwpausa enyhe tüneteinek kezelésében per os a szaka
szos adagolás célszerű, pl. első héten napi 3 x 1 tab!., a második 
héten napi 2 X 1 tabl„ a harmadik héten napi 1 tabl. Ezután 
néhány heti szünet, amíg a tünetek újra nem jelentkeznek. Néha 
kisebb adagok is elegendőek. Súlyosabb tünetek (ízületi folya
matok, psychés állapot, hypcrtonia stb.) kezelése esetén nagyobb 
adag, a fenti adagok kétszerese is indokolt lehet. 
Amerwrrhoea esetén az adagolásra a tüszőhormon-kezelésben kö
vetett általános irányelvek a mértékadók. Ajánlatos naponta 
4 X 1 tablettát, hál'Om héten át adni. Egy heti szünet után az 
adagolás megismételhető. 
Sterililas esetén, amennyib€Il ázt genitalis hypoplasia okozza, 
napi 2 tabletta, mindenkor a ciklus egyik felében adandó. 
Lactatio megállítására az első három napon át 3 x 2 tabi. szükséges 
a tejelválasztás elapadásáig. 
Forte tabl.: Férfiaknak (prm;tata-cc.) a kívánt gyógyszel'halás 
eléréséig (6---8 hét) naponta 6-8 ! forte tabletta, azaz 15-20 mg. 
Azután elegendő napi 3 l forte tabletta. Kedvező visszafejlődés 
esetén az oestrogen-szint napi 1 tablettával is fenntartható. 1\fű
tétre alkalmatlan, főleg öregkori prostata-hypertrophiás vizelet
ürítési panaszok esetében naponta 3 x 1 ! forte tabi. szedése ele
gendő. A dysuriás panaszok enyhülése után naponta 1 tabi. 
.Nőknek: Climax-koron túli emlőrákból kiinduló csont<ittételes 
megbetegedésekben 4--6 héten át napi 6-8 forte tabletta. Huza
mosabb S7.edés után beálló hormontelitettség esetén- ha menstru
atiós tünetek stb. jelentkeznek - a napi adagot csökkenteni kell 
vagy a készítmény szedését abba kell hagyni, ill. tesztoszteron 
adagolásával ellensúlyozni. Climax-koron belül nőknek az eset
ben adjuk, ha a tesztoszteron-kezelés nem járt eredménnyel. 

Megjegyzés: + Társadalombi;;:;tosítás terhére szabadon rendelhető. 
- Lejárati idő: 5 év. 
1 forte tabl. a legnagyobb egyszeri adagnál (2 mg) többet tar
talmaz! 

Csomagolás: 20 tabi. 3,70 Ft, 
50 forte tabi. 20,SO Ft. 
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DIENOESTROL E. Gy. -r. 
kenőcs 

Összetétel: l tubus {20 g) 0,02 g dienoestrol. 
típu.,ú kenőc.~ben. 

Javallatok: Az ovarium dysfWlctiójából eredő tünetek pere· 
kezelé-.<ére: cikiikusan fellépő ekzcmák, pruritus, kraurosis VUl 
acne vulgaris és rosacea, ulcus cruris, fagyási sérűlések. 

EHenjav':lllatok: :\'ern hormonális eredetű dváÚozások (tbc, 
chex1a). 

Adagolás: Ciklikrn;a.n jelentkező ckzemákra, pruritus és kra 
esetén a hüvelybc1ricneier éjszakfira és szijkség esetén re 
kenőccsel be kell kenni. Acne vulgaris és rosacea esetén 
területet hasonlóan kezeljük. Az emlőbimbó-rhagadok kez 
bórsavoldattal történt le~nosás után kb. babnyi men 
.kenőccsel bevont steril gézlemezt; colpitls vetularum 
kenőccsel fedett tampont helyezünk a hüvelybe. Vérk 
zavarok folytán nehezen gyógyuló fekélyeket (ulcus cr 
a fagyási sérüléseket a seb környékének megtisztítása 1i 

kcnőccsei be,·ont steril gézlcmezzel fedjük. A kötést na 
váltjuk a teljes behámosodásig. Gyógyulás esetén (sarjkép 
néhány <iapig közömbös kenöcsre térünk át, azután ismét 
előbbit alkalmazzuk. 

MegíeID•zés: •!- Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhet 
- Lejárati idő: 5 év. 

Csomagolás: l tubus (20 g) 6,- Ft. 

DIGOXIN K. Gy. 
cseppek, inj., tabi. .:;;:1 
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Összetétel: 1 üveg 15 ml sol. (l ml=40 csepp=! mg) 15 mg di~;}§,'.S 
goxin.-ot; 
t amp. (2 ml) 0,5 mg digoxin.~ot; 
l tabi. 0,25 mg digoxin.·ot tartalmaz. 

Javallatok: A keringési elégtelenség (eardialis deeompensatio) hely: ';tJ 
reállítása és a compensatio fenntartása. ~.~ .. ;,,: 
Sajátos gyermrkgJ'Ó/!yás;::ali javallat: Taehycardiával járó S7-Íve\eg.· 
telemég valamennyi formája, amelyben gyors digitalis-hatás ''•01 
kívánatos. i::'.1 

:.!;.! 
Adagolás: A comper;satio helyreállítására az első (esetleg a második) '"~i 

napon nagyobb adag 2-2% ampulla i. ven., illetve 40--6(} '''"i 
csepp, illetve 4-6 tabletta alkalmazható, amit a következii iJi! 
napokban csökkenteni helyes akkor is, ha semmi toxikus jelenség „,„ 
nem mutatkozik. A helyreállított compensatio fcnntartá~ára .. , 1 

általában napi 10-20 csepp, illetve 1-2 tabletta szükstges. :t.i 
T~kintcttel arra, hogy a Digoxin gyorsan eliminálódik és nem 
kumulálódik, a fenntartó kezeléskor szünetek beiktatása nem 'L§ 
indokolt, csak intoxicatiós jelenségek felléptekor. o;,:;; 
Gyermekadagok: Digitalizáló v. telít6 adag (2 hónapos kortól 14 éves."?;{ 
korig); Per os; 2-·l csepp/kg. "'il 
I. musc. vagy i. ven.: 0,1---0,08 ml/kg. 
Gyo„s digitali::ál.ásha;; a fenti összmennyiséget általában 48 óra 1 

alatt adji1k be úgy, hogy a?; első adag az összmennyiségnek kb. ;.·.•.·.·.·1 

egyharmada (esetleg fele), a fennmaradt mennyiséget pedig 
egyenlő adagokra elosztva alkalmazzuk, 6-8 óránkénti ada
gokban. 

1 

,j 
.-h)1'1„ 

Lassú diétali::.álásho;;; a telítő adag ös~zmennyiségét 5-7 nap 
alatt adjuk be, napi 3--4 egyforma adagban. 
Frnnta„!6 adag: Mindhárom korcsoportban általában a tclít<5 
adag egynegyede. 

:M'.ellékhatá10: Hányá.s, szédülés, látászavar, bradycm·dia, bigem.in 
pulzus, extrasystoha. 

M'.e"'jegyzés: ++ Társadalombiztosítás terhére ~zabadon rendel
' "'hető. - Lejárati idó: 2 év. 

Csomagolás: 1 Uveg: 15 m! 21.30 Ft; 
5 x 2 ml amp. 10,50 Ft, 100 x 2 inl arnp. 160,- Ft; 
50 tabl. 14,40 Ft, 250 tabi. G0,50 Ft. 

D!OTILAN Ch. 
tabl. 

XXIV. 

ös5 zetétel: 1 tabi. 0,1 g natr. dioctyl-sulfosuccin.-ot tartalmaz. 

Javallat: Obstipatio. 
Adagolás: Felnöitek átlagog adagja esetenként 1-2, esetleg 3 tabi„ 

gyermekeknek %-% tabl. 

Megjegyzé;:;: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 

Csomagolás: 10 tabi. 3,60 Ft, 200 iabl. 41,20 Ft. 

DIPANKRIN K. Gy. XXI. 
inte~tinosolvens drazsé 

Összetétel: 1 drazsé 0, 15 g pancrcatin, 0,05 g duodenum sicc.·01 
tartalmaz. 

Javallatck: Achylia gastrica, dyspepsiák, a pancreas-működés csök
kenésével vagy kiesésével járó emésztési zavarok, hasmenés. 

Adagolás: Naponta 3-szor 1-2 drazsé étkezés közben. 

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 
· - Lejárati idő; 3 év. 

Csomagolás: b. 30 drazsé 6,- Fr. b. 100 drazsé 20,- Ft. 

DIPHEDAN E. Gy. T. 
tabl. 

Összetétel: 1 tabl. 0,1 g pheny!oin.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Genuin és organikus eredetű epilepsia. 

III. 

Adagolás: Napi 1 tabl.-ról emelkedve napi 3-s.zor, esetleg 4--5-ször 
1 tabl.-ig. Gyermekeknek 4 éves korig 2x%, 6 éves korig 4x%, 
J 2 éves korig 2 x 1 tabi. A beállítás ideje alatt Sevena\ adandó. 
Csak orvosi felügyelet melle:tt szedhető! Bőrtünetek jelentkezése
kor az adagot csökkenteni kell vagy a kezelést abba kell hagyni. 

Meg}egyzés: + Társadal,1mbiztosítás terhére szabadon rendelhető. 

Csomagolás: 25 tabl. 8,20 Ft. 

77 



DITHESCOP B. 
forte inj. 
Összetétel: 1 amp. (l ml) 20 mg morph. hydrochlor., 30 mg ae 

morph. hydrochlor„ 0,4 mg scop. hydrobrom.-ot tartal 
Javallatok: Narcosis bevezetése, elmebeteg erős motorikus izga 

fájdalomcsillapítás. 
Adagolás: Szükség szerint l amp. s. cut, 
Megjegyzés: ~:ir~B Társadalombiztosítás terhére s7.abadon-rendclhetö·:. 
Csoinagolás: b. lOx 1 ml forte amp. 16,70 Ft. • 

DITYRIN Ch. 
drazsé 
Összetétel: 1 drazsé 25 mg dijodtyrosin.-ot tartalmaz. 
Javallatok: Hyperthyreosis, Basedow-kór, alkati soványság, 
Adagolás: Naponta 2---4---6 tabi., súlyos esetekben 10 

krónikus intennittáló kezelés a pulzus, testsúly,,~ ;L;p;.;.;;;,;;-;:'; 
kontrollja mellett. Általában kétheti kezelés ucin 5 napos 
Gyermekeknek másodnaponként 1 tabl. Csak állandó 
ellenőrzés mellett adható. 

Megjegyzés: + Társadalombiztosltás lcrhére szabadon "''d'fü'"'··· 
Cso:m.agolás: 50 tabl. 8,40 :Ft, 250 tabi. 30,70 Ft. 

DOLARGAN Ch. 
inj„ tabl. 

v. 

Összetétel: 1 amp. (2 ml) 0,10 g pethidin. bydrochlor.-ot, 
l tabl. 0,025 g pethidin. hydrochlor.-ot tartalmaz. 

'Javallatok: Erős fájdalomcsillapító és görcsoldó: morfin helyettes!
tésére főleg epe- és vesekólikában. 

Adagolás: Napi 1-3-szor 1 tabi. vízben oldva, étkezés után. Szük
ség szerint napi 1-3-szor l-2 ml izomba vagy bőr alá. (Venába: 
10 ml 10%-os szőlőcukor vagy élettani konyhasóval hlgitva, 
lassan, 2-3 perc alatt.) 
Gyermekadagok: 2 hónapos kortól 14 éves korig: műtét vagy egyéb, 
nagy fájdalom enyhítésére l mg/kg/dosi s. cut.; az ún. lytikus 
cocktailban (Hibernallal és Pipolphenncl együtt): 2 mg/kg/dosi 
s. cut. - A tabletta használata a gyermekgyógyás<:atban kerü
lendő. 

Megjegyzés: :,'_fi~ Társadaiombiztos!tás terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: b. 5 x 2 ml amp. 15,90 Ft, b. 100 X 2 ml amp. 318,- Ft 

20 tabl. 7,80 Ft. 

DOLOR K. Gy. 
tabl. 

v. 
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Összetétel: 1 tabl. 0,02 g aethylmorph. hydrochlor, 0,3 g amida
zoph„ 0,3 g phenacetin.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Migraine, fogfájás, neuralgiás fájdalmak. 
Adagolás: Naponta 1-3-szor 1 tabl. 
Megjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére s<:abadon rendelhető. 

Cson-1ag0Iás: b. 10 tabi. 13,30 Ft, b. 100 tabi. 133,- Ft. 

vol\1ATRIN Ch. 
forte inj„ tabl. 

V. 

Ö tétel· 1 amp (1 ml) 1,5 mg methylhomatrnp. brom., 0,84 mg 
sszf ba;~ hydro~hlor„ J .5 mg codeiu. hydrochlor„ 1,76 mg papa

~~~. hydrochlor„ 9,10 i=ng narcotin. hydrochlor„ 26,8 mg morph. 

hvdrochlor.-ot; h b · h d 
1 'tabl. 2 mg methylhomatrop. brom„ 0,21 mg t e am. y rochlor., 
o 38 mg codein. hydrochlor„ 0,44 mg papaver. hydrochlor„ 
2'.28 mg noscapin. hydrocblor„ 6,7 mg morph. hydrocblor.·ot 

tartalmaz. 
avallatok: Narkózis .?evcz~té~e,, gy·01norbánt~~<;~k_al k~pcsolat.°~ 

J fá"dahnak és görcsok, b:lverzes, eJ?e·, vesekokolika, d1smenorr 
b~ea, éjjeli izzadás, angma pectons. , . 
olás: Erős kólikás fáj<' ·iint:tüére %-1 amp,, narkoz1s 

A.dal,evezetésére 1-1 % amp„ s. cut. Naponta 2-3-szor 1-2 tabi. 
• és· ~~ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendel-

Me~~ _· Mite inj. gyártása megszűnt, 
Csomagolás: b. 5X1 ml forte amp. 8,15 Ft, b. 100X1 ml forte 

amp. 164,- Ft: 
10 tabi. 3,40 Ft. 

voRLOTYN Ch. 
tabl. 

II. 

Összetétel: 1 tabl. 0,20 g a_mobarbital.-ot tartalmaz. 
Javallatok: Sedativum, hypnoticum, tartós altatás. 
Adagolás: Sedativumként naponta kétszer %-% tabletta, hypno-

ticurnként 1 tabl. lefekvés clött fél órával. ... . .. 
Tartós altatás: Az adagolást 3 x 1 tabl.·V?;~ kezdiuk, maJd a szuk· 
séghez képest emeljük, illetve csökkei;-t1u~ az adagot a beteg 
állapota és tűrőképessége figyelembevetelevel. » 

Megjegyzés: ~ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhcto. 

Csomagolás: 20 tabl. 7,10 Ft, 250 tabl. 65,30 Ft. 

EGGOSALIL E. Gy. T. 
tabl. 

VI. 

Összetétel: 1 tabi. 0,5 g salicylamid.-ot tartalmaz. 
Javallatok: Hűléses és rheumás megbe~edések, fejfájás, és egyéb 

fájdalmak, lázas állapotok, polyarthritl.s. 

Adagolás: Naponta 3 x2 tabl. _ 
Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelheto. 

Cson:iagoiás: b. 30 tabl. 11,10 Ft, b. 250 tabl. 92,50 Ft. 

ELASTOSAN R. 
cinkenyvpólya 
Öss.zetétel: 70-80 g cink.enyvvel impregnált pólya 4 % 

0,06 % natr. choleinic.-ot tartalmaz. 
Javallatok: Ulcus cruris, va.ricositas, ekzema. 

XLIV. 

inc. oxyd., 
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Alkalmazás: A pólyát alkalmazás el<ítt két 
néhány percig lefedett edényben gőzölgő 
Utána a pólyát zsindelysze.-ű menetekkel a ;n<•gb;[,g~,;;.;~':::: 
tagrészre csavarjuk. Enyhe simogatásra a pólya anyaga 
hoz letapad és egyenlete.~, rugalmas masszává válik 
7-14 napig hagyunk a betegen. A pólyát kvágással v~gy 
vízben való áztatás után lccsavarássa! tivolítjuk el. Ulcus 
nedvező ckzcnia a pólyázás előtt szárazpárás . kötéssel 
kötendő. 

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon 

Csomagolás: 1 pólya 5mx10 cm 23,90 Ft. 

ENTEROSEPTOL E. Gy. T. 
tabl. 

Összeté'.tel: 1 labl. 0,25 g jodchloroxychinolin.-ot tartalmaz. 

Ja,•allatok: Badllaris és amoebás dysentcria, cnterocolitis, 
és rothadi.~os dyspepsia, nyári hasmenések. 

Adagolás: Oralisan felnőtteknek ;iltalában 3 X 1-2 tabletta étkezé
sek után. 
Gyernukadagok: 2-12 11ónapos korig 3-4-szer ~-% tabl./die, 
1-6 éves korig 3-•t-szcr %-% tabl./die, 7-14 éves korig 
3-4-szer 1-1 }2 tabl./die. 

Megjegyzés: Társadalombiztosítás ~erhére szabadon 

Csoi:nagolás: 20 tabi. 16,50 Ft, 250 iabl. 151,60 Ft. 

EPHERIT Ch. 
inj., tabl. 
Összetétel: l amp. {1 ml) 0,03 g epbedr. hyd1·od1lor.-ot, 

1 tabi. 0,05 g ephedr. hydrocb!or.-ot tartahnaz. 

xv. 

Javallatok: Hypotonia, collapsus, fenyegető légzőközponti bénulás, 
szív-block, asthma, bronchitis chron., emphysema, allergiás 
bőr- és bélbetegségek, tengeribetegség, narcolepsia. 

Adagolás: Naponta 3-szor %-1 tabi. Asthrnás roham előtt l tabi.; 
roham alatt vagy akut vérnyomásesés megszüntetésére l arrrn. 
s. cut. Bélrenyheség esetén naponta 2-szer Yz tabl. · 

Megjegyzés: if- Társadalombiztm;ítás terhére szabadon rendelhető. 

Csomagolás: b. 5 x l ml amp. 8,30 Ft, b. 50 x l ml amp. 83,- Ft 
b. 20 tabl. 6,40 Ft, b. 100 tabi. 32,- Ft. · 

ERGAM K. Gy. 
inj., cseppek 

Összetétel: l amp. (1 ml) 0,3 mg ergotamin. tart.·ot, 

XXVI. 

l üveg (5 ml) 3 mg és 1 üveg (100 ml) 60 mg ergotamin. tart.-ot 
tartalmaz. (1 ml=kb. 25 csepp=0,6 mg hatóanyag.) 

Javallatok: S::;iilés;:,.etbrn korai gyermekágyi vérzés (atonia post par
tum), késői gyermekágyi vérzés, gyermekágyi subinvolutio meg· 
előzésére és kezelésére, aborlus incompletus esetén a vérzés 
csökkentésére, vetélés befejei,ése után a méh összehúzódásának 
t'lős~gílé.<ére; nógy6gJ'IÍszatban (a szövettani lelet i"meretében) 

a vfrzés mennyiségének esükkentúére; be!- i.< idrggyóg)'á,.';lt!ba11 
sympalliicotonia, migraine, glaucoma, hypcrlhyreo,is eoetén. 

AJagolás: Általában naponta. 1-2-sze~ %-l ami;mlla s. eut. vagy 
i. musc„ súlyos esetekben ovatosan, igen lassan, 1. ven. ;\ cseppek
ből naponta 2-3-szor 15-30 csepp. 

?+{cgjegyzés: ofcif- Társadalombiztosítás terhére szabadon rendel
hető. - Lejárati idő: inj. 2 év, cseppek 1 év. 

Csomagolás: b. 5 X 1 ml amp. 8,~~ Ft,~· 50 X 1 ml amp. 87,50 Ft, 
b. l úveg (5 ml) 6,05 Ft, b. 1 uveg dOO ml} 121,- Ft. 

ERGOMETRIN K. Gy. 
inj. 

XXVI. 

Ö;;;szetétel: 1 amp. (1 ml) 0,2 mg ergometrin. malein.-ot tartalmaz. 

Jnvallatok: Azonnali vérzéscsillapítás a sziilés::;etbm, a lepényi szak· 
ban és azt követően jelentkező atoniás vérzéscknél, scctio caes<irea 
alkalmával a magzat megszületése után, terhességmegszakít<is 
és vetélés befejezése közben előadódó atoniás vérzésnél, a nó
gyógydszatban menorrhagiák és metrorrhagiák esetén. 

Adagolás: 1 amp. i. musc. vagy i. ven. 
1\-Iegjegyzés: ++ Társadalombiztosítás te>hére szabadon rcn<lcl

hctő. - Lejárati idő: 1 év. 

Csomagolás: b. 5 X l ml 12,- Ft, b. 50 X 1 ml 120,- Ft. 

E!UGON E. Gy. T. 
szirup 

XVII. 

Összetétel: 1 üveg (200 g szirup) 0,044 g codein. hydrochlor., 0,618 g 
natr. hypophosph., 2,564 g calc. hypophosph., 6,18 g kal. guaja
colsulfon.-ot tartalmaz. 

Javallat: Meghűléses betegségek. 
Adagolás: Felnőtteknek; uaponta 3-szor 1 evőkanállal; 

gyermekeknek: naponta 3-szor l kávéskanállal. 

1-Iegjegyz.f!s: + Társadalombiztosítás terhére csak 12 éven aluli 
gyermekek részére rendelhető szabadon. Társadalombiztosít<i.s 
terhére 12 éven felüliek részére nem rendelhető . - Közgyógy
ellátás terhére nem rendelhető. -200 g orvosi vény nélkül is ki
adható. 

Csomagolás: l üveg (200 g) 17,50 Ft. 

ERPOZID Ch. XVI. 
tabl. és forte tabl. 
Ö5szctétel: 1 tabi. 0,1 mg rescrpin„ 10 rng hydrochlorothiaz.-ot., 

l tabi. forte 0,25 mg reserpin„ 25 mg hydrochlorothiaz.-ot tar
talmaz. 

Javallatok: A vese vagy érrendszer mcgbetegedéseiből eredő, továb
bá idegrendszeri, hormonalis és toxikus eredetű hypertoniák, 
valamint hypertonia esscntialis esetei. 

Adagolás: A vérnyomás állapotától függően a kúraszerű adagolást, 
naponta 2-3 x 1-2 Erpozid tabl. vagy napi 2-3 x %-1 
Erpozid forte tabl.-val célszerű elkezdeni. - A vérnyomáscsök-
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ke.?és a ke~~lés 3-:4· napján ~övetkez_ik be. Ezután az ad 
csokkenthetJuk, am1g a beteg vernyomasa normalizálódik F 
tartó adagnak az esetek jelentős részében napi 2 x I E 
tabi. már elegendőnek bizonyul. - I-fuzamos alka! rp 
ajánlatos az elektrolitszint időnkénti ellenőrzése. maz 

l'degjegyzés: ':i< Társadalombiztosítás terhére szabadon d 
ren cl.hét~. 

Csoniagolás: 50 tabl. 10,80 Ft, 500 tabl. 47,20 Ft 
50 tabi. forte 13,80 Ft, 500 tabi. foi;te 76,'20 1'"t'. 

ETOPURIN K. Gy. 
tabl. 

Öss;;:etétel: 1 tabl. 0,03 b b b · 1 talmaz. g uto ar ita ., 0,1 g theophyllin.-ot 

Javall_atok: Angina pectoris, szív-neurosis migraine ,.rt,cio•docoo,.JJ 
climaxos vasoneurosis. hypertonia. ' ' 

Adagolás: Naponta 3-szor 1-2 tabi. 

Megjegy:;i:és: ~ Tárr:ad~lombiztosítás terhére szabadon '""d<<lh<otő. c!,i 
- 10 tabi. orvosi veny nélkul is kiadható. • 

Csoinagolás: 20 tabi. ll,40 Ft, 100 tabi. 46,10 Ft. 

ETOVAL K. Gy. 
tabl. II. 

Összetétel: 1 tabi. 0 1 g butobarbital.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Se<lativum, hypnoticum, antiepilepticum. 

Adagolás: 1\1int sedativum napi 2-3-szor % tabl. mint alt t' 
este lefekvés előtt 1-2! tabi. ' a oszer 

Megjegyzés: W Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető, 
Csoinagalás: b, 10 tabl. 6,30 Ft, b. 100 tabl. 63,- Ft. 

ETOVALETTA K. Gy. 
tabi. II. 
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Összetétel: 1 tabl. 0,03 g butobarbital.-ot tartalmaz. 

Jav~toJ;:: A centralis idegrendszer izgalmi állapotai neurasthenia 
~ter;a, hypertonia, essentialis angina pectoris as'thma cardial ' 

migrame. ' e, 

Adagolás: Napi 2-3-szor 1-2 tabl, 

Megjegyzés: ~1 Tár~adalombiztosítás terhére szabadon rendelhető 
- 10 tabl. orvosi vény nélkül is kiszolgáltatható, · 

Csoinagolás: b, 30 tabl. 6,30 Ft, b. 100 tabl. 21,- Ft. 

i;:1'ACTIIlN K. Gy. 
inj. 

XXXIII. 

összetétel: 1 sza1azampulla (2 ml) 40 NE adrenocorticotrop-hor
mo:nt tai talmaz. A készítményhez oldószer és kicsapószer van 
mellékelve. 

Javallatok: Akut túlérzékenységi állapotok (súlyos szérumbetegség, 
angioneurotikus ocdema, gyógyszerérzékenység), shock, status 
asthrnaticus, asthma bronchiale, rhcumás láz, carditis et poly· 
serositis rheumatica, :rheurnatoid a:rthritis akut fellángolása, 
agranulocytosis, pe:riarteriitis nodosa, hypophysis hypofunctiója 
(Sirnmonds-kór), égési shocl:, lupus erythematodes disseminatus 
acutus, dermatitis exfoliativa, pernphigus, allergiás chéma, 
ophthalmia sympathica, iritis, iridocyclitis, uveitis, keratitis, 
scleritis, episcleritis. 

Ellenjavallatok: Ulcus ventriculi et duodeni aktiv szaka. Cushing
kór, osteoporosis, decompensatio cordis, arteriosclcrosis, hyper
tonia, diabetes mellitus. Tuberculosis és egyéb fertőző betegségek. 
(Ha feltétlenül szükséges, úgy megfelelő antibioticummal.) 
Psychosis, psychoneurosis. 

Adagolás: A mellékelt II. jelzésű oldószerben oldjuk az I. jelzésű 
szárazampulla tartalmát, majd oldás után a III. jelzésű ampulla 
tartalmával kicsapjuk az oldott anyagot és intramuscularisan 
injiciáljuk. Retard ACTH alkalmazásával 24 órán át állandó 
ACTH-szint biztosítható. Az esetek súlyossága szerint naponta 
40 NE, súlyosabb esetekben 80 NE adása ajánlható intramus
cularisan. A hatás beálltakor az adag fokozatosan mindaddig 
csökkenthető, míg a kórtünetek visszatérése nem észlelhető. 
Recidiva esetén ismét magasabb dosisokat adagolunk. Kfr.;árólag 
csapadékos formában intramuscularisan in}iciálható. 

Melléktünetek: Cukorvizclés, tcstsúlyemelkedés, oedema, vérnyo
másemelkedés jelentkezhet. Cushing-kór egyes tünetei is fel
léphetnek. (Holdvilágarc, hirsutismus, ostcoporosis, striák.) 
A készítmény azoknál a betegeknél, akik előzőleg parenteralisan 
már állati fehérjét, főleg ACTH-t vagy hypophysis-hormont 
kaptak, túlérzékenységi reakciót válthat ki. Ezért alkalmazása 
előtt minden esetben indokolt az esetleges túlérzékenységet bőr
próbával megállapítani. (A készítményhez mellékelt utasítás 
szerint.) A túlérzékenységi próba minden újabb kúra előtt meg
ismétlendő. 

Megjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére szakrendelések rendel
hetik, körzeti, üzemi stb. orvosok csak szakrendelés (fekvőbeteg
gyógyintézet) javaslatára rendelhetik, a javaslatban meghatáro· 
zott időtartam, de legfeljebb 4 héten belül történő gyógykezelés 
céljából. A vényen a javaslatot adó szakrendelést (fekvőbeteg
gyógyintézetet) és a javaslat keltét is fel kell tüntetni. A vényt 
két példányban („másolat"-tal) kell kiállítani. - Lejárati idő: 1 év. 

Cso:rna.golás: 5 x I sziirazampulla ( +II-oldószcrampulla+III-ki
csapószerarnpulla) 95,50 Ft, 
50 x I szárazampulla ( + II~oldószerampulla +III~kicsapószer
ampulla) 955,- Ft. 
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EXANG!T E. Gy. T. 
drazsé 

XVII. 

Összetétel: 1 drazsé 0,05 g p-butyiaminokoenzocsav- m-o-rnethyl
nonaaethylcnglycolester-t tartalma:i:. 

Javallatok: 1\!find plctrralis, mind bronchialis eredetű köhögés. 
Ada.golás< Felnőtteknek. és nagyobb gyermekekn.ck 

drazsé egyszerre, kisgyermekek ennek felét 
adagok naponta 2-3-szor megismételhetők. 
lenyelni, mert szétrágáskor - idiílen-esen - '""""k•.nil( ,_,,,; 
nyálkahártyáját. " -. 

MeUék~af?i~.ok: ~!~án ~i:;lakuló és az alkalmazás megszüntetésé.vd 
rov1d 1don belu! elmulo somnolentia, nausea, bőrtünetek. 

Meg;egyzés: >í< Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 
Cso:magolá1": 20 drazsé 8,- Ft, 50 draz~é 14,20 Ft. 

EXCORIATIN B. 
old. XLI\'. 

Összetétel: 1 fö.'i;:g (30 g) 0,003 g isoamylhydrocuprein. hydrochlo:-. 
0,003 ,w: tyro,m., 0,75 g acid. tannic._ 15,0 g spir. conc., 14,244 ~ 
glycerm.·ot tartalmaz. 

Javallatok: Decubitus, erosio, nedvező ekzema. 
A<lagalás: Külsőleg. 

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelliNő. 
Cs..,mago]:is: 1 üveg (30 g) 7,10 Ft. 

EXPEC1'L"1 B. 
cseppek xvn. 

Öss:.:e~éteI: 1 üveg (10 g) extr. fluid. spfr. (e thymi nilg. herb. 2.5 g 
Pnmul. rad. 2,5 g, glycirrhizin. depur. 0,3 g)·ot tartalmaz. · ·' 

Javallat: Köptető. 

Adago1á9: 3-szor 20 csepp naponta. Gye1meükntk naponta 3 x 3-10 
csepp. 

Megjegy:.:és: 

Csornago!i:s: 
T;frsadalornbiztosítás terhére szabadon rendelhető. 
1 üveg (IO g) 5,60 Ft, 1 üveg (100 g) 14,~ Ft. 

FAGIFOR B. 
oldat XVII. 
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Összetéi:ch 1 üveg_ (150 _g) 0,4 mg aeihercol. cinnam., 0,8 mg aeth,.._ 
reol. menyi. p1p., I:i mg menthol., 0,03 g kreosot., 0,21 g forr. 
lact., l ,O.) g calc. acet.-ot tartalmaz. 

JavaHat: Köptctil. 

Adagolás: Naponta 3 x l kávéskanállal. 

Megjeg)'Ziis: 
0

l"árnadalombiztosítás terhére ~7.ahadon rendell,ető. 
Csorn.:<_goH„: 1 üveg (150 g) 7, 10 Ft. 

FEDIBARETTA Ch. 
tabl. 

JIL 

Összetétel: 1 tabl. 100 mg acid. 5,5-diaethyl-l-phcnylbarbitur.-ot 
tartalmaz. 

Javallatok: Csecsemők és kisgyermekek bizonytalan eredetű lázas 
görcsös állapotában, illetve olyanoknál, akiknél már lázas görcs
roham előfordult, továbbá genuin-, psychomotoros- és sy1npto
más (focalis) epilepsia, statu~ epilepticus, hypermotilitas; sziilési 
traumát követő és hyperthermiára hajlamos, valamint hydrola
bil állapotok; neuropatha csecsemők gyakori és heves sírásával 
összefüggő hyperventilatiós görcsök, pavor noctu!"nus, neu-rogen 
fejfájás stb. eseten. - Petit mai rohamok kezdésére csak más 
gyógyszerrel kombinálva. 

Adagolás: Átlagos adagja csecsemőknek és gyermekeknek kúraszen} 
alkalma:dsban napon1a testsúlykg-onként 0,02 g (pl. 20 kg-os 
átiagsúlyú gyermek adagja naponta 0,4 g). - Szükség esetén 
más antiepilepticumokkal is kombinálható. - Az adagolás 
megszüntetése vagy más antiepilepticumra való áttérés csak 
fokozatos lehet. 

1-íegjegy;i;és: + Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 20 tabl. 5,90 Ft, 200 tabl. 46,40 Ft. 

FERCUPAR K. Gy. 
drazsé, szirup 

XIX. 

Összetétel: 1 drazsé 0,15 g exlr. hepat. sicc. (=15 ghepar rec.) 
0,07 g ferr. sulf., 0,0004 g cupr. chlor. oxydul., 1 y cyanocuba
lamin.-ot tartalmaz. 
1 üveg (200 ml) szfrup 100 y cyanocobalamin., 0,7 g fen. sulf. 
oxydul. ammon., 4 g extract. hcpatis sicc.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Vashiányos és perniciosa típusú anaemiák, foko7.otl 
vasszükséglettel járó állapotok: graviditas, lactatio, koraszülés, 
fertőző és egyéb betegségek utáni reconvalescentia, dumping
syndroma, felszívódási zavarok következtében létrejövő n1ásod
lagos anaerniák, gyomorműtétck utáni hypochrom anaemiák, 
sprue, coeliakia, enieritis (amikor már a felszívódást gátló has
menés lényegesen enyhült vagy mcgszünt) és bélférge.%ég okozta 
anaemiák, toxikus anaemiák, csea;emő- és gyermekkori alhnen
taris anaemiák, vérveszléses állapotok stb. 

Adago!ás: Felnőtteknek naponta 3-szor 3 drazsé. Nagyobb gyerme
keknek naponta 5-6 drazsé. Kisebb gyermekeknek naponta 
3 drazsé. 
A szirupból felnőtteknek naponta 3-szor 1-2 evőkanállal evés 
után. Csecsemőknek 2-3-szor Yz kávéskanállal, gyermekeknek 
2-3-s:wr 1-2 kávéskanállal evés után. 

1\,fegjegyz.Ss: .,.:B Társadalombiztosítás terhére a tabi. csalr abhan az 
esetben reudelhető, ha az adott esetben a beteg gyógykezelését 
más - szabadon rendelhető - gyógyszer megfelelően nem 
biztosítaná. A szirup társadalombiztosítás terhére csak hat éves 
életkoron aluli gyermekek részére rendelhető, társadalombizto
sítás terhére idősebbnek nem rendelhető. - A szirup lejárati 
ideje: 1 év. 

Csomagolás: 100 tabi. 17,50 Ft, 500 tabi. 65,30 Ft. 
1 üveg (200 ml) szirup í6,50 Ft. 
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FERROPLEX 
drazsé 

B. 

Összetétel: 1 draz.sé 0,03 g acid. 
talmaz. 

Javallatok: Vasszegény anaemia, reconvalescentia ana~ritla .. \; 
ciosában a rnáj-therapia kiegészít6se. . ' - Perni:;:o~·; 

Adagolás~ Felnőtteknek: naponta 3-szor 2 drazsé. Főleg . 
h~acr~ egyéneknek nik?tinsav eg~dejü alkalmazása ajá:Ű1~ 1!3' 
Cfyermekaifagok: 2--12 honapos kong 3-szor l drazsé/die 

1 
tó. 

cves kong 4-szer 1 drazsé, 7-14 éves korig 3-szor 2 dra;sé/;6 
Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rend lh ie, 

- Lejárati idő: 5 év. e eti), 

Csomagolás: 100 drazsé 12,80 Ft, 500 drazsé 48,- Ft. 

FIBROSTA.c'I K. Gy. 
steril fibrinszivacs XVIIr. 

Összetétel: 1 kocka {40x40x8 mm) kb. 0,15 f"b · J 
steril.-ot tartalmaz. g 1 rm. YOphi!: 

Javallatok: Agysebész.etben, általános sebészetben vérzéscsillapítás 
Adagolá,s: __ Sz~~zon \'.agy Thrombofort-oldatba áztatva hclyezzm: 

a verzo fc1illetre es arra enyhe nyomással rögzítjük Gyor 
tele.szívódik_ vérre!, ~ .lik~aiban rövid idő alatt alvadás kö::~ 
k?z1k _be. Felszívodas 1deie 3-4 hét. Ellenanyag-képződést ne 
valt ki a szervezetben. m 

Megjegyzés: . Társada~ombiztosftás terhére szabadon rendelhet" 
Szak_rendelések a biztosítottak r~zére nem a társadalombiztosít~~ 
terherc, ~anem a pro ambulantia szerekre meghatározott mód 
szerezhehk be. - Lejárati idő: 3 év. on 

Csomagolás: 2x2 db 15,40 Ft, 5x2 db 36,40 Ft. 

FOLSAV K. Gy. 
tabl. XIX. 
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Összetétel: l tabl. 3 mg acid. folic.-ot tartalmaz. 

Javallat:, !fyperchr?m mac;~cytás anaemia, B1-,,-vitaminra rosszul 
reagalo anaenua permc1osa, sprue, táplálkozási terhességi 
csecsemőkori inacrocytás anaemia. ' ' 

Ada!??~ás: L~késszerű _adagol~a a kezelés elején napi 100-200 mg. 
Kur.aszc~u a~agola~a n~p1 15-20 mg. A kúra ideje 2-3 héttől 
2 honap1g, sot tovabb 1s terjedhet. Időtartamát az időközönként 
végzett vérképkontroll szabja meg. 

Megjegyzés: "of<c Társadalombiztosítás terhére csak abban az esetben 
ren,delheto, ha az ':dott esetben a beteg gyógykezelését más _ 
szaoadon rendelheto - gyógyszer megfelelően nem biztosítaná. 

Csomagolás: 50 tabl. 41,70 Ft, 250 tabi. 193,IO Ft. 

Ch. XX\1. 

Összetétel: l tabl. 0,25 g azetazolamid.-ot tartalmaz. 
Javallatok: Diureticum. cardialis oedemák levezet&ere; dcconipen

:dlt cor pulmonale, bal.kamra-elégtelenség, valamint a keringési 
elégtelenség más formáiban és máj-cirrhosis esetében. Glaucoma, 
annak mind az akut rohamokkal járó, mind secnndaer formája; 
epi\epsia. 

;\dagolás: Keringési elégtelenségekben átlagos adagja naponta, illetve 
másodnaponként 1 tabletta. Ez az adag hetenként három ízben 
megismételhető. Az adagok emelésétől általában nem vá>ható 
nagyobb hatás. Szükség esetén higanyos diuretieumokkal kom
binálható. A Fonurit tabi. adagolásakor a vizelet savanyítására 
használatos készítményeket ne alkalmazzuk. Glaucomában 
műtéti előkészítésre, a műtét előtti este 2 tabi., secundaer glau
comában reggel 4-szcr % tabl. 1-1 órás időközökben, szükség 
esetén több hónapon át. Epilepsiában a kezdő napi adag 2-szer 
% tabl., amely szükség esetén 10 mg/testsúlykg-ig fokozható. 

Megjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére csak abban az esetben 
rendelhető, ha az adott esetben a beteg gyógykezelését más -
szabadon rendelhető - gyógyszer megfele16en nem biztosítaná. 

Cso:magolás: 20 tabl. 36,40 Ft, 250 tabL 417,50 Ft, 

FRENOLON E. Gy. T. 
drazsé, inj. 

IV. 

Összetétel: 1 drazsé (0,30 g) 5 mg N'-[3-(3'-chlorph=othiazinyl)· 
propyl-]-piperazin-N-aethylium 3, 4, 5-trimethoxybenzoic.-ot(difu
marat alakjában), 
1 amp. (l ml) 5 mg N'-[3-(3'-chlorphenothiazinyl)-propyl-]· 
piperazin-N-acthylium. 3,4,5-triamcthoxy-benzoie.-ot (diaethan· 
sulfonat-só alakjában) tartalmaz. 

Javallatok: Psychiatriában a schizophrenia paranoid, hebephren, 
eataton formáinak különösen akut és krónikus esetei, schizoform 
reakció, mania akut alakjai, oligophrenia izgalmi állapotai, 
cerebrovascularis insufficientiával kapcsolatos psychosisok. -
ldeggyógyászatban: anxietassal, ingerlékenységgel, psychomo· 
toros hyperaetivitassal, emotionalis zavarral színezett különböző 
eredetű neurosisok, 1.iilönösen organikus eredetű szorongásos 
állapotok, „szerv-neurosisok" stb. - Belgyógyás:;atban, csecsemő· és 
gyerm~kg;•ógyászatban, sebts::;etben, gyermeksebés:;etbm, urológiában, 
s:;emtszetben, orr-fiil-gégés::;etben, s:;iilés:;et-, nőgyógyászatban és onko
lógiában nyugtatásra, hányáscsillapításra, műtétek és orvosi be
avatkozások előkészítésére önmagában vagy adjuvánsként. 

Ellenjavallatok: Epilepsia, depressio, leukopenia, súlyos vese- és 
májártalom, barbiturat, alkohol, narcoticum okozta corna. 

Adagolás: Általában 3 x 1-2 drazsé a felnőtt napi adagja, de psy· 
chiatriai kórképekben a napi dosis 3 x 1----4 drazséig, sőt egyes 
esetekben a napi adag 3 X 6 drazséig is emelhető. A:z. ínj.-ból 
általában 3 x 1-2 amp. (i. musc.) a felnőtt napi adagja, de 
psycbiatriai kórképben a napi dosis 3X1--4 ampulláig emelhető. 
- Szükség esetén egyénileg megállapított fenntartó adag (2---6 
drazsé pro die) hosszú ideig adható. Heveny psychomotoros 
nyugtalansággal, aggres~ióval jellemzett kórképekben helyes 
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TIJIF' 
a Freni:Jont 3-4 napig kezdeti tompító hatású neurole t" -_;;y~J ~ 
(pl._ l-~1 ?crnal) kor:1biná!ni. C<ecsemő- és g)'trmekg>-6 ,,I' ic~mrna1-~t0J OPIN E G T ~ptim~h~ adag napi 1-2 rngfkg, 3-6 részletre :Sz~a~z~~-Jis- az·_;'c;?ffl GAS'l'F~ · y. . 

Meg1~;;.ryzes• >f< Tá<":;adalombiztosítás terhére ide . . · _<1ri, __ --~'fj inj. 
(ideggondozók) szabadon rcndelheCk K"" t" __ g>;T.a~iendcle;ek '-'/'! össimtétel: 1 amp. (1 ml) 

x. 

2 mg N-p-phenyl-benzyl atropinum 

sok_ csak i_degszakrendelés (ideggo:uÍozóor~e~,,-~zemi sti;. '!rvo.·-<;:±; brom.-ot tartalm:!z. 
zeti elme-1degosztály) javaslatára rend lhe tik0 eteg~gyogymté-- :,::e k 1 h meghatározott időtartam de le,,... r bb 0, e , a Javaslatban_-__<--< Javallata .: A ITT'?i;nor-bé uzam~ m<;t?ros és se~reti;Ss funkciójának 
toti két h,<'mapon belül t .. 'rt, " s•~ JC a Javaslat keltétől száirü , ":,:; zavarai (gastntis, ukrn vcntnculi es duodern, cholecystopathia, 
a.?ó szakrendelést (osztá~'t)e~~ gy?gyke

1
zelcsk'- c~ljából: A javaslt,tot -,;Y'I colitisek, spasmus pylori, meteorismus) ezenkívül a húgyutak, 

tuntetni. a Javas at eltet a venyen fel kell·:,,;:; valamint a méh simaizomzatának görcsével járó állapotok, az 
ureter és húgyhólyag görcsei, dysmenorrhoea. 

Cso5~1olár 50 drazsé 14,50 Ft, 500 drazsé 107 50 Ft Adagolás: Egyszeri adagja 1 ampulla, egynapi adagja 3Xl ampulla. 
m amp. 8,20 Ft, IOO x 1 ml amp. 144,.:_ Ft.' Megjegyzés: ~ Társadalombi:dositás terhére szabadon rendelhető. 

- Közgyógyellátás terhére nem rendelhető. 
Csa:fna.golás: 10X1 ml 16,20 Ft, 100X1 ml 115,20 Ft. 

FUNGIFEN 
oldat 

E. Gy. T. XLVI. GENTICID E. Gy. T. 
intestinosolvens drazsé 

XLVIII. 

Öss:<;etétel: 1 üveg 150 ' 0 5 ' g, ' g pentachlorphenol.-ot tart,J.l 
Javalla~: Interdigitalis láb-rnycosis a •l . . maz, 

tozasai, ekzema és dyshidrosifo~m n~g) ~aJlat.[k goi::ibas elvál. 
gombás folyamatai csecsem "k n:1J cos1s, pi. iesző_ros te<iiletek 
mély trichophytia (~zakáll bajusz~~' 7

1
rajo- f. ':b" t)nchophytiája, 

Ellen·a -1a k \" ' ' as eJ or. 
f~l):~at:o : 'esegyul!adás vagy nagy testfelületen nedvezö 

Ada~o.Iás: A beteg bőrfelszínt naponta 1-2-szer ~tltatott vattával enyhén bedörzsöljük. Fungifen-oldattal 

Meg1egyzés: *' 1:ársadalombiztosítás terhére szab d 
- 50 g orvosi vény nélkül is kiadható. a on rendelhető. 

Csomagolás: 1 üveg (50 g) 13,- Ft. 

FURAZOLIDON Ch. 
tabl. 

XL\TII. 
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Összetétel: 1 tabl. 100 · 
oxazolidon-t tartalmaz. mg N-(5-nitro-2-furfuryliden)-3"amino..2-

Javallatok: A gyonior-bél huzam akut ' k ó · 
cnteritis, enteritis enterocolitis í='f r nikus fertőzései: gastro
eredetű diarrhoea: ' co 1 is, paratyphus, baderialis 

Adagolás: Átlagos adagja r. l őtt knek 
étkezés közben va;iy- k2z~etl:nül 't~ap?nta 4-szer 1-2 tabletta 
Gyermekadagok: 1--6 éves ko~ig 3~ ezes után, 5----6 naiJOn át. 
éves korig 3-4-szer napon~a 1f .~sbzer nai;wnta, 'l4 ~.a?I., 5-14 
közvetlenül étkezés tá 5 6 12 •~ letta etkezes kozoen vagy 

u n, - napon át 

Mell::i~:~á~ ~J~~,ie~~őle eltérő huzamosab~ _időn ~t tö;ténö ada-
idegrend~zed károsodás6'li:z ~:~~k:~ megis penpheriás toxikus 

~egjegyzé~: 4 Társadalombiztosítás terhére szabadon ren,\clhető. 
somagolas: 20 tabl. 5,- .Ft, 200 tabi. 33,30 Ft. 

Összetétel: 1 drazsé 0,02 g mcth1•lrosauilin. chlor.-ot (genciár1ibolya) 
tartalmaz. 

Javallatok; Oxywis (Entero/Jius) 11ermicularis, Ankylostoma. 
Ellen.javallatok: Súlyos szív~, máj- és vesezavarok. 
Adagolás: A drazsékat mindig étkezés előtt - szétrágás nélkül 

egészben (vízzel vagy tejjel) nyeljük le. Felnőtteknek napi adagja: 
3 x 3 drazsé 8 napon át megszakítás nélkül, majd 1-3 heti szünet 
után szükség esetén ismét 1 héten keresztül. 
GJ·ermekek napi adagja (a napi adag félannyi drazsé, ahány éves 
a beteg gyermek): 4 éves gyermek napi 2X1 drazsé; 6 éves 
gyermek napi 3x1 drazsé; 12 éves gyemlek napi 3 X2 drazsé. 
A Genticid-kúrát tisztasági rendszabályokkal egészítsük ki. Ha 
Enterobiuson (Qxyuris) kívül Ascarisszal is fertőzött a beteg, 
úgy a Genticid-kúra előtt az utóbbi férgeket hajtsuk el. 

Megjegyzés: ~ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető 

Cso:m.agolás: 50 drazsé 11,80 Ft. 

GERMICID E. Gy. T. 
tabl., kúp és gyermekkúp 

VI. 

.Összetétel: 1 tabl. 0,336 g amidazoph., 0,164 g acid. o-oxychinolin
sulfon.-ot; 
1 kúp (2,6 g) 0,673 g amidazoph., 0,327 g acid. o-oxychinolin· 
sulfon.-ot; 
1 gyermekkúp (1,47 g) 0, 168 g amidazoph., 0,082 g add. o-oxy
chinolinsulfon.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Influenza, hűléses betegségek, lázcsillapítás, rheuma, 
myalgía. 

Adagolás: Naponta 3 X 1-2 tabl., naponta 1-3 1.-úp. 
Gyermekadagok: 2-12 hónapos korig % gyermekkúp naponta; 
1-14 éves korig 3-5-ször 1 gyermekkúp naponta. (Ezek az 
adagok kb. a kívánatos 0,03 g/kg napi összmennyiségeknek 
felelnek meg.) 
Felnőtteknek való kúppal tlirlfnó óss;:_etélJesztése végzetes küvetl:evrdny~ 
115'd iárhat. Nem várt mellékhatás (pl. görcs) felléptekor gondol
junk erre is. A vényen akDctien utalni kell a gye:rmdoki.í.f!ra. 
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I' 
Megjegy:.;és: Társadalombiztosítás terhére a tabletta és a gyennek{;?f! 

kúp szabadon rendelhető. A kúp csak abban az esetben rendel~"'.fj 
hető, ha az adott esetben a beteg gyógykezelését más - szabadan'JC::\ 
rendelhető - gyógyszer megfelelően nem biztosítaná. ,,.,_, 

Csomagolás: b. 10 tabl. ll,70 Ft, b. 100 tabi. 117,- Ft;- '·iiJ 
b. 6 kúp 21,- Ft, b. 100 kúp 350,- Ft; 
b. 6 gyermekkúp 9,40 Ft, b. 100 gyenn~kkúp 156,70 Ft, 

GllROSAN B. 
kenőcs 

XLIII.\'! 

Összetétel: 1 tubus (20 g) 0,486 menthol., 1 g camphor., 2 g Jith 
phenylchlnolincarb., 2 g methyl. sal.-ot tartalmaz vazelin tÍPUsŰ 
kenőcsben. 

Javallat: Rheumás fájdalmak esetén bedörzsölésre. 

Adagolás: Este-reggel mogyorónyit az előzőleg szappannal és meÍeg:'.·'.JI 
vízzel megtisztított bőrbe bedörzsölni és melegen tartani. <·> ' 

?degjegyzés: ":!< Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető, J, 
- 20 g orvosi vény nélkül is kiadható. ,, 

Csomagolás: 1 tubus (20 g) 12,80 Ft, 

GEROVIT E. Gy. T. 
kapszula 

XXXI/XXXVII. 
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Összetétel: 1 kapszula 75 NE ergocalciferol. (Dg-vitamin), 250 NE 
axerophth. (A-vitamin 0,5 mg axerophth. conc, alakjában) 
0,5 cyanocobalamin. (B12-vitamin), 0,25 mg pyridox, hydrochlor'. 
(B6-vitamin), 0,5 mg metandrostendiol., 0,75 mg aneurin. hydro. 
chlor. (B,-vitamin), 1 mg riboflav, (B2-vitamin), 1 mg tocoph. 
acet. (E-vitamin), 2,5 mg menachin. natr. bisulf. (K-vitamin) 
15 mg nicotinamid., 50 mg acid, ascorb. (C-vitamin), 100 mi 
cholin. jod.-ot tartalmaz. 

Javallatok: 11indazon időskori állapot, amelyben csökkent a vita
minok bevitele vagy hiányos felszívódás, ill. fokozott felhasználás 
áll fenn; így savhiánnyal járó gastritis, idült enteritis és colitis; 
diétás megszorítással járó betegség az idős korban (ulcus ventr, 
et duodeni, diabetes mell. stb.), továbbá öregkori hyperthyreosis, 
praeseniüs és senilis csontelváltozás (osteoatrophia, osteoporosis), 
Idősebb korúak testi és szellemi kimerültsége, hypoproteinaemi
ája, reconvalescentiája, műtéti elő- és utókezelése. 

Adagolás: Napi 3X1-2 kapszula, előrehaladott korúaknak napi 
4 kapszula. Átlagos 4 heti szedés után 10-14 nap szünet beikta
tásával a kúra azonos tartammal folytatható és 2-3-szor meg• 
ismételhető. 

Megjegyzés: + Társadalombiztosítás és közgyógyellátás terhére 
nem rendelhető. - Lejárati idő: 2 év. - 20 kapszula orvosi 
vény nélkül is kiadható. 

Cso:m.agolás: 20 kapszula 15,- Ft, 100 kapszula 64,- Ft.: _Ji 
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GL;\N!füCORPIN K. Gy. 
olaJOS lUJ. 

XXXIV. 

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 10 mg proge;,teron.-ot tartalma~: . _ . 
k• p 1 • hypermenorrhoea, dysmenorrhoea, s";1"<;iul~sko~1, 

Javall~!~fuuac~e~i:.imos és gyermekágyi "'.érz~ek, ~rhesseb'l hanyas, 
~:riütas, habitualis abortus, hyperfolliculmaerma. 

lás• 1 2 naponként 1 ampulla im. 
Ada.i:o ·, -:- , rsada\ombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 
?'degJegyzes. + b Ta tl 1 'that6 kiválás az ampulla meleg vízbe 

- Az ,~!d~t a~:~ ~~rt alatt oldódik, csak kizáról~g kristály-
~~~z~ld:~ h:szná\ható. - Lejárati idő; 5 év. -

Iá • b 3X1 ml amp. 57,80 Ft, 50 X 1 ml nmp. 859,20 Ft. Csomago s. · 

GLANDUITRIN K. Gy. 
inj. 

XXXIIl/XXVI. 

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 10 NE hypophys, partis post. extr.-.ot 

tartalmaz. .. , . „ , bevezetésére, fájásgyengeség cs.etén 
Javallatok: ~zi;Zesf~~ · 1.a. :~t~an Gvermekágyi subinvolutio meg· 

a tágulási es, ., .
0 j,81 

•11 ításá.ra · abortus incompletus. Sebfszet: 
elözésére ~ vbei;z~~-désC:k a0'ostoper~tiv vizelet-retentio. - Diabe-postoperat1v e u > 

tes ~nsipid~., , . , s en sé esetén elaprózott gy_akori 
Adagolas: Szulesze;b!~ ::::_l~rá:é:t i. musc. Sectio caes_anában 

adagok, 0,2----0'. t'b E<nrébként 1 ml s. cut. vagy l. musc. l ml az uterus 12omza a a. <>·' 
11 

„ 
• ' • l>Í< Társadalombiztosltás terhére szabadon reude 1eto. 

Megi~~:,Íá~~ti idő; 2 év. 
10 NE 10,50 Ft, b. 50xl ml Csomagolás: b. 5 x l ml amp. 

amp. 10 NE 105,- Ft. 

GLICERINES végbélkúp B. 
2gés3g 

XXIV. 

) 0 2 ill 0 3 g sapo slearin., 1,8, ill. Összetétel: 1 kúp (2, ill. 3 g ' ' · ' 
2,7 g glycerin.-ot tartalmaz. 

Javallat: Székelési inger kivál:ására. 
Adagolás• Szükség esetén 1 kup. „ 

• ·„ • T'rsadalombiztosltás terhére szabadon rendelheto. 
MegJegyzes. a 25 2 14,30 Ft, 
C!iob.afQ~;: gb7.~ZxF~, gb.5'i~ x~t, gbi9,-x Ft.g 

GLUCOSUM E. Gy. T. 
inj. 20 % és 40 % 

XXXVI. 

.. zetétel: 1 amp. (10 ml) 2, ill. 4 g glucos.-ot tart~lmaz. . 
0

5
s . • tüdő-oederna card10n1yopatlua, 

Javalle.tok: Hypoglykaenna, a,gy- ~b mérgezések' műtét utáni álla· 
májbetegségek, ólom-, arzen- s · . l > 
potok, coma diabeticum esetén insuhnna · 
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Adagolás: 20-40 %-os oldatból IO 200 -;:' 
;ldatból 5-100 ml kh:árólag i. ~n. ml, gyermekeknek a 20 · 

MegJegyzés: Társadalombiztosítás terhére s b d 
Csm:nagolás• b 20 % 

0 10 10 
za a on rendel 

1x100 rrJ io 70 Ft·s x ml 31,80 Ft. b. 50 x 10 ml 159 

bl. 40%-os tŰx!O ~ 33.90 Ft b 50x!O ml ,~ 
x 100 ml 22,40 Ft. · ' · 169,SQ Ft, 

GLUTAREC E. Gy. T 
tabl. 

Összetétel: 1 tab' 0 SO :: 
Javallatok· 01 .hr, g ac1d glutamm -ot tartalmaz 1 

agy1 d~ge~e;;a~~v l~~~~okkulonbozo fokai, mongolismus, sz ~ i 
sophiema, circulans p;v~~~!~nccphaht.ts~s álla:pot; defect ~t j 
alakJa cs psyc opathia mclancholiá- ~:::: ! 

Adagol~s: Az adagolás 20-30 tabletta --- ~ - "
1 

amikor napi 1-2 tabletta is d :iaponta, de vannak eiietei.> 0(7] --
tek~en legalább 6, de inkább t8e h:enyes. ~gyes ~úlyosabb ~- ;$1j 
mG a.as kezelés is szükségessé válhat. a~, 1t?klh2 ~v1g ta:i:tó folya. '''I 

yermekadagok: 2 hónapos kortól 14 éves" - e __ e atasok mncsenek ;:;,} 
3;-5 adagra elos?.:tva, hónapoki A " k~h1g 0,50-0,20 g/kg/die. '.·:.;: 
lesse! érendők el. J..fdltkhatáskt~f n tcnti adagok.fokozatos eme.'. :Ci::) 
nyugtalanság első jclekor az l" ő )':gtalanság Jelentkezhet. A -..•. '·.·.· ... ···.·' •. 11 

kell fenntartó adagnak taki t e .oz a agra kell VISS?.:atérni, s azt 
I\{e • • n cru. <•I g1egyzes: Társadalombi?.:tosltás terhét· .. , h 

szabályozza (l. 354 old l) K .. 6 e to;teno rendelését utai:ítá 
hetö. • a • ozgy gyeUatás terhére nem rendel~ 

e 1 - i somago ás: b. 500 tabi. 424,70 Ft. _1 
1 

GLYCOSEPT 
oldat XLVI. 

1 

Összetétel: 1 Uvcg (10 !) 
0,5 g natr. ber~o:~ m 0,01 g xanthacridin., 0,1 g menthol 

• ..., ·~· 0,5 g resmcin. 6 ml 1 2 tartalmaz. , -p1opylenglycol.-oÍ 

Javallatok: A felső légutak h . "d·· 
arcüreggyul!adások, va1a.dri';:tny ::.n1 ult m~gbetegedé~ei, gennyes 
megbetegedések, akut és krónik~s {es, fe~~ly:S, egyeb szájüregi 

Adagolás: Ecsetelés , h p aryngitrn es laryngotracheitis. 

~re~~öblitésre sÓ~-~~ j.:S~riiiZi~vi~~dÍ~ í!?ménység~~n,, mellék-
obht"'sre: 40 cseOJJCt IOO 1 . b g .ásban, szaJ- es garat-

J;,f • ' m VIZ ez adva 
e_gJegyzés: + Társadalombiztosítás terhére. szabadon rendelhetA. 

Csomagolás: 1 üveg (10 ml) 10,30 Ft. " 

GRACIDIN E. Gy. T. 
tabl. VII. 
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Összetétel: I tabi. o 025 g 2 1 1 hydroch!or.-ot ta;talmaz. -p ieny -3-methyl-tetrahydro-1,4-oxazin. 

Javallatok: Adipositas. (Szív- és ker' , . 
toni.1.val társult adipo~itao t • mgesi_ zavarok, valamint hyper
adagolni.) ·· esc eben f,ikozott elővigyázattal kell 

Elleri.jav!!-li.atok: C()rmrnria-spasmus Cs hyperthy,·cosis. 
;\<kgolás: Napi 2-szcr 1 tabi., :4-Yz órával reggeli, ill. ebéd előtt. 

Az adagolást egyénenként kell beállítani, és az adag szűkség 
szerint csöJ;kenthető vagy emelhető. Amennyiben a napi 2 tabl. 
emelése szükséges, úgy az utol~ó adagot délután 3 óra előtt a_ián
latos bevenni. - A kúra időtartama a súlycsükkenéstől függ. 
Általában 10 hetes kúra kielégítő szokott lenni. 

1\-fcgjegyzés: Jfl>I< Társadalombizto3ítás terhére csak lényeges patl10-
logiás elv.áltozás esetén, szakrendelések által szabadon, egyéb 
esetben csak szakrendelés (fekvőbeteg-gyógyintfret) javaslata 
alapján rendelhető. A vényt két példányban {„másofallai"J kdl ki
állítani. Közgyógyellátás terhére nem rendelhető. 

Cso01agolás: 20 tabl. 25,- Ft, 200 tabi. 169,- Ft. 

!!EMORID Ch. 
végbélkúp, kenőcs 

XLII. 

Összetétel: 1 kúp 5 mg camphor., 6 mg chlord. hydr., 5 mg menthol., 
0,1 mg aetheroL roillefolii, 0,1 mg adrenal. hydrochlor .. 2 mg 
calc. ehlor. sicc., 30 mg proeain. bas., 30 mg ephedr. bas.-ot 
tartalmaz. 
l tubus kenőcs (20 g) 0,32 g camphor._ 0,35 g chloral. hydr., 
0,33 g menthol, 0,6 mg aethe1_.ol. roillefolii, 2 mg adrenal. hydro
chlor., 0,5 g procaiu. bas., 0,5 g ephedr. bas.-ot tartalmaz vazelin 
típusú kenőcsben. 

Javatlatok: No<li haemorrhoidales, prnritus ani, ckzema perianalis. 

Adagolás: A kenőcsből babnyi nagyságút véve, az anus-nyilást 
naponta többször enyhén bekenjük. A kúpot lefekvés előtt he· 
lyezzük a végbélbe. 

Megjegyzés: ++ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendel
hető. A kenőcsből 20 g, a kúpból 10 db orvosi vény nélkül is 
kiadható. 

Csomagolás: 10 kúp 13,20 Ft, 1 tubus (20 g) 9,50 Ft. 

HEPARIN K. Gy. 
inj. 

XVIII. 

Összetétel: l gumisapkás üveg (5 ml) 25 000 NE heparin solub.-r:t 
tartalmaz (1 ml=5000 NE heparin). 

Javallatok: Thrombosis, embolia kezdése és megelőzése. 

Adagolás: Középsúlyos ""etekben napi 40 000-50 OOO NE (8--!0 
ml) 4 órás időközökben 24 órára szétosztva i. ven. vag-y csepp
infúzió formájában; s. cut. és i. musc. is alkalmazhatii. Vita!i 
indicatióban vagy akut embolia esetében a napi adag 30 000-
120 OOO NE-ig is emelhető. A kezelés 2-3. napján a.- ;.dag-ot 
csökkenteni kell, de a napi adag 25 OOO NE (5 ml) ·t\á nr menjen. 
A véralvadási idő gyakori meghatározása sz:iikségcs. A legnagyobb 
egyszeri adag 4 ml. 

Ellenjavallatok: Belső szervek fekélyes betegségei (ulcus duoc' ni 
colitis ulcerosa, ileum-fekély, rosszindulatú daganatok). Subar11t 
bacterialis enrloearditis. Súlyos máj- h vese:ír!nlmak. Agy- ts 
gnii1nniítétck. \'fr:ilvn.dás z;ivarai. 
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Megjegyzés: + Társadalombizto~ítás h' . 
vitalis indicatióval rendellletŐ ~ ~r ere csakis kivét 
Utható gyógyintézetbe A ,,{n 1 zk ~sct ei;. ha a beteg nern: 
kiállítani. - Lejárati idő; 3 év': el pildanyban („m1üolatial") 

Csomagolás: 1 x5 ml gumisapkás üveg 97,50 Ft. 

HEPARIN 
kenőcs 

K. Gy. 

Összl'.tétel: 1 tubus (25 g) 2500 NE heparin crud 0 0625 . <" 
mcot. hydrocblor.~ot tartalmaz lemosható k~ö~ben. g benz -

Jav~a~: .~hrom?ophlebitis és phlebitis, periphlebitis (po ti . 
. . ,uz10s penvenosus infiltratumok), ulcus crnris vs ;:1JC~ 

kiz.arodott es thrombotizá\t nodus műtéti elő' 's !t'· ancosi 
nyrrok_p.~ngás ,követ~<:zt~ben fennálló elepha~~a:is: 
:-- A kcszltmeny kizarolag csak felületi thromb 
illet;ve phle~itisekben. alkalmazható. Kiterjedt, ~élyebb 
tozasok eseten az antlcoagu\ans kezelést nem pótolj 

Alkalmazás: Naponta 1-2-szer kb. %-1 g kenőcsöt a. 

egjeg~n:és: + Társada\ombizlos[tás terhére cSak': bb . ··--·-.-.. rendelhető, ha a beteg gyógykezelését más ~a bn az esetbeÍl 
betö - gyógyszer megfelelően nem biztositan~zaS ~n deni;Iel· 
az oldatot a biztosítottak kezel~sére nem a társad:lomt~z:;~t~ 
terhére, J;anem a pro arubu1a~tia ~zerekre, meghatározott módon 
szerezhetik be. - A::L oldat kozgyogyellátas terhére nem rendel· 

hctö. - Lejárati idő; 2 év. 
(:50~olás: 10 kúp 8,10 Ft, 100 kúp 55,- Ft. 

t üveg oldat (100 ml) 57,40 Ft. 

l!JllE!tNAL E. Gy. T. . . 
drazsé, forte drazsé, cseppek, 1nJ. 0,5 % és 2,5 %, 

IV. 

végbélkúp, végbélkúp gyermekeknek 

összetétel: 1 drazsé 25 mg, 1 drazsé forte 100 mg chlorpromaz. 

hydrochlor.·ot, 1 üveg (10 ml) cseppek 0,4 g chlorpromaz. hydroclilor.·ot, 
1 arnp. (5 ml 0,5 % ) 25 n1g, 1 amp. (2 ml 2,5 %) 50 mg cblorprO" 

;naz. bydrochlor·ot, 1 végbélkúp felnőtteknek 0,1 g, 1 végbélkúp gyermekeknek 0.025 g 

chlorpromaz.-ot tartalmaz. 

hely~re óvi;tosan bedörzsölni; erős helyi érzékeny:é~ elyálto 
cruns ,eseten az elváltozás környékére óvatosan be<l7'! ~ 
a~ ;lv~lt~zásra pedig kenőcsös gézlapot fektetni ' orzso 
rapoiyazm. es azt laz 

Megjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére szabadon "''d'lhot6,iiql 
Lejárati idő: 2 év. --

Javalhtok: Psychomotoros nyugtalanság, izgatottság, aggressivitas, 
hallucinosis, szorongás. - Mfüéti előkészítés, potenciált anaesthe
sia, bibcrnatlo, eclampsia, terhességi hányás. - Vegetativ dysto
nia; malignomás fájdalmak esetén adjuvánsként. - Gyennek-

Csomagolás: 1 tubus (25 g) 9,21) Ft. 

l[\lXAMETHYLENTETRAMINUM K G 
tabl. · y. 

XXV. 

Összetétel: 1 tabl. 0,5 g hexaructh.-tetr.-ot tartalmaz. 
Javal.l~tok: Húgyutak akut és krónikus fertőzései C)'Stitis py•I t1t1..~. ' • ._ ocys-

Adag~lás: 2----:-4 órán.kén~ l tabi. % pohár vízben. Ha a vizelet lú 
kemhatásu, akkor ac1d. phosl?horicumot (5: 200) vagy ammo · gos: 
chloraturnot (5: 200) rendel1ünk naponta több evőkanállalmum. 

Megjegyzé;: Társadalombiztosítás _l_terhére szabadon rende{hetö. 
Csomagolas: b, 20 tabi. 2,70 Ft, b. 100 tabi. 13,50 Ft. 

HEXETIDIN K. Gy. 
hüvelykúp, oldat 

XXVII. 
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Összheté~l:dl k;J-p ~.~05 g 1,3-bis-(tJ-aethylhexyl)-5-methyl-5-amino.. 
ex.._._.y rop1nrr11dmt; 

1 ~vcg oldat 00\' .m9. 4 g 1,3-bis-(/)-aeth)•lhexyl)-5-methyl-5-
ammo-hexahydrop1nm1dmt, 1,1 g acid. Jactic.-ot tartahnaz 

Javallfl atok(: . Mh inden - nem gonorrhoeás - ferlőzéses eredet~ 
uor tric omonas, moilllia stb.), 

Ad~olá~: A hüvelykúpb?l kúraszerűen napi 1-2 darab. - Az-ol
dladtb~J 2 gyermekkanalnyit adunk 1 liter vízhez, és az fgy Wgltott 
o a,ot alkalmazzuk hüve\yöblitésre. 

gyógyászatban: izgatottság, hányás. 
EJlenjavallntok: Alkohol-, barbiturál- vagy bármilyen más coma. 

(Barbiturálokkal együtt adva, óvatosság ajánlatos.) 
Adagolfü;: Parenterafis alkalmazása i. musc. és i. ven. mindazon ese· 

tekben indokolt, amelyekben gyors hatást kívánunk elérni vagy 
a beteg állapota miatt az oralis adagolás keresztülvihetetlen. 
- L nrusc. a 0,5 %-os 5 ml·es ampulla tartalmát mélyen a glu„ 
taealis izomzatba adjuk. - I. ven. a 2,5 %-os 2 ml·es ampulla 
tartalma csak megfelelő hígításban adható lassan (2-5 perc 

Felnőttek egyszeri adagja általában 1 drazsé (25 mg) vagy 20 alatt). 

csepp (kb. 25 mg) vagy 1 végbélkúp (100 mg). Ezek a IDennyi
ségek lassan emelhetők naponta 3--szor 2 drazséig, 3-szor 20 
cseppig vagy 3-szor 1 végbélkúpig, - A forte drazsi (100 mg) 
adagolását sú/;'osabb psychialriai és neurologiai kórformák esetében min· 
dig a kezelő s~akorvos szabja meg. 
Gyermekadagok: 5 éves korig oralis (drazsé, csepp) vagy intra
muscularis alkalmazás esetén testsúlykg-onként 1-2 mg, 5 éven 
felül a feLJ.őtt adag egyharmada vagy fele adagolandó. Szükség 
esetén ez az adag naponta 2-3-szor megismételhető. Rectalisan 
az átlagos adag 1 gyermekkúp (25 mg), amely legfeljebb napi 
3-szor 1 kúpig (75 mg) emelhető, 

Mellékhatások: Parkinsonos tiinetek, tachycardia, mérsékelt vér· 
nyomásesés. Ritkábban: a vérképzőrendszer zavara, májártalom, 

photosensibilisatio, 
Megjegyzés: ~ Társadalombiztosítás terhére a szakrendelések sza· 

badon rendelhetik. Körzeti., üzemi stb. orvosok csak szakrendelés 
(fekvőbeteg-gyógyintézet) javaslatára rendelhetik. - Lejárati 
idő: drazsé 3 év; inj„ kúp: 2 év; cseppek: 1 év. 
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Csomagolás: 50 drazsé 27,10 Ft, 500 drazsé 271,- Ft; 
20 drazsé forte 35,90 Ft, 200 drazsé forte 359,- Ft; 
J üveg csepp (10 ml) 13,20 Ft; 
10x2 ml (2,5%) 22,30 Ft, 100x2 ml (2,5%) 2ooso'.F 
10 x5 ml (0,5 %) 18,80 Ft, 50 x 5 ml (0,5 %) 75,90 Ft· 
6 db végbélkúp 18,90 Ft, 100 db végbélkúp 200,SQ Ft· 
6 db végbélkúp gyermekeknek 10,20 Ft, 100 db v.;th~n2:á./'
gyermekeknck 80,40 Ft. -~úp<J 

-·::_;:s:,c~.g;-

HIGANYKENŐCS fd1ér B. 

Összetétel: 1 tubus (20 g) l g hydrarg. amidochlor. {hyd <'>':/) 
biei'-ilorat. ammoniat.)-ot tartalmaz zsíros kenőcsalapanyag~"-:1 

Javallat: Hámlas:d.ó dezinficiens. ~"-t 
Adagolás: Külsőleg, kenőcs. :./{_ ·] 

Megjegyzés: ti< Társadalombiztosítás terhére szabadon renii~Ú;~:'kl 
- 20 g orvosi vény nélkül is kiszolgáltatható. -- ~.-:j 

Csomagolás: 1 tubus (20 g) 3,- Ft. . :'::~\j 

>J 
HIGANYOS KAUCSUKTAPASZ R. ·<:_] 

XLIV,c! 
! 

Összetétel: Kaucsuktapasz (Hg 20%) 1,5-2,5 g 100 cm1-enl;~~·: .. j 
Javallat: Furunculosis. 

Adagolás: A védőgéz eltávolírása után megfelelő nagyságú darab ~· 1 

felragasztani. · .·q.:, 

Megjegyzés: Társadalombiztosltá~ terhére szabadon rendelheiö''j 
Csomagolás: 6 cmx9 cm 1,50 Ft, 1 mx18 cm 19,40 Ft. " 

HIREPIN E. Gy. T. 
drazsé 

IV.: 
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Összetétel: l drazsé 0,5 mg rcserpin, 5 mg proipethazin. bydroclifot, ; 
(Pipolphcn), S mg chlorpromaz, hydrochlor.-ot (Hibernal) ! 
tartalmaz. · 

Javallatuk: A psychosisok kezelésének olyan esetei, amikor csal: [' 
Hibernallal vagy Rausedyllel vagy a kettő együttes adagolásával 

1 
folytatott kúrát cxtrapyramisos tünetek zavarták vagy megaka. ! 
dályozták. - Ajánlatos azonban a kúrát már eleve Hirepinnel 1 
~olyta~ni (az injekciós szakasz befejezé~ ut~n) olyi:n betegel..'llé!] 
is, akiknél a H1bernal, Rausedyl kombmác1ó erőteljesebb hatása ! 
révén gyorsabb eredmény elérésére törekszünk. - Különösen ! 
megfelel a Hirepin az intézetből elbocsátott beteg mthoni gyógy. i 
kezelésére, mert a Pipolphen kivédi a két nagy tranquil!am j 
huzamosabb szedésekor esetleg jel=tkező késői parkiusonos ] 
tüneteket. · j 

Ellenjavallatok: Alkohol-, barbiturál- vagy bár.milyen más coma. i 
(Barbiturálokkal együtt adva, óvatosság ajánlatos.) ' 

Adagolás: Egyéni, és azt a beteg érzékenysége szabja meg, !gy a2 Í 
alábbi séma csak hozzávetőleges. A l'Úra kezdésekor 1 (esetleg %) 
drazsé adásával győződjünk meg a beteg toleranciájáról. A .kezdő 
adag bevétele után legalább 2 órán át feküdjön a beteg. Altali· 
nos állapotát és vérnyomását - álló helyzetben is - ismételten 

ellenőrizzük. A,.; adagot foko,.;atosan----: napi l drazséval„-_ 3 X_2, 
3 X 3 esetleg 3 x4 drazséig cmelhetJük. Az adag csokkentes<." 

'kl'nikai tünetek alakulása szerint - ugyancsak fokozat~san 
-::- ~ · 

1 Intézetből hazabocsátott betegnek 3 x l. drazsc~"'. 
torlenJ~ti··· k Í.őbhet de itt is figyelembe kell venm az ~gyem 
ne ren e l';'n e' k 'Handó orvosi ellenőrzés mellett alkal
tűröképesseget. - ~sa a 
mazhaló. , 
• , , ~ Társadalombiztosítás terhére a szakrendelesek sza-

JVlegJegyze~~ndelhetik. Körzeti, üzemi stb. orvosok ~ak szakr~:i~c: 
f:Sd{f~kvöbeteg-gy6gyintézet) javaslatára rendelhetik. - Leiaiat1 

idő: 2 év. 
, 50 d,·~zsé 36.50 Ft, 500 drazsé 326,- Ft. csoniagnlas: „ 

JllSTAZOLIN E. Gy. T. 
oldat 

XXXV!IL 

. , • 1 , (lO ml) 0,0025 g 2-naphtyl-me'.hylimi.dav.o\in. 
összetetel. u('Nog h 1. ) 0 05 g bcnzyl- (a pyndyl)-dunethyl-

hydrochlor. ap azo m ·• ' 0 28 'd bor ot 
aethylen-diamin. hydrochlor. (Dehistin), , g aci · .-

iartalmaz. 1 · á d t"' 
• k• S · 'tha akut és krónikus rhinitis, al cr~ s ere e ';!-

Java\ii;-t?. • I~efyin~\kalmav.ása a nyálkahártyák allergiás eredetu 
r ~cl~~~iásos e duzzanatát Íart6san csökkenti. , . 

d 
g_ 1 • • Yülsöleg A csomagoláshoz mellékelt ré~zletes hasznakbbü 

A ago as. "' . ·. 'b t 3 4-szer mindkét orrlyu · a 
utasítás szernld :l!ala e;~e~:~;{1 ~gylio~' a fejet hátrahajtjuk. i-!'3 z~~eJ'~d'ciga t~rt~

5 

kezelés esetén' (S~IO napi kezelés után) 
át~~neti!eg több napos szünetet iktatunk be. , 

-.s • 's· J. Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhctó. 
,~,_eg1egyze • ~ 
Csomagolás: 1 üveg (10 ml) 3,80 Ft. 

XXXIV. 
IJOGIV AL K. Gy. 

olajos inj. 1 mg és 5 n1g 

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 1, ill. 5 mg oestron. aret.·oi tartalmaz. 
1 mg=10 OOO NE. . 

J fiatok• Primaer amenorrhoea, secundaer amenorrhoea, raro-. ~s 
avahypom~norrhoea, menorrha.o:;:ia, geni:.alis :rypoplasia, castra!i 's 

és climaxos tünetek, a lactatlO megszuntetese. 

Adii.golás: Primaer amtnardweában kúraszerűen 20-----:-25 nap tl?-1 ~ 
összesen 30-60 rng (naponta 1-3 mg vagy harom,napon. en 
5-10 mg), az utolsó 5-7. napon célszerű a k_~szítmci_iyt sar~a
testhormonnal együtt adagolni. 5-10. n~pos sz'!net utan a tura 
le alább 3-szor ismétlendő. Ha a verze~ _megindul, az, at agot 
fo~ozatosan felére, ill. negyedére csökkentJilk. A fenntarto adagot 
egvénenként kell meglmtározni. . 

11 
, 

Seéwidaer. amenarrhaea, rnro:> .1s. fti.·t·omf;>Jarr~oeába-H a k ?~k~~t mŰh~~ 
12 napján 10-10 n1g-ot m3tc1alunk J. musc. a e ; 'd 
vé~zés indul meg, úgy a kezelés eredményes, .. és a f~1ltt, mo 0,11 

több hónapon át túladagolás ve5zélye _nélkul m;gismetc'.h<:t.0~ 
Eredménytelenség esetfn a feltételezett ciklus 23., e~ 25. napjai 
i' 1 amp J imovanil inj.-val kiegészíthető. Ha verzes ek'.:c;r se;i: 
jclentkezik, {1gy a primaer amcnorrhoeánál leírt adag<ibs1 mo<. 
követendő. 
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1i!.monlwgid.; i;{1zfsek~m. a \·érzfa eisi1 napjittc!l anllak mc 
sug 5-10 mg pro dJC 1. musc. 
~;e_;:;~~fi.< h.11',~Pla.siában a ciklus 16-20. napjáig ös>zcsen 20 
mpci<'olun~ 1. mmc., eredrn&nylekns{,g esetén a cikh l 
ke:i:dve„ ket?avo:1kén.t össwo<"n 30 mg: II•l.<Úvalt ad1lnk. is e 
Castratws cs ch:rw .. ,·vs tüucltk hefolyásol«súra havonta 
3-.~-10-szer 1 m~ ~.n<l:ogene~k?l , vag~ n;-ás gyógysz 
eITT":lt~ese_n, .. az e&Yéru szukseglct, turokepcsses- frgyelembevét 
a Um1ku tuneic!mek megfelelően. 
A faciatio me.i:s::.Unte!ésére késői aborl1w és halva s;;:ülés esetén 
:ml 5-::-10 mg, majd 2-3 napon át naponként 5-10 mg i. 

Mcg1egyzcs: ~ TátsadaiomLiztositá.s tP.rhére szabadon re d 
-- Z,avi:rosodás esetén meleg vfabe mártjuk az ampulhlt 
knstályttSzta oldat hasznii.lható. · 

Cso.magolás: b. 5 x 1 ml amp. 1 mg-12 10 Ft b 50 x 1 ml 
121 Ft· ~ ' ' · a.mp. 1 

_b. 5-;;l m'! amp. 5 mg 24,90 Ft, b. 50 x 1 ml "-mp. 5 mg 249,-

HORMOFORT 
olajos inj. 

E„. Gy. xxxr 

Összetétel: 1 a.mp. (2 ml) 0,25 g hydroxyproges[cron. capMn .• 
tarlalma7-. 

JavaHatok: Habitualis és imminens abortus sterilitas (h 1 :;f~'2i, 
esetei), hyperplasja g!andularis cystica c'ndometrii ju~~i:te~~~-Íg 
pra~clii_naxos. \'.é~zés7-avarok, meno-, metrorrhagiák' (az eseti! ~ttíl 
mal'.grntas k1z:arasa. után). Alkalmazható még hypogenitalis~~;\-j;; 
eseten, valarmnt pnmacr és secunder amenorThoeákban 0 tr 11$·,70 
gen-adagolással együtt. es ~:'k~ 

Adagolás: Ha~itualis és immincns abortusok esetén 1-2 ml (125 ,-:0{g; 
250 mg) mt.~a~uscularisan, nőgyógyászati megbetegedések~/;!§; 
a~ esetleg szuksegcs oestrogen:súnt biztosítása mellett ciklusoú:)t'J; 
kc;nt 1----:::2 ml (12?-.2~0 r;:i?) mtr~muscularisa!l. A progesteron~:>'?t 
szmt csokkC1;lé.~e md1v1duálrsan valtozó időpontban követk ut-8 
~e .. tmenn~·1b;n_ a hormoruzint csokkenése miatt a várt id~é]<SL 
~ora ban verzes Jelentkezik, az injekció ismétlése szükséges. .;:jl;Ji 

Mell:~ha~s: !\agy adagok oedemát okozhatnak; asthmás epile „'.;1~-
s1as, m1gra1ne-es betegeknél rohamot provokálhat. ' p;.:,;~ 

Megjegyzés: ~ Társadalombiztosítás terhére a szakrendelések s '..;~:" 
badon. re,ndell~etik, egyéb esetben csak szakre,ndelés (fekvőbet!a:5;): 
_s-yógymtczet) Javaslatara rendelhet.';. - Lejárati idő; 2 év , g >>_;é 

Csomagolás: lx2 ml amp. 42,80 Ft, 25x2 ml amp. 1040,_:_ Ft;x,;;( 

HOVALETTEN 
drazsé 

E. Gy. T. 
-:~ 

Összetét~I:. 1 drazsé 0,025 g extr. valerian. sicc., 0,01 g extr. humuli {~ 
lupuh s1ec.-ot tartalmaz. -;\;fr 

Java1~Iatok:. Hysteria, n~urastl1enia, praeclimacterium, ideges inger--;;& 
ekenyseg, neuropatlua. „'.'!, 

Adagolás: Nyugtatónak: naponta 3-szor 1-2 drazsé. Altatónak: ;%11 

:f\.!eg;:;~:e~·~~ 4;:-:rs~~-::~~biztosítás terhére 8zabadori remlclhetlS.' ':.:~.f.;.i-0,;jl 
Cs.::nnagoiás~ b. 50 rlraz<;é 4,60 Ft. 

%~ 
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l!YASE - Human LI. 
inj. 
Öss;<:etéte!: 1 porampulla 150 NE liofílizált hyaluronidase-ellzimet, 

1 oldószerampulla 2 ml aqua dest. pro inj.-t tartalmaz. 

Javallatok: A készítmény eredményesen alkalmazható a sebészet
ben, belgyógyászatban, nőgyógyii.szatban, orthopaediában és sze
mészeti gyakorlatban, pl. helyi érzéstelenítők hatásának gyor;;í
t:isára és így nagy területek érzéstelenítésére, oedemák, cxsuda
tumok és vérömlenyek felszívódásának elősegítésére, folyadékpót
lás céljából adott hypodermoclysis felszívódásának gyorsítására 
stb. 

Ellenjavallat: Rosszi1Jdulatú daganatokba, fertőzött ierüi'et~kre 
vagy azok kózelébe a szóródás veszélye miatt Hyasét fecsken
dezni nem szabad. A Hyase a test más, ép teriiletcin ilyenkor is 
alkalmazható. 

Adagolás: A liofilezett ampulla tartalmát a mellékelt oldószerben 
(2 nil desztillált vfa) feloldjuk. Az oldatot 1 órán belül fel kell 
használni, mert hatékonysága még 2-10°0 közötti hőmérsékle
ten is gyorsan csökken. Altalában egy ampulla alkalmazása 
elegendő. Nagyobb terület infiltratiójához, szemcsepp készítésé
hez vagy kötések nedvesítésére szolgáló oldat előállltii.sáia izo
tóniás nátriumklorid-oldattal 5-szörösre hígítjuk a Hyase-oldatot. 
A helyi érzéstelenítésre szolgáló oldathoz a Hyase-oldatot hozzá
keverjük. UgyallÍgy járunk el antibioticumok esetében is. Hypo· 
dermoclysis esetén a bőr alá olyan tűt szúrunk, amelyhez szorító
val zárt gumicső útján infúziós palack csatlakozik. A gumicsövet 
a szorító alatt fertőtlenítjük, és vékony tűvel ellátott fecskendő 
segítségével befecskendezzük a Hyase-oldatot. A csövet zfaó 
szorítót megnyitva megindítjuk az infúziót. Egy ampulla l-:Iyase 
1000 ml oldat gyors bevitelébez elegendő. (Az infúziós oldat ne 
tartalmazzon C-vitamint, mert az gátolja a Hyase hatását.) 
A Hya5e hosszabb, kúraszerű adagolásánál úgy járunk el, hogy 
az anyagot naponként vagy kétnaponként a test különböző 
helyeire i. musc. vagy s. cut. fecskendezzük. 

Megjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére csak szakrendelések 
rendelhetik. 

Csomagolás: 5 X 1 porampulla + 5 X 2 ml oldószerampu\la 40,50 Ft. 

Hl'DROCODIN E. Gy. T. - A. V. 
inj., tabl., cseppek 
Összetétel: 1 amp. (1, ill. 2 ml) 0,02 ill. 0,04 g dihydrocodein. 

bitart.-ot, 
1 tabl. 0,01 g dihydrocodein. bitart.-ot, 
l üveg (15 ml) 0,6 g dihydrocodein. bitart.-ot tartalmaz. 

JavaUato.k: Köhögéscsillapítás, fájdalom<.\~illapítás. 

Adagolás: Naponta 1-3 ml s. cut., naponta 3-szor l-2 tabl. 
5-10 c~epp. Gyen:nckadag megfe1rlően kevesebb. 

Megjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére a tabL és inj. szaba
don rendelhető, a cseppek csak abban az esetben rendelhetők, 
ha az adott esetben a beteg gyógykezelését :más - szabadon 
rendelhető - gyógyszer megfelelően nem biztosüaná. 

Csornagolis: b. 5 x l ml amp. 12,90 Ft, b. 50 x l ml amp. 129,- Ft, 
b. 5x2 ml amp. 15,60 Ft, b. 50x2 ml a.mp. 156,- Ft, 
b. 20 tabl. 8,80 Ft, b. 100 tabl. 44,- Ft. 
1 üveg (15 ml) 24,30 FL 
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HYDROCORTISON K. Gy. 
mikrokristály inj. 

Összetétel: 1 üveg (5 ml) 125 mg hydrocortison. 
rartalmaz. 

Javallatok: Osteoarthritis, ln.ilönfélc (térd-, könyök-, csipö-) ill. 
arthrosisok, rheurnás és egyéb eredetű arthritisck (tbc-s 
gonorrhoeás arthritisck kivételével). -- Pcriatthr;tis humé 
scapularis, bursitis_, epicondylitis, tcndovaginhis, · contractutá 
- Ankylotikus faúletek műtétje előtt, 101,ábbá. általános kori 
koid-therapia !ocalis kiegé:sútésére. 

Adag_olás: Az ízület nagyságától és a megbeiegedés súlyos~ágá 
függően 5-25 mg intra- és periarticularisan. · 

Megjegyzés: >f< Társadalombiztosítás terhére szakrendelések 
hetik. Körzeti, üzemi stb. orvosok csak szakrendeiés (fekv 
gyó,r;yintézet) javaslatára rendelhetik. A l!inyl két pé! 
(„másala!"-tal) kell kiáli:tani. - Lejárati idő: 1 év. 

Cson1agolás: 1 üveg (5 ml) 31,60 Ft. 

HYDROCORTISON K. Gy. 
kenőcs 1 % és 2,5 % 

XXXIV /XLIV. 

Összetétel: 1 tubus (5 g) 0,05, ill. 0, 125 g hydrocortison.-ot tartalmai' 
lemosható kenőcsben. 

Javallatok: Ekzcma különféle formái, akut ~s krónikus dermatitisek '._ 
erythrodermia, exsudativ diathcsis börtunctei, prurit11s scni!is'·--· 
pruritus ani et vulvae, fejbőr seborrhoeás ekzemája. ' 

Adagolás: Az érintett bőrfelületet napon.a 2-3-szor a kenöcc;;e! 
vékonyan bekenjük. 

Megjegyzés: Ifi Társadalombiztositás terhére az 1 %-os abban az 
esetben rendelhető, ha az adott eselben a beteg gyógykezelését 
más - szabadon rendelhető - gyógyszer megfelelően nem bi;.;, 
tosítaná. ·"·+
A 2,5 %-ost szakrendelések rendelhetik, illetőleg csak sz.akrende: 'A'.i 
lés (fekvöbeteg-gyógyimézet) javaslatára rendelhető, a javas- J~
Jatban meghatározott időtartamü gyógykezelésre. A vénven //' 
fel kell tüntetni a javaslatot adó szakrendelést és a javaslat kclÚt. 
- A 2,5 %-os közgyógyellátás terhére nem rendelhető. - Le-' 
járati idő: 2 év. Ji'.:c 

c""io~!f!~: :) '~:":_~ ::.~o::.;12~::,F(~Olg;:~;·~'.'.~ ;:,.:::: 'I 
,j 

HYDROCORTISON K. Gy. 
szc1nkenőcs 

100 

Összetétel: l tubus (2,5 g) 0,0125 g hydrocortison. acetic., 0,005 g ~~~ 
chloramphenicoi.-ot tartalmaz, vazelin típusú kenőcsben, 

Javallatok: A szem különféle gyulladásos megbetegedései: ophthal
mia sympathica, uveitis (általános - per os vagy parenteralis -
steroid-kezelé~ mellett), allergiás conjunctivitisek, egyéb gyógy
kezeléssel nem befolyi~olható blepharitis, iritis, iridocyclitls. 
nem gennyes kcratitisek, a kőtőhhrtya pemphigusa, a szemhéjak 
dcrmatitlse és ckzemúja, a szem fizikai ú kémiai ártalmak kővel-

ke~.tében fellépő gyullatláws megbetegedései, ophthalmia elec

trica. 
U t k· IV1inden fekdnes és mély gennyes gyulladás (hypo

Elknjava a 0
.: , ···tis u\rus corneae stb.), trachoma, bármilyen 

pyon·~;ra~1tls, e_~ :n 1 ' ~ • 

eredetu ham.~erulcs. 
• .. „1 a klinikai képnek Jl\Cgfclelően . nap?n~a .1-:2 

Adagolas: KnlsoCei;;,
1 

„ kenőcs alka\rna;oása utan rov1d ideig 
alkalonunal. e szeru a 
köLést tenni a ~zcmre. , . k 
• .. „ + Társadalombiztosítás terhén; csak s.,;erneszett sza -

;\1egJcg<lyzl~~:k~endelhctik. - Lejárati idő: 2 ev. 
rcn ee.o~ , 

Csomagolás: 1 t11bns (2,5 g) 19,60 l•L 

gyDROXOCOBALAMIN IZ. Gy. XIX/XXXI. 

inJ· (l ') •Pfl y hydroxocobalamlnt tarta!n1az. 
összetétel: 1 amp'. mi .. · '."" neurologiai elváltozásokkal vagy 
Javall":to~: Anae~rna ~~~~~c;~::r ~naemiák, ilietve min_den olyai; 

anclkul), ~eb mB -viiamin felszívódási zavara klmutatl~;;-to 
eset, rn

1 
el\ ,~bis a felt6~elczhetö. l\1egklsérelhető még, neuralgiak

vagy, ega a · . be'el!ségckben _ egyéb kezeles mellett -
ban cs neurotrop virus • ~ 

kísérő tünetek enyhítésére. . . 
a , Á · h tenként 2-3-szor egy ampulla; c~y-~ct 

Adagolas: , l?laban Á_ eticulocvta-crisis és a vörösverseJtsza,m 
hé!en a~ 1·. m~c. r . eretimén csségét. Fenntartó kezel~
emelkcdese iel~t a .therapia, \la yclegen<lö a vérkép ellenor
ként havonta altalaban eg; ampu 
zése mellett. . · , . n : ' • + Társadalonibiztositás terh.érc ".'~~k „a koi:1~rne vcn) e 

Meg~:fT.:r:itÜntetésével rendelhető. - Leiárat1 1do: 2 e•· 
Cso~agolás: 1X1 mi 4,70 Ft, 25 x 1 ml 100,- Ft. 

HYPANODIN B. 
VI. 

inj., kúp d 1 500 rn" urethan„ 
Öi>szetétel: ! amp. (2 ml) 500 nig trnb1~:1~~/ 10 m0

g procam 
10 mg coffcin., 100 mg pnÍn~Ja~ om 0 2 mg hyosciamm. 
hydrochlor„ 0,05 mg scop W ro r „ ' 
hyd;obrom.-ot ra.rtalnia~. 

0 2 nhenobarbital„ 0,05 g coffein., 
J kup 0,6 g ~m1~azo1p d„ b'. r!;_ 1 

0 OOO [ g scopol. hydrobrorn.-ot 
0.0004 g hyosciamm. iy ro ro „ ' 
tártalmaz. 

Javallat: Fájdalomcsillapítás. . va 1-2 kúp. 
Ada ... olás: Naponta 1-2 ml s. cut. ''agy J. musc. gy „ 

': , • >!<+ Társadalombizto;itás terhére szabadon rendelheto. 

~s:~:;:;;;:b. 10x2 ml amp.13,30 Ft, b. 100 x2ml aIDP· 133,-l>'t, 
6 kúp 9,50 Ft, 100 kúp 130,- Ft. 

HYPEROL K. Gy. 
tabl. 
Öss:zetétel: 1 tabl. 1 g hydrog. perox. conc. 

=33-35%) tartalmaz. 
Javalfa.tok: Fertőtlenítő, vérzéscsillapító. 

XLVI. 

carbamid.-ot (H2Ü2= 
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Ada~o!ás:' Külsőleg 1-10 %-os oldatban. 
MegJegy:oes: Társadalombizt -'t, · , 

e 
- Lej~rati idő: 3 év. _ J<°;~;óg~~~~I11~~ t~~h~:don n:;1 

son:rn.golas· 10 tabi 4 50 e nem ren 
500 tabi. 

0

90"0 1,,· ' Ft, 20 tabi. 5,70 Ft, 100 tabJ ,.,5 ,. . ··,3 

HYPNOVAL K. Gy. 
tabl. 

Összetétel: 1 bl r · 

J 
II ta ·„ 0,20 g cyclobarbital.-ot tartal•ua 

ava a~ok; Altatószer. Alvászavar "z · . " z. 
re-.,;;w cs e l 1. • ' 1 galm1 állapotok m .. 

ncep ia 1t1s utáni zavaro' Fél 1 , , ' an1as trem.or. K. e emerzes, iachyca 

Adagu!ás: Felnőtteknek· Y: l 
A tablettákat kevés· VI;.1b':i 1f31 Gyermekeknek. %-y, 
vagy meleg teát itatunk utána o va vesszük be, es cukra~ 

JV!egjegyzés: ~ Társadalornbizto:ítás 
Csomagolás: 10 tabl. 9,90 Ft. terhére szabadon rendel 

HYPNOVAL-CALCIUM K. Gv. 
tabi. ' 

Összetétel: 1 tabl 0 20 , . 
Javall tok , . , , g C) clobarb1tal. cak.-ot tartalmaz . 

• a _ es adagolas: Lásd HyPnovaI, 
MegJegyzes: ifi Társadalombiztosítás 
Cso:magoláB: 10 tabl. 9.90 Ft. terhére szabadon rendclhetö 

HYPOPHYSIS SZIPPANTÓPOR ·· xxxn1·•· 
Osszetétel: I fiola (0,5 ) 200 , , . 

hypophys. total. pulv g 1 0 5 
NE hypophys. partis post. 

J 
· a( ' g-ot tartalmaz 

avaHat: Diabetes insipidus. ' 

Adagolás: Onbaszippantásra két _.. .. , 
0,05---0,JO g) szükség 't' UJJ koze fogott kis csipeínvit 
kenységc szeri~t. cse en naponta 2-3-szor, a betég 

Megjegyzés: ~ Társadal01nb' t ' · 
-1.cjárati idő; 3 év. iz os:tas terhére szabadon rendelhető. 

Csozu.agoiás: 1 fiola (0,5 g) S,- Ft. 

HYPOTHIAZID Ch. 
tabl. 25 mg és 100 ing xxv. 

lü.2 

Összetétel: 1 tabi. 25 m 
talmaz. g, ill. lOO mg hydrochlorothiazid.-ot tar-

Javalfa.tok: Oedemás állap t .. 1 . 
l:t_ei: congestiv szívelfgt~l~:é iypkei·toi.ua. _F~bh indicatiós terü
n:1~, máj-cirrhosis okozta ascYle~ ~! ~ ~ron1kus glome;-:loneph
mias oedema víz-rctenti., . e eina, terhess"gi toxae
okozott oedem~. - 0~ obesitas, kortikoszteroidok által 

Sajátos gyermekg;·óg;:d;zati Javallat: Neplirosis. 

Adagolás: !nl,cnui.ttáló és _omlin~1a~i~. l)iur,eticumként v~ló ~.lkal_: 
mn:ásnal altabhan az mlcrn11ttalo (a hct }"--5 egymast koveto 
napján) adagolást részesítik e\őnybFn. At\agos napi adagja 
50-·-250 mg felnőtteknek. - Hypertonia kezdésében néhány 
napos adagolás utan a tcnsio az cselek többségében normalizá
lódik; ez az állapot napi 25 mg-os dosis.~al fenntartható. ·vér-
nvornáscsökkentö szerekkel történő kombináció smán azok szo
kcÍ.sos adagja kb. 1 /3-ára csökkenthető. Ilyenkor, de különösen 
ganglionblockolókkal egyidejűleg adva, fokozoU óvatosság szük
ség,;:", a hypotoniás állapot vagy collapsus clkeriilése céljáhól. -
Intenziv sóiirít6 hatása miatt, hosszabb ideig folytatott adago
lásakor a hypokalacmia megelőzésére ajánlatos napi 3-5 g 
kalium chlorat.-ot vagy k:>.lium citric.-ot is adagobi. -
GymMkadagok: 2 hónapos kortól 14 éves korig _l mg/_kg:fdie, 
2--3 részre elosztva. 3-5 nap után 3-5 napos sziinet kozbeik
tatása i<1va50Jt. Fennlartó kezelésre ugyanekkora adagból hetente 
kétszer. 1-1 napon. - Hosszantartó kezelés esetén fontos a bő
séges káliumbevitel (gyümölcs, főzelék, csokoládé stb.) vagy 
a fent isrnertcteU káliumpótlási eljárások valamelyikének be-

vezetése. 
Megjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 20 X 25 mg tabl. 4,- Ft, 200 X 25 mg tabl. 23,50 Ft, 

20xl00 rng tabl. 7,30 1-'t, 200xl00 mg tabl. 57,- Ft. 

JNFECUNDIN K. Gy. 
tabi. 

XXXIV. 

Ös,;zetétel: l tabletta 2,5 rng norethyrmdrelt, 0,10 mg mcthoxy
aethinyloestradiol.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Elsfoorban fogamzásgátlas. További javallatok: funcii
onalis Rterilitas, functionalis vérzések {juvenilis vérzés, polyhyper
menorrhoea, anovulatiós ciklus), functionalis dysmenorrhoea, 
endometriosis. 

Ellenjavallatok: Thrombosis-készség, hepatitis és májmííködési 
zavarok, epekő, epe11ólyag-gyulladás, súlyos szívbetegség, kró· 
nikus vastagbélhurut, diabetes, belső secretiós betegségek, mel
lékhatás okozta intolerantia, szoptatás. 

Adagolás: A mcnstru.atio első napjától számított 5. napon kezdve, 
21 napon át napi 1 tablettát kell este, lefekvés előtt bevenni. 
Az utolsó tabletta bevetele után 1---4 napon belül várható a 
megvonásos (anovulatiós) vérzés, a:;:nelynek első napja az új 
ciklus kczdelc. Amennyiben az utolsó tabletta bevétele után 
az 5. napon vérzés nem jelentkezne,azújabb Infecundin-keze\,';s 
a következő napon elkezdhető. 
A tabletták szedése alatt jelentkező, kis n1ennyiségű közti vérzés 
a kezelés inegszakltását nem indokolja. Erősebb, ilyen jellegű, 
áttöréses vérzés esetében a készítmény szedését abbahagyjuk, 
s a vérzés első napjától számított 5. napon újból, elölről elkezd
hetjük a 21 napos kezcli';st. 
Egyes betegeken a havivérzések mennyiségének és tartamának 
csökkenése figyelhető meg, ami miatt a kezelés abbahagyása nem 
szükséges. A fogamzás csak a tabletták rendszeres, naponkénti 
szedése e.1e!éhcn kerülhető el. Amennyiben a tal:ilctta bevétele 
este elmaradna, a mulasztást rná~nap reggel pótolni kell. 

Megjegy:!'é'-': >f< Rendelhetőségét külön utasítás szabályozza (1. 357. 
old.). 

Csomagolás: 21 tabi. 55,- Fr. 
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INSULIN K. Gy. 
inj. 200 NE 

Összetétel: l gumidugós Ü1'ecr (5 ml) 200 NE insulin. 
talmaz. "' 

Javallatok: Diabetes mellitus 
1 · 1 1.1 , es szovődmen1 e1, coma di, 
.11z a e; :ura, hyperthyrcosis, hepatJtis, c1rrho<1s hc 
phrema shockkezelése. patis, 

Ada~olás: A beteg állapotától függően (vércuko.-vizsgálat) 

Meg;e~~IH + Csak az insuiin rendelésére 'vonatk6zó E.: 
uta_s1_tasban foglaltak szerint renddhetö (! 365 ld ) u. 
ratt idő: 1 Vz év. · · 0 

• • 

Csomagolás: 1 X 5 ml gumidugós üveg 17,50 Ft. 

lNTRAJOD E. Gy. T. 
inj. 

Öss~~tJ.~dtt.•!:. l(_a
2
m
3
p
7
• (2Jn)il) 0,48 g hexacthyl-diamino-isopr 

• Oc - mg tartalmaz. 

Javai.latok: Lucs, arteriosclerosis, véredények megbeteged • 
tis deforn1ans. esc, ar 

Ada~olás: l\~aponként vagy 2-3 naponként l(_l am 
1. n1u~c., 1. ven. 12 p. s. cu 

Megjegyzé„: >f.. Társadalombiztosítás tpplcc„" b • ~· ·~ sza adon rendelhet~ 
Csomagolás: b. I0x2 ml amp. 26,40 Ft, 

b. 100 X 2 ml amp. 204,- Ft. 

!NTRANARCON Ch. 
inj. Il 

l04 

Összetét.el: 1 szárazamp. 1 g natr "l 
barb1tur.-ot, 1 oldószerampulla --thw-5-c}clohcxenyl-5-ally!. 
tartalmaz. 10 ml aqua dest. pro InJ.·t 

Javallatok: Rövid és tartós intravenás k' · - .Z;Y:;g 
bevezetése. nar ozisra, eternad::ózis<CT;\ 

El!e~j,a~allatok: Ugyanazok, mint amelyek minden intravenás :_'.;±$' 
><ozisra :von':tkoznak. A légutak, a szájfCnék és a n, k' ké raf":\t~:l{ 
15yul~ad:isos-míi\trativ folyamataiban csak előzetes j~~:traJi etf.k·;;;:;;~ 
mtu, ati;i ;itán adható. - Szigorúan ellenjavallt asthma bronea ~-:'?'.))_ 
a]e _cs fixalt magas ~érnyomás eseteiben. 6-8 éven aluli ~hi-::}-g? 
mekkorban alkalmazasa nem tanácsos. g)er..-

AdagoI~s: A készítményliez csatolt ré>zlctes haszn~htti __ ;;l)S 
sz"'nnt. "' utasltá!fi%;1T 

Megj;gyzés: ~ Sz,akrende!ések a biztosítottak ellátására --É:~: 
tarsa

1
<la!;imb1ztos1tás terhére, hanem a pro ambu!antia ::::k a:;~\\c' 

meg iatarozott módon szerezhetik be. · te _,_,,, 

Cso~;7~~6áF~. 5 X 1 g+oldószeramp. 98, 10 Ft, 50 x l g+oldó.•«:eramp. \„~:i 

1soLANID K. Gv .. '• 
inJ„ tabl., csepp, kup 
Ö szetétel: 1 amp. (2 ml) 0,4 mg desacetyl-lanatosid. C-t, 

XIV. 

s J tabi. 0,25 mg lanatosid. C-t, 
1 üveg sol. (10, ill. 100 rnl) 10 mg, illetőleg 100 mg lanatosid 
C-t (l ml=40 csepp=! mg hatóanyag), 
t :b.'Úp 1 mg lanatosid. C-t tartalmaz. 

Javallatok: A keringési elégtelenség (eardialis decompensatio) hely
reállítása és a compeusaiio fenntartása. 

Adagolás: A compensatio helyreállítására naponta 1-2 "'-n_1pulla 
i. ven. vagy i. musc., illetve 3----4-szer 20 csepp, i!lctv'e -6-8 
tabletta, illetve 2-3 kúp alkalmazható. 
Compcnsatio fenntartására napi 20---30 csepp vagy 2-3 tab
letta, illetve 1-2 kúp szükséges. 
Tekintettel arra, hogy az Isolanid-készítrnényck gyonmn elimi
nálódnak és nem kumulálódnak, a fenntartó kezeléskor szüne
tek beiktatása nem indokolt, csak intoxicatiós jelenségek fellép
tekor. 

Megjegyzés: >!<+: Társadalombiztosítás terhére csak abban az e.~et
ben rendelllető, ha az adott esetben a beteg gyógykezelését más 
- szabadon rendelhető - gyógyszer megfelelően nem bizto· 
sltaná. - Lejárati idő: csepp, kúp 2 év; inj., tabi. 3 év. 

Csomagolás: 5x2 ml amp. 13,30 Ft, 50x2 ml amp. 104,20 Ft, 
40 tabl. 19,70 Ft, 250 tabi. 118,30 Ft, 
t üveg (10 ml) 29,- Ft, 1 üveg (100 mi) 245,30 Ft, 
10 kúp 17,60 Ft, 50 J;úp 60,80 Ft. 

!SONICID K. Gy. 
inj., tabl. 

XLVII. 

Összetétel: 1 amp. (2 ml és 10 ml) 50, ill. 250 mg isoniazid.·ot, 
1 tabi. 50 mg isoniazid.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Tablella: Gümőkór pulmonalis és extrapuhnonalis 
folyamatai. 
Jnj•káó: Pulmonalis és extrapulmonalis tuberculosis esetén, ha 
a;: oralis adagolás a beteg állapota miatt lehetetlen, továbbá 
gyomor- és béh:avarok, rossz felszívódási viszonyok esetén. Em· 
pyema thoracis, hideg tályoK tbc-s sipolyok, nyirokcsomók 
localis kezelésére. 

Adagolás: Tabletta: Naponta átlagosan 5-10 mg/testsúly-kg. A 
napi adagot lehetőleg egyszerre, étkezés után adjuk be. 
Injekció: Naponta 3-5 mg/testsúly-kg s. cut. vagy i. musc„ ami 
60 kg-os testsúly esetén kb. 8-12 ml Isonicid injekciónak felel 
meg. 
Az Isonicid injekció intravcnásan, valamint intrathccalisan is 
adható. 
Empyemáuá! Jocalisan 2-3 naponta 10-12 ml-t fecskendezünk 
be intrapleuralisan. 
Isonicid-resistentia kialakulásának veszélye miatt a gyógyszert 
- kivéve, ha kis kiterjedésű Koch-negativ esetben vagy utó· 
kezelés céljából alkalmazzuk - más, hatásos antituberculoti
cmmnal eg}'iitt kell adni. 

Mellékhatások: Polyneuritis alakulhat ki, melynek első tünetei 
a kéz és láb zsibbadása, paraesthesiája. 
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Megjegyzés: '1< On·osi V<\nycn Isonicid nem rcmklhető. A · · 
!egeknek Is•mióddcl tö1 ténő kezelését az illctl·hs TBC- Jard 
intézet végzi. i:::on 

Csomagolás: 5/2 ml amp. 8,20 Ft, 50x2 ml amp. 66~10 
5;.:10 ml amp. 28,80 Ft, 50xl0 ml amp. 277,- Ft, 
200 ialJI. 66,- Ft. 1000 tabl. 330,- Ft. 

ISTOPIR!N Ch. 
tabl. 

Összetétel: 1 tabl. 0,5 g add. acetylsal.-ol tartalmaz. 

Javallatok: Hiiléses és rhcumás megbetegedések. fejfájás és 
fájdalmak, lázas állapotok. • · 

Adagolás: Felnőtteknek naponta 2-5-ször 
naponta 2-5-ször %-1 tabl. 

Megjegyzés: Társada!ombiztosíLás terhére sz;:ibadon 

Csoru.agolás: b. 10 tabl. 2,50 Ft. b. 20 ta!:.1. 5,- Ft, 
b. 500 tabl. 125,- I't. 

JODOSTRUMIT E. Gy. T. 
tabl. 

Összetétel: tabl. 0,66 mg kal. jod.-ot tartalmaz. 

Javali.atok: Stl'uma prophylactilms és therapiás kczeléoc. 

Adagolás: Prophylaxishoz: heti J-2 tabi. Theraniához; 
szar 1 tabi. -

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon 

Csomagolás: 50 tabl. 1,90 Ft. 

JODPAPAVERINTHEOSAN E. Gy. T. 
drazsé 

Össxetétel: 1 drazs'' 0,02 g papavcr. hydrochlor., 0,10 g kal. 
0,5 g theobromin.-ot tartalmaz. 

Jav~!!atok: Angina pectoris, angiospastikus folyamatok, "''"ioecle.• 
:-osis, asthma bronchiale. 

Adagolás: Naponta 3-szor 1-2 drazsé. 

Megjegyzés: 1'.f< Társadalombiztosítás terhére szabadon 
- 20 drazsé orvosi Yény nélkül is kiszolgáltatha!ú. 

Cso1nagolás: 20 drazsé 11,20 Ft. 

JÓD-PÁRNA ll. 
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Összetétel: 1 amp. (1 rnl) l ml sol. jodi spir.-ot tartalmaz. 
Javallat: Sebeliátás. 

Adagolás: Külsőleg. 

:r-~íegjegyzés: Társadalo111biztosíl{1s terhére szabadon rendelhető. 
Csrnnagolás: b. 6. amp. 810 Ft, b. 12 amp. 16,:!0 FL 

E. Gy. T. XVI. 

összetétel: 1 drazsé 0,25 g lheobromir.., O,lú g ka!. jod.-ot tar
talrn<1z. 

Javallatok: Arteriosclcrosis, aortitis, angina pectoris, asthma bron-
chiak. 

.Ádagolás: Naponta 3-szor 1-2 drazsé. 

Megjegy:zés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 

Csomagolás: 20 drazsé 9,10 Fi. 

K. Gy. VI. 

összetétel: 1 tabl. 0,45 g acid. acetylsal., 0,135 g calc. carb.-ot 
tartalmaz. 

Javallatok: Hűléses és rheumás megbetegedések, fejfájás és egyéb 
fájdalmak, lázas állapotok. 

Adagolás: Naponta 2-5x1~2 labl., bevétel előtt kevés vízben 
oldva. 

Megjegyzés: Társadalombiztosirás terhére szabadon rendelhető. 

Csomagolás: b. 10 tabi. 2,80 Ft, b. 20 tabl. 5,60 Ft, 
b 100 tabl. 28,- Fr. 

&ARIL E. Gy. T. 
tabl. 

VI. 

összetétel: 1 tabl. 0,1 g coffcin., 0,3 g phenacctin., 0,15 g amida
zoph.-oi tartalmaz. 

Javallatot~: Spastikns migraine, fejfájás, egyéb fájdalmak, neural-
giák, láz. 

Adagolás: Szükség esetén l tabi., naponta legfeljebb 3 X 1 tabi. 
Megjegyzés: Társad:llonibiztositás terhére szabadon 7rendelhetö. 
Csomagolás: b. 10 tabl. 7,50 Ft, b. 100 tabl. 75,- Ft. 

!IBFALGIN E. Gy. T. 
drazsé 

XVI. 

Összetétel: 1 drazsé ü,2 mg ergotarnin tart., 5 mg extr. beliad. sicc., 
60 mg coffcín., 150 mg amidazoph.-ot tartalmaz. 

Javallat: Migraine. 

Adagolás: Kezdeti adag egyszerre két drazsé. Amennyiben a fej
fájás nem szűuik meg, Úgy a fájdalom teljes megszűnéséig fél
óránként 1-1 további drazsé bevétele szükséges. Az ergoiamin
tartalom miatt napi 6 drazsénál, összesen heti 10-12 drazsénál 
többet nem szabad bevenni. 

;_I<.-iegjegyzés: i-I<-X.. Társadalombiztosítás terhére szabadon rendel

hető. - Lejárati idő: 2 év. 

Cscmagolás: b, 12 drazsé 14-,40 F1, h. IOO drazsé 120,- Ft. 
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KLION K. Gy. 
tabL, hüvelykúp 

Öss~et.é,te1: 1 1 tabi. 0,25 g 1-(2'-hydroxyaet] 1yJ',-2-melh;'l 
5 1m1<rnzo .-ot; · ' - -nit 

1 I
1
1üvelykúp 0,5 g l-(2'-hydroxyaethyl)-2-rneth\"l-S , 

azo .-ot tartalmaz. . -mtro.j 

Javallat: Férfi és női hugyiv:usz · 'l"' h . 
/amblia-fertőzések. ervi ne omon~s-infestatio. GW.r 

Adagolás:_ A trichomoniasisban szenvedő bete 1 . , 
sexuahs_ partnere is fertőzüttnek tekintendő ~r 1~~astar~a, 
c~a~ :n1r;dkét fél egyidejű kezelésétől várha;ó :r ~i· gyog 
fer~mél, es nőnél egyaránt reggcl-es!e l-l t~bJ ion a 

bz~o~a~' -~? n~pon, ker~t~L. A t,ab!ettát ajánlat~~t~t~~~ 
e Kezes utan, szetra_gas nelki.il lenyelni Nők · es. -,,.,„, 

J~'ancsak 10 napon kereszttil, lefekvés előtt 1:_1 kJgy;d~Jükg_:\;) >czzenek fel magasan a hüvelybe pot is lify:.':>;.; 
Indokolt esetben a kúra ·. ;t 1h „ . ;/fi_ 
lettára is emelhető. meg1"me e eto, a napi adag 3-4 taÜ}~ 
K;J.ra. alatt a beteg alkoholt ne fogvasszon ncn ; · . ·-:'tk 
Giard1a-lamblia-fertőzésben felnö·lf~k · k _ ' l. el.etet ne é!Jeij::;/c,: 
~ tabletta, 2 r~zre osz.tva. Gyu11~,kek~i~k: ~~f~~~s ~~rinaponkénf:'.Z'} {L tabl., 2--4,eves kong naponta J tabL 5-8 éves korig napontá?Y 

,z tabi., 8 ev folett naponta 2 tabi 5 . , kg naponta':' 
2 részre DSztva. · napon at d ezés után,~/(·; 

Mellé~h~tások: Ritkán fejfájás, kescrü szájíz bevont nYelv „ ,·,· 

G:fe}e~fi~' ~~_Ykor h::~c:nés mut~tkozhat. i~zek a lün~tek' ac~:he 
. u an mai;u.o.tol megszunnek. A Klion . ~ura 

denvatum - enyhe leukopeniát is k 1 , - ::11?t nitro. 
napos kúra t. : . 1 • o oz 1at, ezert fa.kent a 10. 

M • , ese en aJan atos a ver.kép ellenőrzése. 

eg::fie~~: ':!<. ~ársadk'.ombiztosí:ás terhére nők részére mind 
Tricl1om'on~s~f"'rtő~es u~~:t~sak~ la~or~tó~iumi_ lelettel igazol~ . 

rendddl~é, ek, bőr-, nemibetcgg~ndozÓ~;~~~~~~J:a~~ ut;~j;es_g?ndozó, 
rcn e sek rendelhetik. · ogiai szak-
Férfiak részére a tablettát J~borat' · . l 1 . 

:~~:1'°!_ti~i:'an stb:berösen v~ló~z:;r°ü:::: ;rf~~~m~::~~er~~gy 
' or·, nemt eteggondozo intézet~k ú ló · · es 

delések rendelhetik. Kivételes esetekben ~ha'- ur~ g_i.~1 szakren. 
;e;:tdelés székhelyén kívüli helységben lakik a a n~ő ~erJ? a s~ak. 
n·o szakorvos javaslatot ad! t k' . ' szamara venyt 
a f~j rfazé.~e történő felírá~~ra~ Il~~~et~~b:~nak k'.1- .. FJ_ionnak 
a venyen koteles feltüntetni a 'avas! , a mzetJ orvos 
java;Iat keltét. - Giardia fmnblia~ferlőz~~oLe~~ft.~~~~r~nfz1 ~st ~ a 
a venyen történő feltüntetésével szabadon r~nde1Jict· nsmenek 

Csomagolás: 20 tabi. 44,- .Ft 250 tabi 5"'5 F - o. 
10 kúp 50,- Ft, 100 kúp 47Ó,- Ft. . - ,- •t. 

KOFKA 
tabl. 

E, Gy, T, 
Xl!J, 

Összetétel: 1 tabl. 0,05 g coffein pur 0 05 
coffea arab. tost. pulv.-ot tar~a!ma~. ' g cacao pulv., 0,02 g 

Javallat: Fáradtság, idegkimcrüléi; esetén Ad mint enyhe ana!epticum• 
agnlás: Szükség szerint 1-2 tabi, 

1(18 

?\-tegjcgyzés: .Társadalombiztosítás és közgyógyellátás terhére netn 
rendelhcló. 

c~oinagolás: b. 10 <ab!., 5,60 Ft, b. 20 tabi. l l,20 Ft. 

iEGAT~ E, Gy, T, lIL 
drazse 
ö 55„etétel: 1 drazsé 0,025 g- extr. valerian. sicc., 0,01 g extr. humuli 

!upuli sicc., 0,05 g phenacetin., 0,01 g phenobarbital.-ot tar
t„Jmaz. 

Javallat.ok: Sedativum, hypnoticum~ neurasthenia, hysteriJl, _ epi
Jepsm. 

Adagolás: Sedativumként: 3-szor naponta 1-2 drazsé, 
hypnoticumként: 3 drazsé ~ órával lefekvés előtt. 

Megjegyzés: iX: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 
- 20 drazsé orvosi vény nélkül is kiadható. 

Csomagolás: b. 20 drazsé 3,70 :Ft, b. 100 drazsé 18,60 Ft. 

LEUPURIN Ch, 
tabl. 
Összetétel: 1 tabl. ,50 mg 6-me1Taplopurint tartalmaz. 

L, 

Javallatok: Rosszindulatú haematologiai megbetegedések, első
sorban akut leukaemiák és krónikus myeloid leukaemia. Krónikus 
mycloi<l !eukaemia mind korai, mind későbbi szakaszában is 
klinikai és haematokgiai_ rcmissio érhető el vele. 

Ellenjavallatok: Krónikus lymphoid leukaemia, Hodgkin-kór és 
solid tumorok. 

Adagolás: Egyéni. Az adagot úgy_ kell megállapítani, hogy a leg· 
kedvezőbb therapiás hatás minimális toxicitással Jegyen elérhető. 
A kezdeti adag általában naponta 2,5 mg/testsúlykg, tehát 
2--4 tabletta, megfelelő elosztásban. Akut Jeukaemiában szen
vedő gyermekek nagy ré:;ze ezt az adagot általában jól tűri. 
Az adagolás esetleg több héten át is folytatható. Ha négy heti 
adagolás után klinikai javulás nem mutatkozna és toxikus tüne· 
tek sem észlelhetők, a napi adag 5 mg/testsúly.kg maximális 
mennyiségig növelhető. A vfr leukocyta-számának rendszeres 
ellenőrzése szükséges. IVfiután a készítmény hatása elhúzódhat, 
a kezelést a leukocyta-szám esésének első jelére meg kell szakítani. 
Ha továbbiakban a leukocyták száma 2-3 napon át változatlan 
marad vagy emelkedik, a kezelés folytatható. Fontos a megfe\elc'i 
fenntartó adag meghatározása az esetleges korai visszaesés el
kerülésére. 

Megjegyzés: + Társadalo1nbiztosítás terhére szabadon rendelhető. 

Csomagolás: 25 tabi. 132,- Ft. 

LIBEXIN 
tabl. 

Ch, XVIL 

Összetéte!: l tahi. 100 mg 3-(/J,tJ-diphenylaethyl)-5-(.B-piperidi
llOaethyl)-1,2,4-oxadiazoL hydrochlor.-ot tartalmaz. 

Javallatok: B1ond1ia!is eredetű kOhügis csillapítására: Akut és krónikus 
bronchitisek, grippe, bronchopneumonia, tumor vagy idegen-
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test a broucLusokban, asth1na brond1ialc, cmphysema 
penzáltak éjszakai köhögése, bronchoscopiis vagy Íir 
graphiás beavatkozások előkészítésére. 
Plcuralis eredetű. k.Jhögis csillapít11:,ára: Plcurilis sicca és exsud 
pleuropneumonia, tUdő-infarctus, spontán pncumothorax 
w·a!is beavatkozások (művi pneumothorax, pleura-p ' 
pleudn végzett műtétek). 

Ellenjavaliatok: Nagy váladékozással járó kórképekben és 
nösen postopcrativ állapotokban {inhalatió~ narkózis 
ellenjavallt. 

Adagolás: Átlagos adagja felnőtteknek naponta 3--4-szer 1 tabletf:'.'.~'.L 
makacs esetben 2 tabletta. ~,'_jf;;,; 
Gyermekek szokásos adagja az életkornak és testsúlynak megr,· '~_'.;;::-'' 
lelően arányman kevesebb, általában naponta 3--4-szcr :i-f;o;;;:.; 
tabletta. „2::·:':· 
Bronchologiai _előkészités?;:z, testsúly~~-onként 0,9-3,8 rug-o,'i:_;:~· 

.adagban a(ropmnal kom_mnalva, 1 oraval a beavatkozás clött>)j,(, 
A tablettát szétrágás nélkül, egészben nyeljük le, mivel szétrágá_/.~;;;; 
a szá.j nyálkahártyáján múló zsib_badást, érzéketlenséget válthat kf·\1'.y 

Megjegyzés: + TársatlalombiztosÍlás terhére szabadon rendelbetö",)L 

Csomagolás: 20 tab!. 11,- Ft, 200 tabi. 93,- Ft. '>0'.1 

LIDOCAIN E. Gy. T. 
inj., 1 %, 2 % 

VIIt· 

Összetétel: J amp. milliliterenként 10 mg, ill. 20 mg lidocaiu. hyd. 
rochlor.-ot tartalmaz. 

JavaIIat: Helyi érzéstelenítés. 

Adagolás: A készítményhez mellékelt részletes használati utasítás 
s~erint. 

Megjegyzés: >B Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 
Szakrendelések a biztosítottak ellátásához nem a társadalom
biztosítás terhére, hanem a pro ambulantia szerekre meghatá
rozott módon szerezhetik be. 

Csomagolás: 1 % 10 x 10 ml 35,- Ft, 10 x20 ml 62,40 Ft, 
2% b. 10x2 ml 15,10 Ft, b. 100x2 ml 151,- Ft, 
b. liO x 10 ml 43,80 Ft. 

LIDOCAIN-ADRENALIN E. Gy. T. 
inj. 1 %-0,001 %, 2 %--0,001 % 

VIII. 
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Összetétel: 1 amp. milliliterenként 10 mg, ill. 20 mg lidocain. hyd
rochlor.-ot és 0,01 mg adrenal.-ot tartalmaz. 

Javallat: Helyi érzéstelenítés. 

Adagolás: A készítményhez mellékelt részletes hao?.nálati utasít<i.s 
szerint. 

Megjegyzé!il: + Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 
Szakrcndei6sek a biztosítottak clhitásához nem a t~rsadalombiz. 
tosítás terhére, hanem a pro ambulantia szerekre meghatározott 
módon szerezhetik be. - Lejárati idő; 4 év. 

CsOm.agolás: l % 10 X 10 ml 35,60 Ft, 10 X 20 ml 63,60 Ft, 
b. 2% 10x2 ml 15,90 Ft, b. i00x2 ml 159,- Ft, 
b. JO x 10 ml 44,60 Ft. 

x.xxrv. 
! • •o"AN K .. Gy· x.. ).Y.E. 'i 

tabl. Ll 0 Ol Hlf! acthinyloe~lracliol., 10 mg aethinyl· 
összetéte1:_0~ t'.' r~gn~nioJ,),'.J)-ot iartalmaz. 

testoste1 ; . \P er és sccundaer arnenorrhoca. . 
Javallatok: l nma . 'b c""clöző 3 lieti ösztrogénkczeks 

da""olás: Primacr amemr.>lwea <:11 
4 mt<1"b/c!la; stcHndaa mnc1wnhoflibm1 

/o. "' . 5 11 ~pon J;cresztul 1wp1 · 

s~~pon J,cresztül napi 4 .tabl~l;a- ·' <. szabadon rendelhető. 
.f< Társadalombizto>itas tcinc.;Je _ 

r>,ie.~jegyzés: ·~. l•\. 12 .. 60 l't, 500 t'1bl. 250,-- rt. 
c„o:magolá.s: 20 '",. 

XXXIV. 
J:MOVAh11L lZ. ?/'· .. 

L olaJ"os inj., ernulz1os 1nJ. . . 
. 2,5 mg oestradiol. benz., 12,5 mg 

összetétel: 1 arnp. (1 ml; olajos IDJ. 

progresteron.-ot, . , . . ? 5 mg oestradiol. benz., 12,5 mg 

1 amp. (1 ml) emulz1os mJ. -, 

progresteron.-ot. . .1 ea habitualis aborlu; 
P . és sccundaer arnenoi' io ' 

Jav-"'llatok: , r:ma~: ~ . ; 
és terbesseg1 prori.„ . . l'"-ö 3 heti ösztroi?enkcz.eles 

da olás: Primaer <miown'.weabm~ í11e~ 0 cl1a olajos injekció vagy 3 
A ~tán 5 napon kcrcso;t'.-1~ nap_i v·r:c P _ Secwidaer ame11onlweabm1 

amnu\\a vizes _ernulzl_O eg}S ~\la ~la;05 injekció vagy 2 ar?pu\l~ 
2 i;apon J;eresztul nap1 1 ar~:f' bitvalis ~bartu.sl•mi a ke:;-:clé.s~ ccls~~{'.-1 
vizes emulzió egyf>zerre. --:- d ~akm· elkezdeni, és a kr_it1k_u~ 1 ?~ 
mindjárt a menses e~mina. a;:P; Adagja heti 2-3 olaxis rnie~c10 
pont utáni egy 11ónapig fol:t_af„i-? --.rnpuila emulzm 5 hcl<;n. 
io héten ker.esztill. va~y h:\{a 14 -hé~en kcresztUl. - Te;':c:otg2 
kereszti.11, maJd heti . l a_mpdu~c<escn jelentkel_ő, mensc

1
s ke,1k, ·

f1r6hára: ha ''.z edd'.g 1 en \ina olajos injekcmt, adun."- Ar;;-ei:i~ .. 
napon keresz:ul _nai;i1

, \ ":mp lkahnazásától szárrutott 48-'.- .0 ·.; 

uyibcn a máwd1k mlc.;:ci? ~< a te•·hesség fennállása ·valoszmu. 
:múlva nc:>1. jel:r;tk';'z1; v~~~.;;.iarisa~ keli alkalmazni. , , 
~iindkét mJekcmt n:t.a~ mulzió~ iuj. társadalombiztos1ta; tcr~ 

l\!o'.egjegyzé!;;: >!< Az ol~JOS es b n ·rendelhető, ha az .,adott .~setb~. 
-bére csak iibban ~z, ese! e_ szabadon rcndellictc; - g')'og)SZ< .. 

a beteg gyógykc:cek_set ~~:~á _ Lejárati idő: 2 ev. 
megfelelően nen1 biztos ' · . JLi ''t ,_0 X 1 ml anip, olajos 

Csona.&gclfü>: b. 5 X 1 ml arnp. ola1os .,- ,_ , ~ .. 

322,- Ft. Ft, 50 x l ntl anip. ernulz10s 
b. 5 >: 1 ml amp. eUlulziós 34,-
322,- Ft. 

UOTHYRONIN K. Gy. 
XXXIL 

tabl. 1. 1 ·n hydrochfor.-ot 
(20 gamnia) tot 1yron1 · 

Összetétel: 1 tabl. 0,02 mg 

tartalmaz. hvpofunetJos gol)\a, obesitas, amag-
Javallatok: Hypothyrcos1s, 

1 1 termaenna (essenttahs eredetu, 
csere-elégtelenség, h)rpe•C~l~' .esmai-cni hosis ko,etkezteLcn) 
diabetes, atherosclerosls 'i.-„) . „fa Cardiafo de-

' . sderoSIS stenoca.< 1 · • 
Ellenjavallata~: Coror:ana-. óvato;sággal alk~hnazhato. 

compensanoban csak nag) 
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AdagoI<is< Egyéni: nagymértékbo;;n fúgg, a ja,;allattól, 1 ~0r(ó! és 
egyéni tűrőképeRségtól. Álw.laban ce.lsz?"~, a" k'.:Z~·e~t _kis 
gokka! (napi 20-:-60 gamma) kezdem, es JO tur.':'kep~sseg 
minden harmadik napon 10-20 ganunával novelm. Az 
mális egyéni fenntartó dosis egy-két hónapos kezelés után 
alakul. 

Túlságosan gyorsan emel!:edő adagolása palpitatiót, 
séget, dyspnoéi, álmatlanságot, fejfüj<ist válthat ki, ami 

csökkentésére vagy a therapia ideiglenes szüneteltetésére• ~~::>i!i 21 
llyen szünet után célszerű a kezelést csökkentett a• 
folytatni. - A Liothyronin-kezelés kizárólag orvosi 
mellett történhet. 

l\íegjegyzés: >fi Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető, 
Csomagolás: 20 tabl. 3,40 Ft, 250 tabl. 30,70 Ft, 

LOBELINUM hydrochloricum Ch. 
inj. 0,3 % és 1 % XII!, 

Öss:z;etétel: 1 amp. (1 ml) 3, il!. JO mg !obclin. hydrocblor.-ot tar-
talmaz. 

Javallatok: Narkózis, pneumoriia, mérgezé.~ek stb. okozta légzés. 
bénulás; gyermekek es újszulöttek asphyxiája. 

Adagolás: Felnőtteknek l ml 1 %-os injekció s. cut. vagy i. musc 
Újszülötteknek és csecsemőknek 4 hónapos életkorig l ml O 3 %-o~ 
injekció, 4 hónapos kortól l éves korig 2 ml 0,3 %-os inj~kció i 
musc., felnőtteknek i. ven. Felnőttek legnagyobb egyszeri adagj~ 
0,02 g, legnagyobb napi adagja 0,1 g. 

Megjegyzés: >!< if< Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: b. 5 x 1 ml amp. 0,3 % 8,60 Ft, 

b. 5x1 ml amp. 1 % 20,70 Ft. 

LUKULLIN E. Gy. T. 
intestínosolvens drazsé XXL 

Összetétel: 1 ~~zsé 0,10 g pancreatin., o,~5 g haemiccllulas., 0,05 g 
z:atr. cholc1n1c., 0,0125 g natr. sulf. sicc., 0,0125 g natr. carb. 
sicc., 0,025 g magn. phosph.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Emésztési mirigyek elégtelen funkcióján alapuló dyspep
siák, achyliák, metcorismus, flatulentia. 

Adagolás: Közvetlen étkezés után naponta 3-szor 1-2 drazsét 
egészben lenyelni. 

Megjegy;i:és: Társadalombiztosítás terhére csak abban az esetben 
rendelhető, ha az adott esetben a beteg gyógykezelését más _ 
szabadon rendelhető - gyógyszer megfelelően nem biztosítaná. 
- Közgyógyellátás terhére nem rendelhető, 

Cso.magolás: b. 60 drazsé 21,40 Ft. 

MEDIVALER B, 
cseppek III. 
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Összetétel: 1 üveg (15 g) 0,0075 g airop. sulf., 0,45 g phenobarbital., 
0,30 g menthol., exlr. valerian. fluid. ad 15 g-ot tartalmaz. 
1 üveg (50 g) 3,33-szoros hatóanyag-mennyfoéget tartalmaz. 

Jn•·allatok: A központi idegrendszer ''egetativ zllvru·ai, vq;etativ 
dyslonia, vasolabilitas, vasoncurosiwk, MeniCrc-:;yndroma, 
esscntialis hypertonia, trauma utáni vegctativ neuro1;kus tüne
te~, szívdobogás, szívfájás, hysteria, ncurasthenia, féi~lnii érzé
scK. 

A.d.agolás: Naponta 3-szor 25-30 csepp. 

Megjegyz0s: >f<>!; Társadalombiztosítás terhére szabadon rcndclhetf>. 
Csomagolás: 1 üveg (15 g) 13,60 Ft. 

!>!EDOBIS . Ch, 
olaJOS lDJ. 

XLVJI. 

Osszetétel: 1 amp. (0,2 es 0,5 ml) milliliterenként 0,27 g bismuth. 
dtally!lacet.-ot ( =0,09 g Ili) tartalmaz. 

Javallatok: Lues, tonsillitis, herpes zostcr. 
Ellenjavallat: Bi-túlérzékcnység. 

Adagolás: Felnőttnek hetenként 2-3-szor 0,5 ml, gy<Crmcknd 
2 éves korig hetenként 2-szcr 0,05 ml, 2-5 évesnek 0,10 ml, 
6-15 évesnek 0,20 mi. A befecskendezés hosszú tűvel a glutaeusba 
a felső-külső területbe történjék. A kúra 15-24 inj. 

Megjegyzés: ~ Társadalombiztositás terhére szabadon rendelhető. 
- Lejárati itlő: 2 év. 

Csomagoiás: 10 x 0,2 ml amp. 12,50 Ft, 
10 x 0,5 ml amp. 14,80 Ft. 

MELIPRAM!N E. Gy. T. 
drazsé, inj. 

IV. 

Ös!>zetétel: 1 dranét 25 mg N-(y-dimethyl-aminopropyl-)-iminodi· 
benzyl. hydroehlor.-ot (imipramint), 
1 ampulla (2 ml) 25 mg N-(y-dimethylaminopropyJ)-iminodi
benzyl. hydrochlor.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Endogen depressio, mania-depr~ssio depres;;iv . fázisa, 
rcactiv depressiók, senifü és arteriosdcroilkus depressio, mvolu
tiós depressio, kezdődő depressiós fázis kialakulásának megaka
dályozása. 

El!enjavailarok: Súlyos máj- és vese-laesio. 

Adagulis: Individuális. Általános irányelvek: 
lntramusculuris és 01alis kezelés kombimíciója: 
Első nap 3 x 1 amp., majd naponta l ampullával emeljük az 
adagot. A 7. naptól 1-1 ampullát elhagyunk, és azokat 2-2 
drazséval helyettesítjük a 12. napig. A 13. napon csak drazsét 
adunk, majd a 21. napig napi 1-1 drazséval csökkentve az 
adagot, elérjük a napi 4x l drazsé fenntartó adagot. Ha_a drazsé
ra való áttéréskor visszaesés inutatkozik, azonnal vissza kell 
térni az i. musc. kezeléshez. - Az enyhébb, nem psydwtikus depres
sirJkba.n napi 2 ampulla inj., ill. napi 3-6 drazsé elegendő. 
Ora.lis kezelés: 10-14 napig fokozatosan emeljük a napi adagot 
6-10 drazséig, majd a 10-14. naptól fokozatosan csökkentjük 
azt napi 2-6 drazséig, melyet fenntartó adagként adunk. A ke
zelést az esetek jelentős részében psychotherapiával egészítjük ki. 
Az adagokat általában ébredéstől 15 h-ig ajánlatos elosztani. 
Az enyhébb depressiókbau napi 3-6 drazsé elegendő, fenntartó 
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'.'da.gl'.é.;1! 1-2 dra;;sét ~djunk., - !~ l\ídipramin nem e 
1nd1kalia az elcctro5huck-kezdcsl, sot kevesebb elcctro 
tesz szükségessé. 

Megjegyzés: ~ Társadalombiztosítás terhére idegszakrend ·· 
(ideggondozók) szabadon rendelhetik. Kö>zeti, üzemi stb. 
sok. csak i_degszak:en,de!.és (ideggondozó, fekvöbeteg-gyó · 
zet1 elme-1degosztaly1 Javaslatára rendelhetik a jav 
meghatározott időtartam, dc legfeljebb a· java~\at keltet 
mitott két hónapon belül történő gyógykezelés céljából. A 
latot adó szakrendelést (osztály) és a javaslat keltét a 
fel kell tUntcmi. - Lejárati idő: 2 év. 

Csomagolás: 50 drazsé 20,- Ft, 500 drazsé 173,- Ft, 
!Ox2 ml amp. 20,- Ft, 100x2 ml amp. 173,- Ft. 

MENOTHEOSAN E. Gy. T. 
drazsé 

Összi"tétel: 1 drazsé~0,02 mg dicnoestrol., 80 mg thcobr;' 
20 mg phcnobarbital., 0,25 mg cxtr. s1ryclmi sicc., 20 mg 
verin., 0,2 mg cxtr. bellad. sicc., 1 mg aloin, 0,15 mg dia 
dioxy-pbcnyl-isatin.-ol tartalmaz. 

Javallatok: A climacterilUil hormonalis neurogcn és keringési 
rainak egyidejű szúntctése. . 

Adagolás: Naponta 3-szor 1-2 draz;é. 

Megjegyzés: 11:"1 Társad<.Jombiztosít;is terhére 

Csomagolás: 50 drazsé 14,10 Fi. 

MERAPID Ch. 
cseppek 

1í 4 

Összetétel: 1 üveg (10 ml} 3 g fonnald„ 0,15 glyccrin., 0,6 
methyl., aqu. dest. ad 10 ml-t tartalmaz. 

Ja~'a!latok: Külőnböző szervi localisatiójú, rosszindulatú ~~~; C~~J! 
kötőszöveti eredetű daganatok szokásos thcrapiájának 
tése. Incurabilis betegek tüneti kezelése. Praecancerosus 
ao;onban tüneti kezelésre sem alkalmas! 

Adagolás: Átlagos adagja; felnőtteknek naponta 3-szor 2 
pohár vízben felhígítva, étkezés előtt. Ez az adag 
4---5 cseppig növelhetií, an1ennyiben nem okoz gyomorpa 
kat. - A l'vierapid~cseppek kizárólag kiegészítő kezel 
mazhatók. Alkalmazása a szokásos chemotherapiás · 
zelést, valamint a radikális és palliativ műtétet 
tehát ezek indokolatlan elmulasztása az egészség 
sének tekintendő! 

Irlegjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére szabadon re 
Ajánlatos a szert csak onkológussal történt konzultáció 
rendelni. - Lejárati idő; 3 év. 

Csomagolás: 1 üveg (10 m!) 8,60 Ft. 

1\fER!STIN E. Gy. T. - 1(. Gy. 
kúp, tabl. 

XII. 

összet:étel: 1 kup 0,5 rng atiop methv1m\i., 11,6 rng eodem. bas, 
32,8 mg phenobarbital„ 35,6 papaver. bas, 200 mg arnidazoph.
ot; 
l tabletta 20 mg phenobarbital., 20 mg papavcr. hydrochlor„ 
200 mg amidazoph.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Visceralis görcsök, drsmcnorrhoeás fájdalmak. 

Adagolás: Szükség esetén l-2 tabl. vagy l kúp. 

Megjegyzés: >f4~ kúp, ~fo tabl. Tán;adalombiziositá~ terhére :,za· 
badon rendelhető. - 20 tabi. vagy 5 kúp 01Yosi véiiY "nélkül 
kiadható. 

Csomagolás: b. 5 kúp 17,30 Ft; 
b. 20 tabi. l 3,- l'l. 

l\1ETIDCILLL'I Ch. 
inj. 

XL\7II. 

ö5szctéteI: 1 üveg (1) g natr. 6-(2', 6·-din1etho:-;y-bc11zoylamido)-
pcnicillan-t, 
1 arnp (11) 1,5 ml aqua dest. pro inj.-t tartalmaz. 

Javallat: Resistem Staphylococcns-fertőzés. 

Ellenjavallat: Penicillin-túlérzékenység. 

Adagolás: Atlagos adagja felnőtteknek 4---6 óránként 1 g, l,5 ml 
desztillált vízben oldva, lassan és mélyen intra1mtscularÜ«u1, 
esetleg lassan intravcnásan 5 ml desztillált vízben felhigítv«, 
nehogy a magas koncentráció thrornbophlebitist okozzon. Gyer· 
mekek napi adagja testsúlykg-onként 100 mg, négy egyenlő 
adagra elosztva. 
lntravenás infúziója előnyös, de csak legfeljebb 8 órai időtartamra 
elegendő mennyiségű oldatot készíthetünk, tnert az oldat foko
zatosan „felhős" lesz. Ezért az iníúziós üveget 8 óránként fel
tétlenül cseréjlük ki. 

Megjegyzések: + Csak fekvőbeteg-gyógyintézetek részére van for
galomban. - Lejárati idő; 2 év. 

Csomagolás: 10 x 1 üveg (1) + 10 X 1 amp. (II) oldószer 530,- Ft. 

l\l]lTIDONIN E. Gy. T. 
tabl. 

XXII. 

Összetétel: 1 tabi. 0,50 g acid, a-amino-y~methyl-thiobutyric.-ot 
tartalmaz. 

Javallatok: Járványos hepatitis, táplálkozási egyensúlyzavarból 
eredő zsíros máj-degeneratiók, hepatotoxikus anyagok (szén
tetraklorid, kloroform, trinitrotoluol, tetraklórctilén, foszfor, 
arzénvegyűletek) mérgezése útján keletkezett zsíros ináj-dege· 
neratiók, máj-cirrhosis, súlyos égés. 

Adagolás: Felnőtteknek naponta 3 x2 tabl. Gyermekeknek kor 
szerint l-3 tabi. étkezéskor. 

Megjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 
- 20 tabl. orvosi vény nélkül is kia<lható. 

Csomagolás: 20 rnbl. 6,90 Ft. 
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ME'I'OT!!YRIN .K. (;y. 
tabl. 

Összetétel: l taLL O,Ol g 1-rnethyl-2-mercaptoimidazol.-ot 
talmaz. 

J"valiatok: Hyperthyreosis, thyreoidectomia előkészítése, fiatal~ 
öregkori exophthalmiás golyva. 

Ellenjavcl.latok: Graviditas, leukopenia, bármilyen lázas álla 
Adagolás: Ke:;;dő adag naponta 3-szor %-1 t~bl. 1-2 

kezelés után, tartós javulás esetén az adag napi %-1 ta 
csökkenthető. Kezclesi időtartam á!t'!lában 4--12 hét. A k 
során ajánlatos a vúkép hetenkénti ellenőrzése. Torokpa 
(száraz~ág, anginás panaszok) az agranu!oeytosis kezdeti 
ilyenkor, valamint intereurrens lázas megbetegedések 
a kezelést azonnal félbe kell szakítani. 

Megj_egyzéG: >I~ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendel 

CsomagoláG: 25 tabi. 9,70 Ft, 50 tabi. 17,30 Ft, 250 iabl. 72,20 f' 

MIKROFOLLIN K. Gy. 
tabl. és forte tabl. 

Összetétel: 1 tabi. 0,01, l forte tabl. 0,05 mg aethynyl-cestradiol.
tartalmaz. 

Javallatok: A.menorrhoea és oligmnenorrhoea, metro- és menorrhagi~ 
dysmenorrl1oea, nemkívánatos laetalio, acne vulgaris, prostata'. 
careinmua, carcin0111a metastatir.:um bizonyos eseteiben, {·';:~;~ 

Adagolás: A rvlikrofollin adagolása individuális. Az alábbiakban r:;_.J 
a 0,01 mg-os tab!ett<ira vonatkoztatva, általános kezelési mód~~-_,,;~--
kat adunk meg. 
Amenorrhoeában és oligom<011orrhoeában naponta 2-10 tabletta 
20 napon át, ezután 5 napon át naponként 5 mg i. muse. adagol: 
ható progesteron-készitmény. 
Dysmenorrhoeában 2-3 havonként 1-3 tabletta 20 napon át 
a ciklus 4--5. napján kezdve az adagolást. ' 
Nemkívánatos laetatióban: a szülés után az első 3 napon ái 
naponta 3 x 2 tabletta, további 3 napon át naponta 3 x 1 tab
letta, ezután pedig 3 napon át naponként l tabletta. Acne vu!
garisban naponta 3--6 tabletta. 
Prostata-carcinomában a bevezető adag naponta 3 x 1-2 tab
letta (!) forte, ezt az adagot fokozatosan csökkentjük, a napi 
1 tablettás fenntartó adag eléréséig. 
Careinoma metastatieumban az adagolás inódja a daganat 
jellegétől és a kórlefolyástól függ. Szükség esetén a kezelés eastra
tióval kombinálható. 

Megjegy'l:és; + Társadalombfa;tosítás terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 30 tabi. 3,90 Ft, 

30 tabl. forte 7,20 Ft, 

MORPHINUM HYDROCHLORICUM B. v. 
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inj. 1 %, 2 %, 3 %, 4 % 

Összetétel: 1 ampulla (1ml)10 mg, ill. 20 mg, 30 mg, 40 mg morph. 
hydrochlor.-ot tartalmaz. 

Javallat: Fájdalomcsillapítás. 

- Szűkség esetén naponta 1-3-szor 1 amp. s. eut. 
,Adng?,1~!;J;adagok: Csecsemők ne kapjanak n1orfllit! 1~14 éves 

G_lt, . O 2-0 1 mg/kg/dosi, s. eut. 1-2-sze!; napon:a. - A gycr· 
kon.g ·.,' ,ász~thar~ a morfinnak csak clso~e?el-ykent {a ~hod:
Jll,ekg)Of:l. ddemben és tüdő-oe<lcma kezdc~ebcn), .~·alam1nt -:-
clienes uz ,, , . k' . ó fájdalom és monbund '"lapot eseten kívétekscn ~ SUtJOS, mz 

van helye. b d · d ] . , . '""* Társadalombiz~osítás terhére sza a on. 1cn c-
JV!eg1egyzes. "75:'4 "" · · -ból 1 ml a Je,,.nagyobb egyszen adagot hető. _ A 10 -os lllJ. "' 

túllépi! 
, b. 10x1 ml 10,60 Ft, b. 50xl ml 53,- J't. 

CsOJnagolás: 
1 

';11, n'I l 3 30 Ft. b. 50 x 1 ml 66,50 Ft,_ .·. 
2'),', b. !Gxl • , ? OF 
3 ~; b. !Oxl mi 14.50 Ft, b. 50xl ml 7_,5 •t, 

4 % b. IOxl ml 15;90 Ft, b. 50>~1 ml 79.50 Ft. 

RPHINUM HYDROCHLORICUM 2 % + 
l\fO ATROPL"IUM SULFURICUM 0,05 % B. 

inj. 

v. 

.. , l· 1 (1 ml) 20 m,;:: morph. hydrochlor., 0,5 mg atrnp, Osszetete · amp. . -
sulf.-ot tartalmaz. 

Javallat: fájdalomcsillapítás. 
,, • Szükség esetén naponta 1-3-szor l amp. s. eut. 

Adago.as. · . , i d rendelhető. 
Megjegyzés: <-l8~J~ Társadalombizrnsltas terhcre szaoa on 
Cscrnagoiás: b. lOX 1 ml amp. 13,50 Ft, b. 100X1 mi amp.135,-F[. 

MYCOSID K. Gy. 
old., hintőpor 

XL\TI. 

. - el· 1 üveg {100 mi oldat) 4 g nat;·· p·chlo~benzoi~.-ol, 
Öss~e:;~ródoboz (IŰO g) 4 g natr. p-chlorbenz01c„ 10 g zme. ox1d.-ot 

tartalmaz. 
a11 k· Mycotikus felületi b6rferiőzesek (eptderm.ophJha 

Jav in~Ín~lis et axilla:·i~, .intertrigo mycot1ca, p1i)naqs vers1color, 
lrychophytia supcrf1c1ahs). .. , 

Adagolás: 'T'herauiás alkalmazás: F ertözöti tcr.kleiek ~cset~;s~ 
na onta - J-2:szer vagy behintés. ProphylactJ. us~n cten e" 
1 _:2-szer a testhajlatok beecsetclése vagy behmtcse. 

I\.fegjegyz<.'ís: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhetők. 

Csomagolás: t iiveg (100 ml) 11,30 F!, 
1 szóródohoz (100 g} 15.80 Ft. 

MYDETON K. Gy. Xl/XVI. 
inj., drazsé , 
·· - (1 ml) 100 mg l-pioeridino-2-methyl-3-(4 • 
Osszetetel: 1 amp. 1 d hl r 2 5 mg lfdocain. hydrochlor.-ot, 

iol~)-pr?p~o%~ 1i_;f;er{di.~o-Í-mcthyl-3-(4'-toiyl)·propanon-3, 
hyd;:~~or., 2,5 mg lidocain. hydrochlor.-ot tartal~az. 

k· A harántcsikolt izomzat bármilyen orgamkus 1:1.e;ir~
Javalla~~ · hete edés következtében (pyramis·P~'>'.ák sé,rlll:sc1-

logi.ai , meg I . gl y"l"pathiák encepbalomyeblls stb.J lttre-iiclerosis mu üp ex, m ~ v ' 

1l7 

l' 

' 



'ű'l tónusfokozódússa1 járó ál.Japc;wi: iz~m-1'.ypcrtonia, h;' 
~p~~mus, izom-contraclm:-a,. ng1d1~as, sp1na'.1s a_utrnnaf 
Postencephalitises és arten'?sclerot1l~us Pf'.rkmsomsnius. 
tcraliv é„betegségck {artenosc!eros1~ oblttcrans, angio 
<liabclica, trombr>angiitis obliterans, Raynaud-kór, sdcro 
diffusa). továbbá érbeidcgzési zav<iron al<ipuló kórképek (acr 
nosis, dysbasia angioneurotica intennittens). Egyéni meg 
alapján: postlhrombotikus venás és nyirokkeringési zav 
ulcus eruris. 
Sajátos· gyermekgyOg.l'ászati }a!Jal!at: 

Adagolás: 3-szor 1-3 drazsé naponra, a beteg egyéni Sz 
és toleranciájának n1egfclelően. - A.z injekció intramusc 
intravenásan lassan és intraa1·tcrialisan alkalmazható. - A M 
deton injckdó intraartcrialisan napi l ampulla mennyiségb 
fiziológiás konyhasó-oldattal 10 ml-re hígítva adagolandó·. 
Intramuscularis alkalmazás esetén a napi adag általában 
ampulla. 
GJ'ermekadagok: 2 hónapos kortól 6 
mg/kg/die, 3 rüzrc elosztva. 7-14 éves 
3 rész;e elosztva. 
.i\'1ellékhaub: izomgye11ge~ég, bódult~ág. 

Megjegyzés: •.B Tárnadalombiz<ositás 1.erhére szabadon nod,"h•o<Ó. ' 
- Lejárati idő: inj. 2 év, drazsé 3 év. 

Csomagolás: 5x1 ml amp. 13,80 Ft, 50 x 1 ml amp. 
30 drazsé 19,60 Ft, 500 drazsé 272,70 Ft. 

MYELOBROMOL Ch. 
tabl. 
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Összetétel: 1 tabl. 0,25 g 1,6-dibrom-1,6-di-desoxy-D-rnannit-ot 
tartalmaz. 

Javallat: A1yeloid kukaemia mind korai, mind későbbi szakasza. 
Adagoiás: Egyéni. Az adagol a vér],ép és a beteg klinikai állapotának 

gondos ellenőrzésével ú_gy l:t·Jl mcgillapítani ho~y a legkedve
zőbb thernpiás hatás, mmirn.:ii< toxicitássu.l ieg)'en ciérhető. 
Átlagos adagolása:,\ kezdeti ad.·1S'. 50 kg-os 1.est.~6.lyra számítva, 
naponta 1 tabletta (250 n1g), 25--75 kg testsúlyra számítva 
7]-1;,2 tab!eua (125--375 mg). Ezen ad<J.goim:s.:,i a ;cukocyták 
száma (esetleges átmeneti emeikcdés után) fokozalosa;, csökken, 
a lép kisebbedik, a minőség·i vérkép összetétele és a csontvelő 
állapota javul. Ezután az adagolást kúraszerűen, a beteg álla
potától függően 3-6 héten át folytatjuk. 
Ha a leuko:::yták száma 20 000 alá csökken, akkor 2-3-napon. 
ként %-1 tabletta fenntartó adagolásra térűnk 8-12 héten 
át, a vérkép és a beteg állapotának rendszeres ellcnőrzésc mellett. 
Fontos a megfelelő fenntartó adag meghatározása az esetleges 
km·ai visszaesés elkerülésére. A leukocyta-szám emelkedésének 
első jelére és a beteg klinikai állapotának rosszabbodása esetén 
ismét a kezdeti naponkénti adagolás (Xl-1-1% tabl.) ajánlott, 
az újabb lclinikai remissio beálltáig. 
A te!je3 vérkép és a thrombocyta-szám rendszeres ellenőrzése 
a kezelés kezdetén hetenként háromszor, későbbiekben lieten
kénl ~zükséges. 

MeHékhatit3ok: Jelentősebb mellékhat:isok a gyomor-bél huzam 
részéről (étvágytalanság, hányinger, hányás, hasmenés) - leg
inkább túladagolás következtében - előfordulhatnak. - A ke
zelés folynmán a készítm~ny anaemi:it nem okoz, de a fennálló 

"M fol:ozkuia, czén a ,100 OOO al~tti thrombocyta
th~olllb~;~~~l<csak trawS~sio vúlelmeben adhato. 
5;;:;llll e .„ T·' ··adalornbiztositás terhére szabadon rendelhető. 
• gyzéio· >i• '11 ~ 445 50 rt 

M'.ei;.ie Iá~: 10 tabi. 45,50 Ft, 100 tabi. , ' ' 
csotnago 

Ch. Xl. 

• , · (2)-ot brlalmaz. b' 250 me: 5-chlor-oenzoxazo.nwn- . 
·· .-;etétel: l ta " - 1 · l · torticollis stb.), 1zom
oss ~1.atok: Myalgiák (lurnba!f';'o b!:t'l1~i~i;1a, contmiók, <list01•siók, 
J11:,•a_1 eu~atismus, rh~un1a_tom., , 1 járó' panaszok, izom-eont1:.a~-

1,1ondvlarthrosis, d1scus-her:11a'a a aszok derékfájás s_tb. Tor~
~~r;\.l· · túlerőltetés okozta. I2.0~"?~s~kel kaixsolatos gOresös ÜÍ.J-s:kk~Í, nyújtásokkal és g1psz o, • 
da\makban. 

Ellenjavallat: Máj-l~:sio., ·a felnőtteknek naponta 3-szor 
olás: Individuahs. Atla,gos a~tgJ ~úlvos esetekben) fokozatosa~ 

Ada1 tabletta, szükség ~~:tc1'. icÍ~bl~tt.ira. A le~nagl'obb, egys.z~n 
emelve naponta ~7-450 szei) A kedvező hatás Jelentkezesek01 az 
dag 3 tabletta \ „ mg · . 

ad ";,0k csökkcnthetok. . 1/. 11 2-6 éves kong 3-4-
(;y:"v1ekada.~ok: 2 1Ív~~,~0[~;ri~-s;_~~~: Y: ~~hL, 10 éven felül 3-szor 
szer% tahi., 6-

1 tabl. "D d lhatnak hypotonia, széd~
ll 'khat:isok: Szón·ányosan elo or k' valamint bőrjelenségek is. 

J\.Ie l~' hányinger, abdorninali'sbb'.tvaJo -~lását azonnal beszüntetjük. 
I!~;enkor a készítmény iov~ 1 

a, ag 
1 

:. szabadon rendelhető. 
• , • >!<. Társadalombiztosítas ter ie1 e 

Meg;cgyze~. ~ bl 19- Ft 200 tabi. 163,- Ft. 
Csoniagofa.s: ,::0 ta . ' , 

NA.LORPlliN Ch. Ll!. 

Ii1J· 1 l l yt'robrom.-ol tartalmaz. 
Osszeteteh l amµ \l nll) 5 mg na oip 

1
'''·. ~:zékaival továbbá a 

[ 1 .„1~k egyes szar. • 'i tb) Javallat: A i;;ior mna: a,: 'u tikus vegyületekkel (Do a1:gan s . 
morfinszeruen hata syrde 1, esetében antidotumkent. 
történő mérgezés és tú a .. ag: as , , k megfelelően i. ven. eset: 

Adage>lás: A kívánt hatás szuksef~~J~~~~ató. Felnőttek..rie~ <;gyszer1 
1 · musc. vagy s. cut. a 

1 
d _ ha a legzcs meg-

aed~,,_~a 5--10. mg (l-f0~J.~·);e~~n~~l~a a!egis,métl':11dő. 1:atá1s~ felelően nem Javul - .. ·t Súlyos mergczesben is e e 
ilialában 3·-4 .órán, kereszt~O t~~· megfelelő elosztásban, dc 
gendő rendszermt .?sszeJen ih~~ő 
szükség esetén az ossza ag. em~ , · ·l , re szabadon rendelhető. 

, >:f<ll'..c Tárnadalornb1ztusi1.as let 1e ' 
Mcgjegyzes: „ 

7 20 
Ft SO x 1 ml imip. 66,- Ft. 

Csomagolás: S x l ml amp. , ' 

NAPHAZOLIN E. Gy. T. XVII. 

oldat r 0 01 g 2-napht)'lmcthylimiclazolin. 
Ö!i!>zetéte!: 1 ü

0
v;i;r

9 
(l~ci:~~ to/-ot tartalmaz. 

hydroch!,ir., ,- g 
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Javalklatok: Rhinitis. phadngitis, laryngit's e zcmatosa. ' - conjunctivitis, ke 

Adagol<is: Jr1\alla tói fuggoen a]t,daoai 
csepp oldat az orrlyu' ba vag\' 'k 

1 
h naponta tobbszor 1 

G;ermdodagoh G\ e• n:-~keknek ; oto al l •a tasakba cseppe~t 

h~~~~~~e ~a~'!:!J!:o~\eo kong Í'S~~~'vi~~~i5fekiC:1~~1:ar~~:e 
l\Iellekhatas· Vernvoma~!y-ef~ Jseppct az orrnyilasokba. 
rc,s10, coma. Hosszas has~:l:taes, rngcrl;"ken~'llcg vagy de ~_, 
Higuatla,1ul vagy tul gyakon "aikai::iath,at 1dulttc teheti. ,t 1 
okozliat a gyulladt orrnyalkahart;. an at t~z~~a ~111:. os mergeze.;• 

Megj , .T, r cno e szivodas m ' 
egyzes: T T-:„sa,dalomb1ztos!las terhére szaba<l . iatt_ 

- 10 ml orvosi veny nélkül io kiadható. - on •ende\hetQ,'. :;:·1 
Csomagolás: 1 üveg {10 ml) 3,80 Ft. 

NATRIUM CHLORATUM hypertonica B 
inj. 10 % • XVI!t 
Összetétel: 1 amp. (10 ml) 1 
J 

g natr. chlor.-ot tartalmaz. 
ava!lat: Vérzéscsillapítás. 

Adagolás: Szükség szerint 1-2 amp k" , .. 1 • 
Me 'e , T' ' · izaio ag 1. ven. 

gJ gyze~: , ar;;adalomLiztosiLís terhére szabadon 
Csom.agoias: o. lOxlO ml amp. 28,- Ft. rendelhető. 

NA!~UM CHLORATUM isotonica 
lllJ. 

E. xx. 
Összetétel: l mnp (10 1) 0 09 
J alla k 

· m • g natr. cblor.-ot tartalm~z 
av to : Hiánvzó foJy~d'k "tl' . "· 

célokra. · · ~ e P" asa, exsiccosis, laboratóriumi 

Adagol.ás: I. ven. 

Megjegyzés: Társadalombiztosítás 

Cso~~~~á;t=. b. 10 x 10 ml amp. 

terhére szabadon rendelhető. 

28,- Ft, b. IOOxlO ml amp 

NATRIUM ClTRICUM I(. Gy. 
inj. 3,3 % XVIII. 
Összetétel: 1 amp. (10 ml) 0 38 . megfelel 0 

33 
, ' ' g natr. crtr.-ot tartalmaz (anii 

, g v1zmentes tl"inátriurncitrátn-ik) 
Javaliat: Vérakadás gátlisa. ' · 

~egjegyzé~: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhet" 
so:ma.golas:b.5xIOmlam 1360F' 

0

' 
b. 50 x J O ml amp. 

136 
_ _!ft. ' t, b. l 0 x 10 ml amp. 27,20 Ft, 

NATRWM NITROSUM B. 
inj. 4 % és 10 % 

XVI. 
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Összetétel: I amp. ( 1 ml) 0,04 g 

Javal~?'t0li;: Hypertonia, angina 
cianmergezúben antidotum. 

ill. 0,10 g natr. nitros.-ot tartalmaz. 

pectoris, epekőkólika, ólomkölika; 

Ellenjav".'Uat: Jód-, illeh·e bróm;ókkal kezelés alatt álló . 
ellenpva\lt. betegekncl 

Adagolás: Naponta 1-2 arnp. s. cut. Ciánmérgezésbc - . 
san ö~szesen 6-10 mg/testsúlykg-nak megfelelő u mtrav~na
• , J~ T' d 

1 
b" . . 1 , mennyiség. 

1\-{egJegyzes: T arsa a om 1ztosttas ter iere szabadon rendelhető. 

Cson1agolás: b. lOxl ml amp. 4% 11,60 Ft, b. lOOxl ml 
4'.Jb 116,-Ft, b.lOxlmlamp. 10% 11,60 Ft, b. IOOx~~i 
arnp. 10 % 116,- Ft. 

NAT!UUM SALICYLICUM E. Cy. T. 
intesti.nosolvens drazsé 

VI. 

Összetétel: l drazsé 0,5 g uatr. salic.-ot tartalmaz. 
Javallatok: Heveny sokizü\eti csúz, hűléses megbetegedések, izom· 

fájdalmak, hunbago, plcuritis, iridocyclitis, polyneuritis. 
Sajátos gyermckgyÓgJ'ászati ja~allai: Fcbris rheumatica. 

Adagolás: Naponta 3-5-ször 1-6 drazsé. 
G)'trmekadagok: 2 hónapos kortól 14 éves korig 0,10 g/kg/die, 
5 részre elosztva~ 
Mellékhatás; Erzékenység esetén acidosis („magas" légzés, 
szapora légzés stb). 

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 
Csoma,golás: b. 20 drazsé 7,40 Ft, b, 100 drazsé 37 - Ft. 

NEO-ADIGAN K. Gy. 
inj., cseppek 

XIV. 

Ös:0zetétel: 1 amp. (2 ml) 0,4 mg digit. lanat. A+B+C glycosid. 
cryst.-ot, 
1 üveg (15 ml) 0,0075 g digit. lanat. A+B+C glycosid. crysr.-o; 
tartalmaz. 1 üveg {100 ml) 6,66-szoros hatóanyag-mennyiségeket 
tartalmaz. 1 ml = 40 csepp = 0,5 mg hatóanyag. 

Javallatok: A keringési elégtelenség (cardialis dccompenoatio) 
helyreállítása é~ a compensatio fenntartása. 

Adagolás: A compensatio helyreá!Htására napi 1-3 ampulla i. vcn .. 
illetve 40-100 csepp (1·-2,5 ml), amit a következő napokba~ 
csökkenteni helyes akkor is, ha semmi toxikus jelenség nem mutat
kozik. A helyreállított compensatio fenntartására általában 
napi 30--60 csepp (0,75-1,5 ml) szükséges. 

Megjegyzés: tit>!<. Társadalombizto;i[tás terhére szabadon rendcl
helö. - Lejárati idő: 2 év. 

Csomagolás: b. 5 x 2 n1l amp. 8,60 Ft, b. 50 x 2 ml amp. 86,- lit, 
1 üveg b. (15 ml) 10,10 Ft, 1 üveg (100 ml) 40,50 Ft. 

NEOCARBOLAX E. Gy. T; 
tabl. 

XXIV. 

Összetétel: 1 tabi. 0,02 g cxtr. rhei sicc., 0,05 g sulfur. praecip., 
0,10 g sennae fol., 0,19 g carbo aetiv.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Obstipatio, flatulentia, mcteorismus, bélerjedés, inicsti
nalis autointoxicatio. 
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Adagolás: Napoma 3-"zor 1-3 tabl. é1kczés Hláll vagy est~ 
l-4tabl. 

Megjegyzés: Társadalombiztositiis terhére szabadon rendel 
Csomagolás: b. 40 tabl. 5,20 Ft, b. 100 tabl. 13,- Ft. 

NEOCIKLOTOX B. 
oldat 

Összetétel: ~ üv:g , (50 g) 0,25 g gamrna-hcxach!or-cvcloh 
0,40 g acid. tnchioracet., 10 g aether petrOJ„ 24, ro , ol ei; 
0,25 g aetherol. lavand., 15 g ol. heliamliit tartah~ · Pe 

Javallatok: Fej- és lapostetű irtása. · az. 

Alkah:naz.~sa: A száraz. hajat vagy egyéb sz0rzetd Neoeikloto 
bekeni_ü.k, ~ogy a .haJ vagy a szőrzet teljesen álivódjék a x 
Bekenes 17tan a \eJet 2? perere,ken~ővel bekötjük, majd i.~e 
eltelte ut,?n a hajat szaraz ruhaval atdörzsöljük. Utána sz 
nal, kenoszappannal enyhén szódás, bő meleg vízben al: 
megmossuk, majd. gyengén ecetes vhzel köblítjük. A b p 
alatt a s~cn;et Ó>Juk! Nyílt láng kózelében ne tartózko~· 
~ossza~b 1de1g ne i.an:suk a bőron, mert börizgató hatású! 

Mcg1egy-;es: .Társadalombiztosítás terhére szabadon 
- Regebbr neve: Neocupritox. 

Csomagolás: l~üveg (50 g) 4,50 Ft. 

NEOGRANORMON B. 
kenőcs XLIV. 

Összetétel: 1. tubWl (~5 g) 0,9 exlr. panereatis, 2,5 g cxlr. 
! g ol. ~!1v„ ~00 NE axerophth. (Vitamin-A), 300 NE 
lerol. {\itamm-D), 3,75 g zine. oxyd.-ot tartalmaz zsíros 
alapanyagban. 

Javallat: Sebkenőcs. 
Adagolás: Külsőleg. 

Megjegyzés:;_+ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 
- 25 g~orvosi vény nélkül is kiadható. 

Csmnagolás: 1 tubus (25 g) 9,10 Ft. 

NEO-GYNOFORT K.Gy. XX\TI. 

L22 

cseppek 

Összetétel; 1 üveg (.10 n1! c.sepp) 0,25 lllg/ml ergota.m. ta
1
t, 0,125 

mg/ml ergometnn. malem.-ot tartalm:iz. 

Javallatok: A ,sz;'.lés;;.etben k?ra~ g~ermekágyi vérzés (ato11ia Jlost 
partui;:i)~ _kesor gyermekagyi verzés, gyermekágyi subinvolutio 
megelozesere és kezelésére, abortus incompleü1s esetén a vér ~ 
cs?kken,té;iére, vet~lés befejezése után a méh összehúzódá.~~~ 
elosegitesere, a nogyógydszatban (a szövettani lelet ismeret 'b ) 
a vérzés mennyiségének csökkentésére. e en 

Adagolás: Kaponla 2-3-szor 15 csepp. 

r~fegjegyzés: ~~ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendel
hető. - Lejárati idő: 1 év. 

Cso:m.agolás: 1 üveg (IO ml) 18,90 Ft. 

NJ'OMAGNOL A. XLVI. 
tabl. 
Össir:etétel: 1 tabi. 1 g cliloi·ogen.-ot tarlalmaz. 

J vallatok: Fertőtlenítő, kéz-, seb-, hólyag-, hüvely-, méh-, torok
a öblítés, funwculosis, lemosások, ha~~, pleura-űr átmosása míítét 

kapcsán, fogfehérítés, gyökérkezelés, műszerek, gumieszközök, 
használati tárgyak (fodrászeszközök) íei·tőtlenitése, ivóvíz csírát
Janít;isa, mustárgázsérülés kezelése. 

Adagolás: Külsőleg: Yz-2 tabl. 1 liter vízben oldva. 

M'egjegy:i:és: Társadalombiztosítás terhére szabadon re~delhető. 
- Bábatáskák részére hivatalosan előírva. 

Csom.agclás: b. 10 tabi. 4,20 Ft, b. 100 tabl. 42,- Ft. 

rffiOPEPULSAN-duplex Ch. 
drazsé 

x. 

öss:i:etétel: 1 drazsé 40 mg fi-diisopropylamino-aethyl-xanthen·9· 
carboxylat-methobromidot tartalmaz {20 mg gyomorban, 20 mg 
bélben oldódó rétegben). 

Javallatok: Ukus ventdculi és duodeni, akut és krónikus gastritis 
hyperacida, spasmus pylori, hyperemesis gravidarum, akut és 
krónikus pancreatitis, colitis, cholelithiasis stb. 

Ellenjavallatok: Glaueoma, prostata-hypertrophia, cardialis de
comp„ pylorus-obstructio, massziv gyomorvérzés. 

Adagolás: Kezdeti adagja általában naponta 2-3 X 1 drazsé, amely 
adag a klinikai állapot javulásával arányosan fenntartó adagra 
csökkenthető. - A kúraszerű adagoláskor a hatékonyság és tűrő
képesség figyelembcvételevel egyéni adagolásra törekedjünk. 
Legutoljára az esti adagot mérsékeljük. Az étrendi, nyugalmi 
stb., előírások betartandók. Ritkán előforduló mdlékhalások 
(szájszárazság, szívdobogás, esetleg látási zavarnk) az adag 
csökkentésére rövidesen elmúlnak. 

?-.fegjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 20 drazsé 18,- Ft, 200 drazsé 180,- Ft. 

NEOPERHEPAR 20 y K. Gy. XIX. 
inj. 
Összetétel: 1 amp. (2 ml) 2 ml cxtr. hepatis fluid. standard.-ot 

( =20 gamma eyanocobalamin) tartalmaz. 

Javallatok: Ana.emia pcrniciosa, más maerrn.:ytás anaem.iák, máj
cirrhosis, röntgenka.ter, agranuloeytosis, ólommérgezéses toxikus 
neuritisck, roborálás. 

Adagolás: Naponta 1 amp. i. musc. vagy depot-kezelésre 3-5 amp. 
2-4 heti időközökben. - A therapiás eredményt a reticulo· 
cyta-crisis és a vörösvérsejtszám emelkedése szabja meg. -
Kezeletlen anaemia pern.iciosában első adag kb. 120 y, utána 
5-7-naponként ez az adag rnegisméte!hetli, majd a vérkép 
norinalizálódása után fenntartó adag adható: 2-4-hetenként 
l-2 ampulla. Amennyiben a vérkép norrnalizálódása nem ki
elégítő, nagyobb adagok is adhaiók. 

Megjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelherií. 
- Lejárati idő; 3 év. 

Csomagolás: b. 3 x 2 ml amp, 16,70 Ft, b. 50 x2 ml amp. 278,50 Ft. 
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NEOPERHEPAR 60 y K. Gy. 
inj. 

Összetétel: 1 amp_ (2 ml) 2 ml extr. hepatis fluid. standardot ( ~\ 
gamma cyanocf >aiamin) tartalmaz. -

javallatok: Anaemia perniciosa, más macrocytás anaemiák 
cirrhosis, röntgenkater, agranulocytosis, ó)ommérgezéses io 1 

neuritisek 

Adagolás: Naponta 1 amp. ~· .m~. vagy depot-kezelé~~e 1-2 an/'.f[q} 
(=60-120 y) 2--4 heti 1dokozbcn. - A therap1as eredm· P,_-;'!,\ 
a reticulocyta-crisis és a vörösvérsejtszám emelkedése szabja enyt;P:j 
- Kezeletlen anaemia perniciosában első adag kb. 2 :cg·,:-:Sj. 
( = 120 y), utána 5-7 naponként ez az adag megismétetbtn~.--;'-:, 
majd a vérkép normalizálódása után fenntartó adag adh ett·'<:-\ 
2--4 hetenként 1-2 ampulla. Amennyiben a vérkép norr: f;·':::~ 
zálódása nem kielégítő, nagyobb adagok is adhatók. a)~>:_~j 

Megjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére szakrendelések szi'.~~;j 
badon. rendel~e?k. Kör;eti, üzemi , stb. orvosok c.~ak igazoi(\0:~ -
anaenua permcmsa, mas macrocytas hyperchrom anaemiá.k:>J 
röntgenkater, agranulocytosis esetében rendelhetik, a kórisrn ':f· 
feltúntctésével. Egyéb esetben csak szakrendelés (fekvöbete \_ 
gyógyintézet) javaslatára rendelhetik, az indicatio és kelte va{· :· 
mint az indikáló szakrendelés (osztály) megjelölésével. ______'. Köa. 
gyógyellátás terhére nem rende!hetö. - Lejárati idő: 3 év. i-;:: 

Ci;;o:magolás: b. 3 X 2 ml amp. 48,80 Ft, b. 50 x2 ml amp. 813,30 Ft. 

NEOPI-IEDAN Ch. 
tabl. 

Ill. 

Összetétel: 1 tabi. 0,25 g phenyl~acetyl-carbamid.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Genuin és organikus eredetű cpilepsia egyéb szerekkel 
nehezen befolyásolható formái. 

EUenjavall:Ltok: Májrniíködés zavarai, személyiségzavarok. 

Adag0Li5: Napi 1-4 tabletta, óvatosan emelkedő adagoUsban a 
görcsök meggáil:isáig. Sevenallal (este 0,1 g), valamint Diphe
danr•al, brómmal kombinálható. __ Személyiség-zavar, májártalorn 
!-• ·Cs C$etén, leukocyta-szám csokkenésekor az adagol<l.st m~ 

,?;ünktni. A keze1l:st célszerű kórházban kezdeni: fehérvér
.is.oam és májfunkció a gyógyszer szedése folyamán reudszere

s,"n ellenőrzendő. 

Megjegyzés: + Társada:ombi7.tosítás terhére szabadon rendelhető. 

Csomagolás: 25 tabi. I:',8:1 Ft, 250 tabi. 97,90 Ft. 

NEOTONOCAIN K. Gy. 
inj. 4 % 

VII!. 
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Ö;;szetétel: 1 mnp. (2 ml) rnl-cnként 40 mg pi·ocain. hydrochlor., 
Ü,1, ~')" mg r:<lrenalin.-ot tartalmaz. 

Javull,,__ k: l ;;;.yi érzéstelenítés. 

Ad""~o},;. ,: A készítményhez mellékelt használati utasüás szerint. 

:M:e~: • ,::~s: >I< Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 
Szakrendelések a biztosítottak részére nem a társadalombiz-

tosltás terhére, hanem a pro amb>:l~n'..ia sz:rekre meghatározott 
módon szete7.hetik be. _ LcjáraU ido: 5 ev. 

Gioo:magolá5: b. 10x2 ml 15,- Ft, b. 25x2 ml 37,50 Ft, 
b. I00x2 ml 150,- Ft. 

K.Gy. VIII. 

öss:tetétel: 1 tabl. 125 mg procain. hydrochl., 0,125 mg adrenal.~nt 
tartalma7., 
Uat· Helvi érzéstelenítő oldatok készítéséhez. l 00 ml oldat_ cl

Javakészitéséh~z szükséges mennyiség: 0,25 %-os 2 tabl., 0,5 'J;,-os 
4 tabL, l %-os 8 tabl., 2 %-os 16 tabl. 

Adagolás: A megfelelő mennyiségű tablettát neu~ralis/i?.. sóo;datban 
ld"uk és ha szükséges, sterilizáljuk. - Inf1ltrat10ra: 0 _5 % -;
Ű,5h %', vezetéses érzéstelenítésre: 1 %-2 %~os oldat haszna
landó. 

Megjegyzések: + "1< S?.akrendel.ések a pro ambu~ai;tia. ~:er,ekr::_. r'.1.;g
határozott módon szere7.hetJk be. - Cs~k n~J1:'<":,10, e~ kulsole
ges oldat készítéséhez használható. - Lejárati 1do: 2 ev, 

Csomagol:is: 10 tabi. 4,10 Ft, 100 tabi. 21,- Ft. 

NEOTONOCAIN SINE TONOGENO K. Gy. 
inj. 2 % 

VIII. 

Öss:tetéte1: 1 amp. (2 ml) 40 mg procain. hydrocl_J?r.-ot, 1 arnp. 
(5, ill. 10 ml) 2,5, ill. 5-szörös hatóanyag-menny1seget tartalma<: 

Javalla~: Helyi érzéstelenltő. • . , , . , 
Adagolás: A készítményhez csatolt hasznalail utas1tas szcrm„ _ 

Megjegyzések: + Társadalombiztosítás t<;rh~re szaba~~n rendel-
hető. - Szakrendelések a bizlosítottak reszc:e nem a ,arsad~lon:
biztositás terhére, hanem a pro ambulantla szerekre megnata
rozott módon szerezhetik be. 

Csomagolás: 10x2 ml amp. 15,30 Ft, 100x2 ml amp. 113,30 Ft 
10x5 ml arnp. 25,20 Ft, 100x5 ml amp. 193,50 Ft;, 
lOxlO ml amp. 32,60 Ft, 100x10 ml amp. 257,- F,, 

NEOTONOCAIN SINE TONOGENO K. Gy. 
tabl. 

vm. 

Összetétel: l tabl. 0,125 g procain. hydrochlor.-ot t;Jnalmaz. 

Javallat: L. Neotonocain tabl. 

Adagolás: L. Neotonocain tabi. 
Megjegyzés: + Szakrendelések a p10 amhulanua szcrekie: p1eg.l,:a .. 

tározott módon szerezhetik be - Csak 1n1ekc1ós es ku\sok"'e' 
oldat készítéséhez használható. 

Csomagolás: 10 tabi. 5,30 Ft, 100 tabl. 19,-- FI. 
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NEOTROPARIN Ch. 
ínj., tabl. 
Összetétel: l a.mp. \2 ml) 0,04 g 6,7,3',4'-letraaetlioxy.J. 

1,2,3,4'-tetrahydr01soclnnohn hydrochlor. (No-Spa), 0, 
mcthylhomatrop. brorn.-ol, 
1 tabl. 0,04 g 6,7,3',4'-tetraaethoxy·l-benzal-l,2,3' 4' 
hydroisochinolin. hydrochlor. (No-Spa), 0,0015 g n:_e 
matrop. brom.-ot tartalmaz. 

Javallatok: P;•lorus-spasmus, ulcus ventr. et dubd., kőkólikák 
operatív bélgörcs, cholecystitis, hyperemesis gravidarum ' 
bronchiale, enteritis, obstip. spast„ dysmenorrhoea, sZfiÍés 
méhszájgörcs, elhúzódó tágulás, túl erős fájások. 

Adagolás: Naponta 2-3·szor 1-2 tabi., ill. 1-2 amp, s, 
i. musc. 

Megjegyzés: lf:lfo Társadalombiztosítás terhére csak abban az 
ben rendelhető, ha az adott esetben a beteg gyógykezel~ét 
- szabadon rendelhető - gyógyszer megfelelően nem bl 
sítaná. 

Csomagolás: b. 5 x2 ml amp. 15,10 Ft, 
20 tabi. 17,10 Ft, 100 tabi. 73,60 Ft. 

NEROROL K. Gy. 
tabl. xxxvr 
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Össz-:tétel: 1 tabi. 5 mg 17a-methyl-17/]-liydroxy-androsta-I;{:,'.···.· .. •• .. ·; ... ;• .. ~·;·:·'·1· dien-3-on-t tartalmaz. . ;;;:cq 

Javallatok: Súlyos betegségek utáni elhúzódó reconvalescenfj~:;:$;j 
Krónikus betegségek által létrehozott cachexiás állapotok, ;ki:~:);#il 
merültség, gyengeség, súlycsökkenés, osteoporosis, destruáJÓ'~fJ 
csontelváltozások, elhúzódó callus-képződés, kortikosztetoid._'._:jf;f 
kezeléssel kapcsolatos negatív nitrogénegyensúly. - Rmtlefis~ ~'.;ej 
előtt mérlegelni kell a nemkívánatos küvetkevrufnyek leliet5ségét (pl ·-;;-! 
dlm}avallt prostata-cc. is férfiemlö·cc. esetében)! • ·:·;·] 

Adagolás: Felnőtteknek kezdetben napi 10-20 mg 1-2 adagra ::l:! 
elosztva, majd fenntartó adagként 5-10 mg naponta. 'l'i 
Gyermekelcnek 2 éves korig napi 1-2 mg, 5 éves korig 2---3 Illg 
14 éves korig naponta vagy másodnaponta 5 mg. Gycrmekekrn~L,„ 
és fejlődés korában levő fiataloknál célszerű 4 heti szedés Után 
1-2 hónap szünetet tartani. „ 

Megjegyzések: oX< Társadalombiztosítás terhére csak osteoporosis 
esetében, hónapokon át tartó mellékvesekéreghormon-kezelés 
esetén időnként az ostcoporosis elkerülésére_: degenerativ ter
mészetű szervi idegbetegségek (lateralsclerosis amyotrophica, 
atrophia musculorun1 spinalis, dystrophia nmsculonun prog. 1 

ressiva); fejlődésükben elmaradt csontozatú és növekedésű gyer. ·j 
mekeknek (pl. Scheuermann-betegségben); nem tumoros ercdem·- 1 
súlyos cachexia; rnastopathia cystica esetén ha az androgenek- · 
kel való kezelés nem kívánatos; emlőrák csontáttéteJes e~etében- :„. 
androgen-kezelés kiegészítésére vagy folytatására; petefészekrák 1 
hasi áttételekkel járó eseteiben szaJ.-.rendeiések rendelhetik. _ 
Körzeti, üzemi stb. orvosok csak szakrendelés (fekvőbeteg-gyógy. 
intézet) két hónapnál nem régibb kelctíí javaslata alapján ren. 
delhetik. Ilyen esetben a vényc.1 a javaslatot adó intézményt, 
szakrendelést és a javaslat keltét fel kell tüntetni. - Közgyógy
ellátás terhére nem rendelhető. 

Csomagolás: 20 tabl. 41,70 Ft. 

1<0BOLETTA K. Gy. 
tahi. 

XXXVII. 

.. szetétei_: l t::i.bl. 1 mg 17 a-methyl-17 13-h;•droxy-an<lrosta-l,4-
0s djen-3-on·t tartalmaz. 

allatok: A csecsemőkor különböző ~estfelépi~é~i zavara (sorva~ás 
Jav .... b"" ·· la'-jai) fertőző betegsegek utam reconvalescenua, 

~U!0ft.~zoinÍectiókk~l kapcsolatos dystroph~a,, gyeng~ség, kin;e.:Jn, , osteoporosis, elhúzódó calht~-képzodes, kort1kos":termd· 
J;u tsÍ?' kalabolikus hatásainak (súlycsökkenés, osteoporos1s stb.)_ 
cl~~~seilyozása, renal_i:; feh~jew:sztesé§·. ~endelise e'.511 . mérJege_lm 
kell a nemkívánatos k~vetke:::,me11J·ek lehetosegd (cso11tfugak_ lar{{1.Jw.ro-
soddsa, uirifisatirís halasok)! . 

•' • Csecsemőknek és gyermekeknek 2 éves kong naponta-
Ada.;::~inaponta %-1 tabletta (0,5-1. mg), 5 éves korig napi 

i-2 tabletta (1-2 mg), 1_4 .éves ~0.:1~ nap~i;ta 3-~ '.ablett.a 
(3-5 mg). _ Gycrmekeknel cs a feJlodes ,koraoan. levő frntalo~
nál célszer-'J 4 heti szedés után 1-2 honap szillletet tartam. 

• •e zés: "Í" Társadalombiztosítás terhére s~akre;:?elés,ek, __ kör: 
Megj f.Y gvcrmcko-yógyászok szabadon rendelhct.J.k. J:Sorzet.J., ':'zenn :ili'. 0;vosok ~sak szakrendelés (fckvőbeteg-~yógy1nté.ze!) Javas~ 

latára rendelhetik, a .iavasiatban me_gbat-';-r?zo~t 1d;:itartam11 
gyógykezelésre. A vényen fel kell tüntetm a korism~t, a .iavaslat,ot 
adó szakrendelést (fekvőbetcg-gy6gyintézet~,t) és a Javaslat keltet. 
__ Közgyógyellátás terhére nem rendelhclo. 

Csomagolás: 20 tabl. 12,80 Ft. 

NEROBOLIL K. Gy. 
olajos inj. 

XXXVII. 

Összetétel: l amp. (1 ml) 25 mg lioradrostenolon. pbenylprop.-ot 
tartalmaz. 

JavaUatok: A1indk(t nemű J:_eJ~(:/lne'.: ~dhat,ó feh~rjcvcszt~~gkor,. pl: 
'1-os traumák után mutetr elo- es utokezelesre, korhkosztc10.~ 

k~}clés alatt a neg;tív nilrog&"l.egyensúly he~yr.eállflására, _g-cr;
alriában, osteoporosisban, lassan gyóg:;-:uJ6 t~rese.koei:, d;c:i-;bi
tusban, .kimerüliségben, reconvalescentiaba~ ? hizJalas Ce!Ja~~· 
Nőknek: inope1·abi!is mamma-tum?r, ke~clesere, fo~eg ~on!a;
tétellcl szövödölt esetekben, sebészi es rontgenke:;eks a~.iuv~la
sára, valamint hy-peremesis grayidarumb-:-n ~ elofordul;i ?1ag;y 
súlycsökkenéskor. - Gyermekeknek: rn.sszul taplált, ;os_sz etvagyu, 
leromlott, fejlődésben visszamaradt, eset;:kben, sebt;"' beavatl:o
zások előtt és után, traumtk után, .&rómkus bctcgsegekben adJu
vá!ásra osteogenesis imperfectában. , .. , k le/irtí-i
Rmddé.;e dőlt mérlegelni kell a ,nm'.kfomwfos kavn~czrr;'?' · 
ségét (pl. d!e11}m;allt pwslafo.-cc. es ferfumlo-cc. fSeteben, · 

EHenjavallat: Prostata- és ffrfiernlő-carcinoma. 

Adagolás: Felnőtteknek általá_ban heti 25-5? mg'" (1-2. amp.) 
i. musc., gyermekeknek heh 12,5-25 mg ( /2-l ~mp.) 1 .. musc. 

fi"~e-:egyzés• ~ Társadi,Jombiztosítás terhére csak osteoporos1s cs~
·-~;ében; 

0

bÓnapokon át tartó. mellé.~v,es,ekércghorm~n-~~zcl~;; 
esetén idiír>ként az osleoporos1s elkerule~ere;. degene1ah"\ !e1-
mészetű szervi idegbcteg.~égek (latera~scleros1s amyotro?hrca, 
atropliia mllsculorum spinalis, Uystrophrn. m1::~culor~n~ p1ogres
siva); fcjlőtlé~;ildwn dmaradL cso11tozatú cs novekedcsu gyerme-
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k?knek (pl. ~chcuermann~betegs?gbcn); nem tumoros er 
sulyo~ cachexiai mastopatlna cystica esetén, ha az andro 
kezel:s n~rn~ív~atos; emlőrák cso~táttétcles esetében a;~r 
kezeles laegcszitesére vagy folyta1 asárn. · petefészekrák 1 ~ 
.t.étele~kel járó eseteiben szakrendelések 'rendelhetik. _ R_~1 
ll?.em1 stb. orvosok csak szakrendelés (fekvőbeteg-gy, 
két hónapnál nem régib~ keletű javaslata alapj~n r~~ 
~lyen _esetben a vényen a Javaslatot adó intézményt, szakr 
cs a iavaslat keltét fel keU tüntetni. - Közgyóg)•ellátá en 
nem rendelhető. - Lejárati idő: 2 év. · 0 5 te 

Csomagolás: 3 x 1 ml 54,- Ft, 50 x 1 ml 877,- Ft. 

NEUPON E. Gy. T. 
drazsé 

Összetétel: l drazsé 0,2038 g ammon. brom„ 0,1025 g calc. 
phosph. (2IT,O)-t tartalmaz. 

Javallatok: Idcgesség,'7,:chorea, epilepsia, jlenussis, 
hysteria, alvászavar. J 

Adagolás: J\Taponta 3-szor 2 drazsé, 

1"c.-gjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon 
Csomagolás: 40 drnzsé 7.50 Ft. 

NIKOTINSAVAM!D K. Gy. 
tabl. 

Összetétel: 1 tabl. 0,20 g nicotinamid.-ol tarrnllllaz. 

JavaUat,?k: Pel!agra, pellagrás gloss~tis, stoma;,itis, sclerosis multiplex 
szuhanilam1d- és arzenobenzol-mtolerantia. ' 

Adi!agolás: Napon~a vagy m:isodnaponta 1 ampulla s. cut., i, musc 
vagy 1. ven . .Naponta 1-3-szor 1-2 tabi. , ' 

Megjegyzés: „Társadalombiztosltás terhére csak abban az esetben 
rendelheto, ha az ad?.tt esetben a beteg gyógykezelését más 
z;;n;~abadon rendelheto - gyógyszer megfelelően nelll biztos!-

Csom.agolás: 20 tabl. 19,- Ft,. 100 tabl. 80,70 Ft. 

NITON E. Gy. T. 
tabl. XVI. 
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Összetétel: 1 tabl. 0,30 g thcobromin .. O 0?5 J 
0, 10 g natr. rhodanat.-ot ta11alrnaz. - ' - g p ienobarbital„ 

Javallatok: Hypertonia, =giospasmus, arteriosclerosis. 
Adagolás: Naponta 3--4-szer 1-2 tabletta. 

!iiegjegyzés: 1* Tánadalombi7.tosítás-terhére szabadon rendelhr!ő. 
Csom~golás: :io tabi. 12,90 Ft, IOCl 'tabl. 48,30 Ft. 

oFURANTOIN Ch. XLVII. 
tabl. 
öss:ie_tétel: 1 _wbl. 0,1 g N-(5-nilro-2-furfuryliden)-1-aminohydan~ 

tom.-oi tartalmaz. 

va}latok: Cystitis, pyclitis, pyelocystitis, pyelonepbritis, esetleg 
Ja. pyelotomia és prostatectolllia utáni kezelés. 

:i;.uenjavaUatok: Anuria, oliguria és súlyos vesekárosodas. Diabete;; 
és a gyomor-bél huzam kóros elváltozásai. 

' J,dago1ás: Átlag;is ~~agja felnőtt~_knek n!'lpont~ 3 ~ 1 table~ta 6--:-~ 
napon át evcs kozben vagy kozvetlenul eves utan. - Urológiai 
megbetegedések akut gyulladása esetén az átlagos adag_ fe~_őt
teknek naponta 3 x 1 tabletta 6-8 napon át, krónikus gyufüidás 
esetén naponta 1-2 tabletta 4---6 héten át. 

J\{elli!khatások: Szórványosan nemkívánatos mellékhatások (ét
vá!!;ytalanság, hányinger, hányás) előfordulhatnak. Ezek a tü
nel.ek elkerülhetők a napi adag több részletben történő vagy 
enyhén csökkentett adagolásával, illetőleg kevés tej egyidejű 
fogyasztásával. Néha börtUnetekben megnyilvánuló túlérzékeny
ség tapasztalható, amely az adagolás beszUntetésére :megszűnik. 

Megjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető· 

Csomagolás: 20 tabl. 6,50 Ft, 200 tabl. 50,- Ft. 

!'llTROMINT E. Gy. T. 
tabl. 0,5 mg és 1 mg 

XVI. 

összetétel: l tabl. 0,5 mg, ill. mg niiroglycer.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Angina pectoris, angiospasmus. 
Adagolás: Szükség szerint 1-2 db 0,5 mg-os vagy 1 db l mg-os 

tablettát a szájban tartani. 

Megjegyzés: ++ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendel
hető. - Lejárati idő: 1 év. 

Csoniagolás: 50 tabi. 0,5 mg 5,40 Ft, 
50 tabl. 1 mg 5,60 Ft. 

NITROPENTON E. Gy. T. 
tabl. 

XVI. 

Összetétel: 1 tabl. 0,0l g pentaerythrit tetranitratot tartalmaz. 

Javallatok: Stenocardia, angina pectorisos „7 roham megelőzése, 
coronaria-sclerosis. ~, 

Adagolás: Naponta 2---4 tabl., súlyosabb esetekben 4-----6 tabi. 

Megjegyzés:_~ Társadalombiztosítás;Etcrhére szabadon rendelhető. 

Csomagolás: 50 tabi. 11,- :Ft, 500 tabl. 86,10 Ft. 

NODICID E. Gy. T. 
kenőcs 

XLII. 

Összetétel: 1 tubus (15 g) 0,002 g adrenal. basic., 0,025 g azulen. 
(ol. achill. eone.-ban), 0,15 g tetracain. hydrochior., 0,225 g 
chloramphenicol., 0,30 g ea1nphor„ 1,5 g bismuth. subgall.-ot 
tartalmaz vazelin típusú kenőcsben. 
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Javallatok: Nodi haemorrhoid., pruritus ani, ekzema p 

Adagolás: I(ülsőleg. Babnyi mennyiséggel az anust naponta 
bekenjük. 

Megjegyzéi;;: ++ Társadalombiztosítás terhére szalladon r 
hető. - Lejárati idő: 2 év. - 15 g orvosi vény nélkül is kia 

Csomagolás: 1 tubus (15 g) 8,40 FL 

NODITRAN Ch. 
végbélkúp 
Összetétel: 1 kúp 0,04 mg actherol. millefolii, 0,3 mg adrenal. 4 

menthol., 8 mg camphor., 30 mg procain. hydrochlor., 4o 
ephedr. hydrochlor. és 40 mg N-(5-nitro-2-furfuryliden) 
amino-2-oxazolidon.-ot tartalmaz. • 

Javallatok Nodi haemorrhoidales. 

Adagolás: Naponta 1-2 kúp. 

Megjegyzés: >!<>f< Társadalombiztosítás 
hető. - Lejárati idő: 2 év. 

Csomagolás: 10 kúp 15,70 Ft. 

NORADRENALIN K.Gy. xv. 
inj. 
Összetétel: 1 amp. (1 ml) 1 mg 1-noradrenalin.-ot tartalmaz. S: 
Javallatok: Posttraumás, postoperativ, anaphylaxiás shock kül" >;;if 

böző eredetű collapsusok, vérnyomásesés narkózis kö~ben °:;::S;,1· 
egyéb eredetű (infcctiós, toxikus) peripheriás keringési elégteleu •• '.'.·;·.':_· •.. • •.. · 
s~gek, amelyekben az értónus er;1elése szükséges. - Localanae:sthe'2<? 
hcumok hatásának megnyú1tása, különösen adrenalin-érz' "''· 
keny egyéneken. - Localisan vérzéscsillapításra és a nyálki'>>:·J 
hártya duzzanatának megszüntetésére. ~ .>(

1

. 
Adagolás: Pcripheriás keringési elégtelenségben általában %~i-'C_~ 

:;unpulla i. m11sc. Tartós hatás elérésére a készítmény infúziÓban·>E·. 
1s adható, melynek sebessége a hatóanyagra számítva 0,1--03:) 

/testsúly-k!':/p;rs. Tehát pl. fiz.i~l~giás konyhasóval vagy Ringe~--, __ ·.'.·.··;·· .. '.· •.. · 
oldattal to1·teno 100-szoros hig1tasban 0,5-1,5 ml hígított ol~~J· 
dat/perc/50 kg testsúly. - Egyszeri injekció hatása kb. 20--4()"< 
percig tart; amennyiben a keringés ezután romlanék, fonti adag':::_-": 
2-5-ször megismételendő. - Localanaestheticumok hatásának __ ·'•\ 
tarlósltására az ampulla tartalmát 20-50-szeresére hígítva al.,' .':1 
kalrnazzuk (0,002-0,005 % koncentrációban). - Külsőleges ~-1 
használatra (vérzéscsillapítás, nyálkahártya gyulladásanak csök~. . 
kentése) az eredeti oldat 10---50-szeres hígítását alkalmazzuk,: _:__\ 

Megjegyzés: ++ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendel::,, ,: __ •I 
hető. - Lejárati idő: 3 év. '-< 

Csomagolás: 5x1 ml JO,~ _Ft, 25xl ml 45,- Ft. -·~-J 

NOSCAPIN A. l v. 1 
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tabl. ' 
Összetétel: 1 tabi. 0,05 g noscapin. hydrochlor.-ot taJ'talmaz. J 
Javallatok: Köhögéscsillapítás, bronchoscopiás és bronchographiáS : 'cJ 

vizsgálatok elvégzése előtt a köhögési reflex ii.tmeneli kiiktatása. J 

1 

11 
1 

Adagolás: Átlagos adagja felnőtteknek: naponta 2 x %-1 tabletta. 
Gyermekeknek 3 éven felül naponta l-2X% 1abl~tta. 10 éven 
felül naponta l-2 X % tabletta. Bronchoscopia és broncho
graphia előtt 6 éven felül 1 tabletta. 

J\-fegjegyzés: ;f< Tár~adalomb~to:;ít~s ~er~ér<: szahll;don rendclhelő. 
_ 10 tabl. onrosi. rendelvcny nelkul 1s kiadhato. 

Csomagolás: 10 tabi. 5,10 Ft, 200 tabi. 102,- Ft. 

NO~SPA Ch. 
inj., tabl. 

XII. 

Összetétel: 1 amp. (2 ml), 1 tabi. 0,04 g 6,7,3',4'-tetraaethoxy-l
benzal-l,2,3,4,-tetrahydroisochinolin. hydrochlor.-ot tartalmaz 
szeszes vizes oldatban. 

Javallatok: A simaizomzat gör~e által okozott n;~ködési zavarok 
és fájdalmak megszüntetése, illetve azok megelozése. 
Epe- és vesekők6/ikák, cI:o~ecystopathi~v':l .kapcsola!c;s görcs?~: 
cholelithiasis, cholecystrtis, nephrohthrnsis, pyelitis,. q:stius, 
továbbá a műszeres vizsgáló eljárásokkal kapcsolatos simaizom· 
görcsök stb. . . . , . 
A g)'ü'flwr-hél hu:;,am görcsös állapo~m: .Uicus v:entricul.' _es duod~r:1 
cardia- és pylorus-spasmus, obstipatm spasbca, cohtis, proc!it1s, 
tenesmus. Hypertoniások akut vérnyomás-ingadozásai - a s~o
kásos egyéb vérnyomáscsökkentőkkel együtt adagolva - ang1r,ia 
pectoris, coronaria-görcs, továbbá dysmenorrhoea, a terhes meh 
ingerlékenységénck csökkentése, szülés alatti méhszájgörcs, '.'!
húzódó tágulás, utófájások, fcnyeg·ető vetélés stb„ valammi 
műtét utáni szélkólika esetében. 

Adagolás: Adagos adagja felnőtteknek naponta 3 x 1-2 tabletta, 
illetve naponta 1-3 x2--4 ml s. cut. vagy i. musc. - Gyermekek· 
nek az életkornak megfelelően. kevesebb az adag. - Heveny 
kőrohamok megszüntetésére 2--4 ml lassan, intravcnásan _be· 
fecskendezve sem okoz melléktüneteket. Peripheriás érszűkület 
esetén intraarterialisan is adható. - Fekéiybetcgeknek célszerű 
atropinnal vagy atropin hatású gyógyszerekkel együttesen ada
golni. 

Megjegyzés: Ifi Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: b. 5 x2 ml amp. 6,80 Ft, b. 50 x2 ml amp. 6&,- Ft; 

b. 20 tabi. 5,60 Ft, b. 100 tabi. 28,- Ft. 

NOVASCABIN E. Gy. T. XLIX. 

emulzió 
Összetétel: 1 üveg (70 g) 0,75 g dimenthyl. phtal., 21,25 g benzyl. 

benz.-ot tartalmaz. 

J:in1allat: Seabies. 
Adagolás: !\íelcg fúrdö után - az arc, a nyak és a hajas fejbőr ki

vételével - a testet bekenjük Novascabinnal. 30 perc múlva 
a bedörzsölést meg kell ismételni. 12-14 óra múlva fürdő é.~ 
fehérneműváltás. 

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére csak abban az esetben 
rendelhető ha az adott esetben a beteg gyógykezelését más -
szabadon ;endelhető - gyógyszer megfelelően nem hiztosítaná. 

Csomagolás: 1 üveg (70 g) 13,50 Ft. 
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NOVIFORM E. Gy. T. 
szen1kenőcs 

XLV. 

Összetétel: 1 tubus. (5 g) 0,25 g bismuth. ietrabrompyrocatechin' 
ot (=Bi,O, 30'io) iartalrnaz, vazelin Llpusú kenőcsben. le.~" 

Javallatok: Blepharilís ulccrosa, ulcus corneae; fertőtlenítő adsi · '' 
gáló, a secretiót csökkentő szemkenőcs. ' ~iu. 

Adagolás: Külsőleg. 

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terh6re szabadon .rendelhetö. 
Csomagolás: 5 g 3,30 Ft. 

NOVIFORM-CINK E. Gy. T. 
szemkenőcs 

XLV. 

ÖssZetét_el: 1 ~tubus (5 g) 0,~5 g bismuth. tetrabrompyrocatechinic. 
(=B12Üs "'0%), 0,25 g zmc. oxydal.-ot tartalmaz vazelin típ.,,· 
kenőcsben. u 

Javallatok: L. Noviform szemkenőcs. 
Adagolás: Külsőleg. 

Megjegyzéi;;: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető, 
Csomagol:ás: 5 g 3,10 Ft. 

NOVOBARIUM E. Gy. T. 
por oralis és rectalis 

LIII. 

Öss.,-etétel: 1 zacskó oralis (170 g porban) 147,73 g barium. sulf.-ot 
1 zacskó (1000 g) 5,88-szoros anyagmennyiséget tartalmaz. ' 
1 2'.acskó rectalis (1000 g porban) 0,088 g diacetyl-dioxyphenyli
satm., 800 g banum sulf., 28,56 g ac. tannic.-ot tartalmaz. 

Jav~~k'. Röi:itge?-kon,trasztanyag: a _gyomor, a nyelőcső, a nyál
kanartya-rehef es bél-tractus vizsga!atához. 

Adagolás: A készítményhez mellékelt használati utasítás szerint. 
Megjegyzés: Szakrendelések a biztosítottak részére nem a társadalom

biztosítás terhére, hanem a pro ambulantia szerekre meghatáro
zott módon szerezhetik be. 

Csonia.g_olás: l zacskó (170 g) oralis 8,70 Ft, 1 zacskó (!OOO g) 
orahs 35,40 Ft, 
1 zacskó (1000 g) rectalis 33,- Ft. 

NOVOPAN K. Gy. 
tabl. 

II. 
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Összetétel: 1 tabl. 0,25 g hexobarbital.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Alvászavar, elallató és újraaltató s;;er. 

Adagolás: Elaliatószerkénl: 1-2 tabl., újra.altatáshoz hajnali órák
ban %-1 tabi. 

Megjegyzés: ~ Társadalombiztosítás terl1ére csak abban az esetben 
rendelhető, ha az adott esetben a beteg gyógykezelését más _ 
szabadon rendelhető - gyógyszer megfelelően nem biztosítaná. 

Csomagolás: 10 tabi. 16,70 Ft, 250 tabi. 266,40 Ft 

]'IOVURIT Ch. 
inj., kúp 

XX\' 

összetétel: 1 amp. (1 ml) 0,1 g mercamphamidnatr., 0,045 g theo-
phyllin.-ot amp. (2 ml) kétszeres mennyiségű hatóanyagot 
tartalmaz. 
1 kúp (2,8 g) 0,5 g mercamphamídnatr., 0,2 g norcain.-ot tar
talmaz. 

Javallatok: fnj. : Cardialis eredetű vizenyők, portalis keringészavar 
cirrhosis hepatis, folyadékgyülem a savós üregekben, arthritis 
arthrosis, nephrosis (küfönősen a lueses eredetű), uephrosclero
ti!ms vizenyő, thrombophlcbitis chron., obesitas,_ cholecystitis. 
Kúp: Főleg olyan esetekben, ahol Novurit inj. valani~ly okból 
nem adható vagy enyhébb és egyenletesebb hatás kívánatos. 
Továbbá: cardialisan elő nCin készített esetekben és purinhúgy
hajtók helyett kezdődő vagy könnyebb card. decompensatio 
esetén. 

Adagc-Iás: Hetenként 1-2 inj. á l-2 ml i. musc., i. ven. Első adag 
0,5 ml. Szívelégtelenség esetén ajiinlatos digita!is-előkezelés 
vagy sztrofantin egyidejű alkalmazása. A hatás fokozására am
móniumklorid-előkészités (acidosisban eUenjav.!) Subcutan 
befecskendezés kerülendő! 3-5-naponként 1 kúp félórával a 
természetes székürítés után vagy hashajtó után másnap. Fent 
járó beteg a kúp bevezetése után % órát feküdjön. Lobos arany
eres csomó, fissura ani esetén alkalmazása kerülendő. 

E!lenjavallatok: Akut és krónikus glomerulonephritis, hasmenés, 
bélvérzés, nagyfokú elesettség. 

Megjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: b. 10 x 1 ml amp. 19,- Ft, b. 100 x l ml amp. 190,-Ft, 

b. !Ox2 ml amp. 30,20 Ft, b. l00x2 ml amp. 302,- Ft, 
b. 5 kúp 13,20 Ft. 

NOXYRON K. Gy. 
tabl. 

II. 

Összetétel: 1 tabi. 0,25 g a-phenyl-(l-aethyl-glutarsavimidet tar
talmaz. 

Javallatok: Különböző eredetű elalvás- és alvászavarok. 
Adagolás: Negyed-félórával lefekvés előtt 1-2 tabi. Éjszakai fel

ébredés esetén l tabi. 
I\l[egjegyzés: <B Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelbeiő. 
Cscmagol2s: 10 tabi. 8,40 Ft, 250 tabl. 151,60 Ft. 

NUREDAL E. Gy. T. 
tabl. 

I\T. 

Összetétel: 1 tabi. 0,025 g N 1[-ltl-(benzylcarbamoyl)-acthyl-] N'
isonicotinoyl-hydrazin.-ot tartalmaz. 

Javallat: Psychoneurotikus, reactiv és psychotikus depressiók, oli
gophrcnia (pl. mongolismus), angina pectoris, fájdalom-syndroma, 
így carcinomás fájdalmak, idült rheumás bántalmak, neuritiscs 
és neuralgiás fájdalmak, radiculitis, trigeminus-neuralgia. 

Ellenjavallat: Nyugtalan, agitált betegnél a mozgáskésztetés cél
talan jellegét növeli, ilyen esetekben ajánlatos tranquillansokkal 
kombináltan alkalmazni. Anginás betegeknél óvatos adagolas 
célszerii, nehogy a gyógyszer által okozott motoros aktivitásnö
vekedés a keringés túlterhelésére vezessen. Hepatitisen átesett 
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bgyéncknél co~1lraimlikált. Kem szabad a\k lm . 
en sem, amikor hcpatocel!u!aris k-' a__ azni olyan 

Hosszan tartó N•iredal-kúra alatt a aroJod,assa! kel! si' 
rends_zeres ellenőrzése szükséges. A

1 
f"vcrk':'p es a m 

adhato ! Egyéb szerekkel kombin ,1 e ~Pramirmaf k 
az,ok ~at~át fi;kozhatja (pl. chl~r~~i~~~Jdsság SZiiksé 
n1omascsokkenest okozhat) S ·1 , .. 1 a! együtt a 
alkohol fogyasztása a k · · 1 aJ es ~aJtJellcgű termék 

Adagolás: Általában 75 ura a att kcru\endő! . , 
Az adag 7-10-naJo~~ egys;>;crre „'-'agy 3x25 m 
elér~se céljából - 'napi 1~ s':'.2~1eto, a kellő ther; 
1'.:~P1 75-IOO mg, a roha~ok tnmg-1!1~1., Angina 
Fa1da!oi;ii-syndroma esetén a dosis 15~í'zeserc '~~y 
Rhe;i'?as megbetegedésekben a,,; átla SO mg. kozött · 
~curit:is_bcn és neuralgiás fájdalmakba~os75~1 adag 

Me~ekhatas: Nyugtalanság, látási zavar , • , 50 mg na 

Me~eyzés: .. + Társadalombiztosítás t: h;aJszarazság, obsti 
a o~; korzeti, üzemi stb. orvos k r re szakrendcléi;e 

stb.) Javaslata alapján rendelhetik.a csa szakrendelés (k 

Csomagolás: 50 tabl. 20,50 Fl, 500 tabl, 
186,- Ft, 

NYSTATIN Ch, 
drazsé 
Összetétel: 1 db 

talmaz. drazsé 500 OOO E ( =cca O,l 8 

Javallat: A n1oniliasis minden r. .. 
huzan;ban előforduló Caudidao~~bi~~a. Eisös.orban a gyon~'o_í: 
§!Ombas fertőzés kezelése. A széles hns -~~erJe~és.~ által ok 
ücumokkal huzamos időn át .. k <l;ta epessegu ora\is an 
fertőzés ellen. szu seges kezelésben a mo 

Adai;olás: A gyomor-bél huzam .. , 
Javasolt, felnőtt adag általában r:~111~~~~ fertöz6sének kezcl· 
napon at. - Krónikus hüvel>i é P , ,.~XI-2 drazsé 
- a bélhuzamból történő ú ,) s "'.e~beltaJr _moniliasis kez 
segítőszerként oralisan nap Jr:fer;őzes elkerillése céljáhóJ 

Mellékhatások: A készítmén on ~ X 1 drazsé. 

mel!~kha14st okoz. Az át~e~e~?iylag . e~yhe. toxicitású és 
mellekJ_iata,sok (hányinger, hán 'ás e!fia ntkái: esz.lel.t nemkívá 
A megrsmetelt adagolás nem i~éz' lősm~es), kife1ezetten en 
~en vagy a vérképzőszervekben. e va tozast a vér összct 

I\fegJegyzés: + Társadalomb' ' , 
okozott gon1bás fertőzés e·~IZt !osJtasd<elhrhérc Candida albicans á!t·,··. 

C -m=ed L~ ·· soniagoiás: 20 drazsé 8J 20 Ft 
200 

, · - e1 raU idő: 3.·ev 
' ' drazse 782,- Ft. ,:: 

ÓL?M kaucsuktapasz R. 
Összetétel: Massa collcmpl. ( 

100 cm" -enké:nt. Empl. diachyion 15%) 

Javallat: Furunculosis. 

Adagolás: Külsőleg A védő é 1 , 
da1·abot felragas~tani. g z e hlvolítása után megfelelő na.,.<ryságú:< 

Megjegyzés: Társad:ilombiztosítá~ t 1 , C I' eriere 
sornago as: 7,2 cm X 10 cm 1,60 Ft. 
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El.DOK B, XLIIL 
;· tétel: 1 üveg (50 g) 3,5 gsapo stearin., 22 g spir. concentratiss., 
55fÍs g ar111non. so\., J ,25 g camphor.~ot tartalmaz, 1 üveg 

c{OO i) kétszeres hatóanyag-mennyiségeket tartalma;;:. 

a~at: Rheumás fájdalmak. 

,\~olás: I{iilsőleg bedön:sölési·e. 

,?.f~egyzés: Társadalombb:tosíiás terhére szabadon rendelhető. 

>"c:soinagolás: 1 üveg (50 g) 6,20 Ft, 1 üveg (100 g) 12,40 Ft. 

ACID K Gy, XXI. 
·."tabl. 
-Össll'etétel• l tabl. 0,03 g natr. bicarb., 0,16 g natr. bisulfuric. sicc., 

'. o,78 g natr. phosph. acid. sicc.-ot tartalmaz. 

>Javallatok: Heterochylia, anaciditas, hyperaciditas, rendszertelen 
étkezés okozta panaszok, anadd diarrhoea, a gyomornedv
kiválasztás zavarain alapuló bőrbajok; ulcus ventriculi et duodeni. 

'."·Adagolás: Naponta 1-3-szor l-2 tabi. félpohárnyi vízben. 

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 

Cson:iagolás: 30 tabl. 12,90 Ft. 

Ch, XXXV, 

'Összetétel: l tabi. 0,0001 g natr. dioctyl-sulfosu<.:cin., 0,2 g N 1 -p
chlorbenzolsulfonyl·N2-cyclohexylcarbamid.-ot tartalmaz. 

Javallat: Felnőttkori diabetes me!litus. 

:Ellenjavallatok: Fiatalkori diabetes tnellitus, addosisos anyagcsere· 
zavarok, praecoma és coma diabeticum, fertőzéses, lázas állapot, 
veseműködési elégtelenség, esetleg májkárosodás. 

Adagolás: Az adagolás beállítása, illetve átállítása csak gyógyinté
zetben vagy szakorvosi járóbeteg-rendelésen, állandó orvosi 
(laboratóriumi) ellenőrzés ll1ellett - egyénileg - végezhető el. 
A kezelés bevezetésében lök6s alkalmazására általában nincs 
szükség. Insulinról történő átállításkor az insulin elhagyása csak 
fokozaws legyen. A bevezetés időszakában (5-6 napig) szükséges 
a napi (24 órás) vizeletcukor-ürítés mérése és néhányszor az éh
gyomori vércukorvizsgálat elvégzése. A kezelés bevezetésének 
további időszakában (kb. 2 hónapig) 1-2 hetenkénti ellenőrzés 
szükséges. A bevezetési és az ezt követő gyógyszeres kezelési 
időszak alatt a beteg diétája és életmódja állandó legyen . 
• l\z Oradian tabletta napi fenntartó adagját egyénileg kell meg
állapítani. Ez leggyakrabban reggelizés után 2 tabletta (0,4 g). 
Vannak esetek, amikor naponta reggel 2 tabletta és este 1 tabletta 
(ritkán 2 tabletta) bevétele sziikséges. Az adag csökkentése vagy 
növelése csak megfelelő laboratóriumi ellenőrzés mellett történ
het. A diéta szigorú betartása elengedhetetlen. A kezelés alatti 
kedvező periodus esetén megklsérlendő a gyógyszer adagjának 
óvatos csökkentése. J\1űtét előtt. a beteget insulinra kell beállí
tani. Szulfanil carbamid.-szánnazékról lévén szó, a vérkép fél
évenként ellenőrzendő! 

Megjegyzés: lf< Rendelését utaiiitás szabályozza: 1. 365. oldal. 

Csom.agolás: 20 tabl. 16,50 Ft, 200 tabi. 145,80 Ft. 
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OTERBEN Ch. 
tabl. 

Összetétel: 1 tabi. 0,5 g 
bamid.-ot tartalmaz. 

Java~at: F;:lnőitko7i diabetes mellilus. - A hatékon •sii. · ·· 
el~t~~rtól,_ ~ ~1abeles. fe;inállásának idejétől, a b)cteg ~ugg 
szi:kse~letetol. cs alkati ilpu.sától. . - Elsösorqan tehá~ e ns 
~ros, te~ta.lka_tu betegek reagalnak JÓ], akiknél a diabetes ~ak 
elete:, c;ta;:i Jel?11tkcz~tt, s akiknek diabetese 5 évnél ·nem 
k~!etu es msulmt 2 evr;él hosszabb ideje nem használnak. 

Eilen1avallatok: Fiatalkori diabetes mellitus súlya · 
a~1yagc~erezavaro,k, prnccoma és co~a Ji;beticu~ }~: 
laza~ allapot, sulyos veseműködési elégtelenség m'ájk'Jt 
es~~cn (a.~nak ellenére a f?!"Ógyszcr adagolására' visszav~: 
maifunkc10~ za~·arokat edmg nem észleltek). - Műtét 
a beteget msulmra kell visszaállítani! 

Ad~olás: Az adagolás beállítása gyógvintézetben vagy k 
Járób~teg-rendelésen, átállítása csak gyógyintézetben sza. H 
o,r~OSl ,Oabol'at~;ürrni) ellenőrzés mellett - egyénileg' aa .0<;\f,i'.· 
lesi proba alapJan - végezhető el. Átállháskor az · 'ur terh~,Ji'.{:1 
s.zabad azonnal elhagyni. ms mt nem;;/:% 
Altalános adagolási irányelv: 1. nap 6 tabletta, 2. nap 5 tab -::~~!JJ 
3. nap 4 ~abletta, a további napokon 1---4 tabletta. A fen lettii;-:,j?f' 
ad'.'g na1~1 l-2 tabletta. A gyógyszert elosztva az · k nt~{l;"d:l 
u~.an ~eves folyadékkal kell bevenni. Az adag csi'.ikke-nt~~ ezcsek:::.-f{_.j' 
novelese csak megfelelő laboratóriumi ellenőrzés mellett ~--v~gy_,:-':'·: 
het. s:rukség c~ctén insulinnal kombinálható. - A diéta s~ten;::~;q 
bet'.'rtasa termeszeiesen elengedhetetlen. A kezelés alatti k dgor~'--"''i 
periódus esetén megkísérelhető a diéta óvatos envhíté<e e vezu ._ · 

Mellé~tá~ok: Szórványosan nemkívánatos alle~giás" .re · - :~;_ 
(ur'.-1".aria,. erythema, pruritus stb.) keletkezhetnek akciók 
antLlllstanunok I;atására rendszerint elmúlnak. Nagyobb a::delyek ·,:j 
al~almazása sr:ir:in ugyancsak múló fejfiijás, székrekedés , agok ;_; 
b_el pana~zo~ Jele_ntkezhetnek. Az adagolás beszüntetésé~!f 0s~-- _'. 
sege eseten msu11n adagolásával folytatjuk a kezelést - -

Megjegyzés: ii< Rendelését utasítás szabályozza, l. 365. ol~afon 
Csomagolás: 20 tabi. 16,50 Fr, 200 tabl. 145,80 Ft. . 

OTICUR B. 
fülcsepp 

VIII. 

Össz
0
«

9
étel:

1 
I ü';'eg (10 g) 0,5 g azoph .. 0,5 g tetracain. hydrochlor 

, g g yccrm.-ot tartalmaz. ., 
Javallat:, Külső hallójárat fájdalmas megbetcgcd~•'P;b kezelesre. vo~• cn tüneti 

Adagolás: Külsőleg. Naponta 3-szor 5-10 csepp. 
Megjegyzés: ..L..L Társadalnmb;~~~.;;4" h hető. T T v ·~•v~--~ ter ére szabadon rendel-

CsoID.agolás: 1 üveg (10 g) 18,- Ft. 

136 

oJ{ACILLIN Ch. XLVII. 
inj.: kapszula 
összetétel: 1 üveg inj. 0,25 g natr. 6-{5-methyl-3-phenyl-iso:xazol· 

4-carbonylamido)-penicillin. I.J:20-t, 
t kapszula 0,25 g natr. 6-(S-methyl-3-phenyl-isoxazol-4-carbo
nylamido)-penicillan. H,0-t tartalmaz. 

Javallat: Resistem Staphylococcus-fertőzés. 
Ellenjavalfa.t: Penicillin-túlérzékenység. 
Adagolás: Felnűlteknek: Enyhe és középsúlyos fertőzésben az átlagos 

adag 4---6 óránként 2 kapszula (500 mg) étkezés el_őtt 1 úrával, 
legalább 5 napon át, Súlyosabb fertőzf-.sben a megadott átlag
adagok kétszeresükre növelhetők, a klinikai reakciótól függően. 
- Súlyos esetekben vagy ha az ora\is bevétel nem lehetséges, 
kezdetben az injekciós kezelést részesítjük előnyben, 6-óránként 
250-500 mg-ot mélyen, i. musc. 
Gyamdceknek: Enyhe és középsúlyos fertőzésben a legkisebb napi 
adag testsúlykg-onként 50 mg, négy adagra elosztva, étkezés 
előtt l órával, legalább 5 napon át. Súlyosabb fertőzésben a 
megadott átlagadagok kétszeresükre növelhetők. 40 kg-on felüliek 
a felnőtt adagot kapják. 

:Megjegyzés: + Csak fekvőbeteg-gyógyintézetek részére van for
galomban. - Lejárati idő: 2 év. 

Csomagolás: 50 kapszula 507,40 Ft, 
6 üveg inj. + 6 x 5 ml oldószer 97,- Ft. 

O:XYCODON A. 
tabl. 

\l, 

Összetétel: 1 tabi. 5 mg dihydrooxycodeinon. hydrochior.-ot tar
talmaz. 

Javallatok: Epe- és vesegörcsök, gastrikus crisisek, angina pectoris, 
asthma cardia\e, súlyos ízületi megbetegedések, daganatos beteg
ségekkel járó heves fájdalmak, nehéz köhögési ingerek csillapí· 
tására (pl. tbc), amikor más köhögéscsillapító széreket eredmény
telenül alkalmaztak. 

Adagolás: Felnőtteknek általában 1 tabletta adhatO, amelynek 
hatáserőssége 0,01 g morphlnnak felel meg. Az inger enyhítésére 
i
1
z tabletta elegendőnek bizonyult. Ajánlatos fiataloknak és 

gyenge alkatú személyeknek kezdetben % tablettát adni. A fel
nőtteknek - nagyon erős fájdalom és köhögési inger esetén, ha 
befecskendezés valamilyen okból nem jöhet szóba - az egyszeri 
adagot szükség szerint l % tablettára emelhetjük, 

l'\.íegjegyzés: ~r:f~ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendel
hető. 

Csomagolás: 10 tabl. 10,20 Ft. 

OXYTOCIN synth. K. Gy. 
inj. 

XXVI. 

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 5 NE oxytocin.-ot tartalmaz. 
Javallatok: A szülés 1negindításál'a, primaer és secundaer fájásgyen-

geség esetében, valamint óvatosan a szülés tágulási és kitolási 
szakában is. Prophylactikusan fa thcrapiásan a placentaris vér-
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zésekben b atonia utcriben. s .... ctio . . :~ 
~yermekágyban subinYolutióban ;ac,~are.aba:i a n;éh izomzat· 
mcomp!etusban és lázas vetél. es \--;rzes cs1llapit:í.silrn. Ab a 
u_tán nőgyógyászati vérzésekben~s eseteben. Szóvettani dia~o 

Eilef:~;~a;;~~ Arek:f:aif:~Y~;~-~cnc~1 téraránytalanságai, har· 
Ada~olás: Altalában a~, i. musc . i'~. inc ~-rup,t~ra. Szük med a 

~- rnusc. inj. halá~talan va,,:v 1-·t re.~7:es1tJiik előnyben. H 
1 · vcn. alk'lirnazzuk. Az · ,"'" zonnal; hatást akarunk el 
sal történjen. I. r:iusc. és\. ".,,~e1;;. ~di.:%~ mindig l.assú injici · 
1 ml az uterus izomzatába N"' . ' ml. Sectm caesareáb ~ -2 ml s. cut. vagy i. m~c. · - ogyogyászati indicatiók esetéb:? 

MegJegyzés: + Társadalombiztosítás te h · < 
----;, Az alkoholban IaI'tott fecske d" r ere sza.badon rendelhet• :,- :-:,; 
~lc;tt steril dest. vízzel alkohol~e o~ a;: o'.'ytocm synth. felszfva o. 

ev. n csitem kell. - Lejárati id(i~ 
Csomagolás: Sxl ml amp. 13,-- Ft, ·.--.'\oj 

50 X 1 ml ump. 130,- Ft ~;~~l 

PANIVERIN 
inj., tabl. 

Ch. xvr. 

Öss:zetétel: 1 amp. (2 ml) 17 6 ,,. . . 
tetraaethoxy-1-benzal-l? 

3
,
4 

m„ acid. ~1coL, 64,2 mg 6,7,3'.4,_ 
200 mg urethan -ot ,_, ' -tetrahydro1sochinolin hydrochl~r., 
1 tabi. 22 mg · ·d · . . 
ben 1-1 2 

3 
aci · mi;otirnc., 78 

tan~ima~.' ,4-tetrahydrmsoc:hinoEn. 
mg 7,7,3',4'-telraaethoxy-J. 

hyarochlor. (No-Spa)-ot 

JavailatGk: Érgörcsökkel "áró . en7~J?halopatliia arterio!clerotÍ~~ero~'b:s megbetegedések, mint 
t~_ntis ~blit., coronaria-sclerosi ' rngi.ospksmu~ cerebri, endar-
csok, m1graine stb. s, e imax apcsan fellépU érgör-

Adagoiás: Átlaga . . 1-2 1 s egyszen adag1a sabcutan va , . . . m, amely a nap folva . , g) mhamusculansan 
Gyo,rs hatás elérésére 1 ml-t. aTu~k /negeg).:szer megismételhető. 
eseten naponta kétszer Fnd .. . 11ss~n, mtravenásan, szüksé 6rszűkú'.etek esetében eJ6súir :r~;?;tisdes _ál.talában peripheriá~ 
femoralisba, és ezt az ada a i;nk igen lassan az arteria 
emelj ül; 2 ml-ig .. A tabi. na1:i~t ada:.:z<>{cs folyamán fokozatosan 
sp~smus vagy m;graine esetén '! 001

, -3 tabl., ,melyet angio
utan vetetünk be. Angios asli{~g\ ?morra, egyebként étkezés 
:abl.-t kúraszerűen adagolh~juk. s allapotokban, dimaxban a 

Megjegyzés: + Társadalombiztosilác terh' 
Csomagolás: 5x2 ml 

13 
, · ' ere szabadon rendeihető. 

20 tabi. 10,30 Ft, 250 ~~bi.t,9i,~tt~1l 94,90 Ft, 

PAPA VERINUM HYDROCHLORICUM 
inJ., tabl. Ch. 

XII. 
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Összetétel: 1 anip. (1 ml) 0 1 tabl. 0,04 g papaver. 11·?d4· g 1fapaver. hydrochlor.-ot, 
J ·all k ; ioc l or.-ot tartalmaz 

ali at? : . Gyomorgörcs, pylon.is-s . ·. 
0b:s~1pat10, dysenteria, astlirn::i apa.~mus, ehol_ehtl11asis, spastihrn 
cns1s, csuklás. ' ngma pectorrn, tabeses gastrikus 

Adagolás: -:\;1µonta l-3-s7.or 0,04--ű,1-0,12 g per os v;i1<\" s. cut„ 
sürgős esetben i. ven. Kisgyerme.keknek naponta 3-szo~· o 005-
0,02, nagyobbaknak 0,02-0,05 g s. cuL " 

y.icgjegyzés: i-f' Tár;adalornbizto~ít.ás terhére szabadon rendelhető. 
Cson'l.agolás: b. iO ,\'. t ml amp. 11,- Ft, b. 100 X l ml amp. 110,- Ft, 

b. 20 ta.bl. 5,60 Ft, b. 100 tabl. 28,- Ft. 

XL 
p;>RKAN Ch. 

tnbl. 
összetétel: 1 1:2.bl. 5 mg 3-{l '-pipcridyl)-1-phenyl-1-cyclohexyl-

propanol-(l) !rydrochlor.-ot tartalmaz. 
Javalfa.toki Parkinson-kór n1inden formája (postencephahiiSes, 

arterioscierosisos és idiopathiás tipusok). Hasznosnak bizonyult 
különböző más extrapyrainisos görcsös állapotok (iorticollis 
spastica, torsiós dystonia stb.) befoiyásolásában is. 

Adagolás: A kezdeti adagot kb. 4--6 napon át fokozatosan növeljük 
az opúrnilis adag eléréséig. A szokásos kezdeti adag az első napon 
% tabletta, a második napon, ha a beteget más_ készítménnyel 
előzőieg nem kezelték, Y2 tabletta, majd a következőkben minden 
mtp % tablettával többet adagolhatunk, a1níg elérjük a napi 
3x %--4X % tabletta (7,5-10 mg) összadagot. PostencephaU
tises betegek kezelésére uapi 3 X 1 tabletta (15 mg) adagolása i~ 
szükségessé válhat. A napi háromszori adagolás lehetőleg a fő
étkezésekkcl egyidőben történjék - bőséges folyadék.fogyasztás
sal, az esetleges szájszárazság kiküszöbölésére. Napi négyszeri 
adagolás esetén a negyedik adag bevétele este lefekvéskor történ
jék. }la a beteget előzőleg más készítménnyel kezelték, a másik 
készítinény adagolását fokozato:;an csökkenteni kell, amíg a 
Parkan az előzőleg alkalmazott gyógy~zer teljes adagja helyett 
adható vagy amíg hatékony egyensúly nem jön létre a két készít
mény között. !víellékiűnetként szájsd.radást, homályos látást, 
szédülést, enyhe hányingert vagy idegességet észleltek. Magas 
vérnyomás, máj- vagy veserendellcncsségck esetén a Parkan 
alkalmazása ellenjavallatot nem képez, ilyenkor azonban a betegek 
gondosabb ellenőrzésére van szükség. 

Megjegyzés: lf<. Tánmdalombizto~ítás terhére szabadon rendelhető. 
Csania.golás: 50 tabJ. 13,70 Ft. 

PENICILLIN E. Gv. T. 
XLVIL 

inj. 100 OOO NE„ ioo OOO NE, 1 OOO OOO NE 
Összetétel: 1 g·u;nidugós üveg I. 100000, 200000 NE, illetve 

1 OOO OOO NE-g-Penieill. (K-, ill. Ka-só alakjában)-ot tartalmaz. 
1 amp. II. 1,2, ill. S ml aq\l. dest. pro inj.-t tartalmaz. 

Javallatok: Penicillin-indicatiók. 3 ór.in át biztosít kielégítő thera· 

piás penicillin-szintet. 

Adagolás: I. musc„ i. ven. 
Megjegyzés: oT. Társadalombiztosítás terhére szabadon reridclhetó. 

- Lejárati idlí: 2 év. 
Cso:n.._agolás: I. 1X100 OOO NE+ II. 1x1 rnl amp. 6,80 Ft. 

I. l x 200 OOO NE+ 1 x 2 ml amp. 8,80 Ft, 
I. 50x200000 NE+II. 50x2 ml amp. 416,80 Ft, 
I. lxlGOOOOO NE+II. 1 x5 ml amp. 40,-Ft. 
I. 5Gx1000000 "'."\E-:-11. 50:<5 ml amp. 1941,30 l't. 
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PENTILEN Ch. 
tabl. 
Össz„tétel: 1 tahi. 0, ! g dii„acri!!,·Ol !ai-tai111az. 
Javallatok: ~1alária, anthclmimhicum (taex,i;,J.;), 

Adag<>lás: Felnőtteknek és 8 évnél idősebb gyermekeknek napcinta 
3 tabl., 4--8 évesnek 2 tabl., fjatalabbnak ) tahl. . 

r.íegjegyzés: + Társadalombiztosft(,s terhére szab;don rcnddheJ&. 
Csomagolás: 15 l:'.lbl. 14,80 Ft. 

PEREM!N Ch. 
inj., old„ kenőcs 

XXXVIII. 

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 0,001 g histamin. bihydrochl.-ot, 
! üveg oldat (5, ill. 100 ml) 0,025, ill. 0,5 g h.istanoin. bihydroch].. 
oc, 
l tnbus kenőcs (15 g) 0,0375 g histamin. bihydrnchl.-ot tartal
ma~, lemosható kenőcsben. l tégely (100 g) 6,66-szoros anyag. 
mennyiséget tartalmaz. 

Javallatok: Izom- és izülcti rhenmatismus, myalgia, izomtiílerőltetb! 
myogelosis, neuralgia, isehias, Raynaud-kór. Injekcióban gy

0
: 

morfunkció vizsgálatára, allergiás bántalmak esetén desensibj. 
lizáló kezelésre. 

Adagolás: Oldatból iontoforézishez és kataforetikus fürdőhöz 
1 :1000-100 OOO töménységű oldatban (5-50-s·~eres hígítás), 
Kenőcs: a hozzá mellékelt dörzsvászonnal a bőrt egfsz felülete
sen könnyedén dörzsöljük úgy, hogy korpáddzon, a szarw·éteg 
kissé lekopjon, de a coriumig lehatolni (vérző esik) nem s:zabaci. 
Ezután egy tenyérnyi nagyságú felületre mogyorónyi kenőcsöt 
kézzel erősen bedörzsölünk. Pár perc alatt enyhe égető érzés 
mellett egyenletesen csalánfoltossá válik a bőr, ami a kívánt 
hatást jelzi. Inj.: %-1 amp. s. cut. 

Megjegyzés: ++ Társadalombiztosítás terhére az .inj. és kenöc~ 
szabadon rendelhető. Az oldatot a szakrendelések biztosítottak 
részére nem a társadalombiztosítás terhére, hanem a pro ambu
lantia szerekre meghatározott módon szerezhetik be. 

Csomagolás: 5xl ml amp. 6,70 l~t, 50x1 ml amp. 36,70 Ft, 
1 üveg (5 ml) 4,60 Ft, 1 üveg (100 ml) 30,90 Ft, 
1 tubus ( 15 g) 6,80 Ft, 
1 tégely (100 g) 29,80 Ft. 

PERNOVIN Ch. XXXVIII. 
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drazsé és drazsé gyermekeknek 
Összetétei: 1 drazsé 25 mg 2-methyl-9-phenyl-tetrahydropyridinden. 

bitart.-ot, 
l drazsé gyermekeknek 4 mg 2-melhyl-9-phenyl-tetrahydro
pyridinden. bilari.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Allergiás jelenségek, mint heveny és k!'ónikus urticaria, 
allergiás rhinitis stb. 

Adagolás: Feln6tteknek naponta 3-szor 1-2 drazsé. Két éven aluli 
gyermekeknek nem adjuk. 2--4 éves gyermek átlagos adagja 
naponta 3-szor 4 mg (1 drazsé gyermekeknek) 10 testsúlykg
onkénl. (J>I. 20 kg-os gyermek átlagos napi adagja 3-szor 2 g\'er
mekdrazsé.) 

„. gyzés: >f< TársadaloinLi>'_t<'sitHö wrhfre ~;;alJadon rtnlle\hctií. 
f,{e,..Je , _ lO drazsé 6,80 Ft, 250 dr~zsé 56,80 Ft; 
Csomagolas-, kr'·nek 4 60 Fr, 100 drn>:>é gyermekeknek 20 drazse gyerrne -" ' 

!0,60 Ft. 

pf.;F,N0\TI!"1' Ch. 
XXX\ílll/XLI\T. 

kenőcs 1 1 0 " ?-methy!-9-plienyl-tctralNdropiri-
Összetk:tcl: l_ tubn~ ;~„rta,..Í.ah;_a;., lemoshntó kenőcsben. 

dinden b1iartancu ' - . . · k urtiearia neuro-
k All .,_ (fo,.,\alkozás11 ücruatosiso, ' 

JavaUato : c.rgta~ · "'ruritus :,u\vae stb. - -·-
derma, pruntus am, P b k "'k a kezelendő -bőrfchi-

Alkahna:zás: A kcnőc~sel véko~[:nké~z~~JUA kenőcs megismét~lt 
letet, szükség eseten narőo „1 felkent anyagot tiszta paraffm
has;:nála:a e,s~tébcn. az ~cnzie~Jt nagyobb felületen,, hámfos~lott 
olaJpl tavoli1Juk el, a . k valamint napfcnynek kile'.t 
felületen lehetölcg ne ~lka~~:szzhai.á~). !\1egszakitás nélkül kel 
helveken sem (pho~od}na " ne alkalmazzuk. 
hétPél hosszabb ideig lehe:oleg,~, 

1 
rhére szabadon rendelhető. 

Tuíegjegyzés: + Társadalomb1zk1s1~;:i.s e 

Csonia.golás: 1 tubus (20 g) 13,70 tL. 

pERPAR!N Ch. 
XII. 

in_i., tabl. 0 04 6 7-diacthoxy-1-(3' ,4'-dinetho-
Összetétel: 1. al!li;'· (? ml_) ro~hÍo;-or'. . · 

xybenzyl)-1soehmohn .. h)d . 1 (. 3, 4'-d·aethoxvbenzyl)-1soclmw· 
1 labL 0,04 g 6,7-diaethoxy- - , 1 • 

iin. hydroehlor.-ot tartalmaz. . ·dia- pylorus-snasnms, 
t ·euli et duoden1, ca1 ' 1 · 't' 

Javallatok: Ulcus vcn n j'. kTk'k cholelith.iasis, cho.ecyst; J>, 
obstipatio ~pastica, co ;ti~, d 1 ~ s~i ~-ngina pectoris, migrame_. 
hypertoniások vérnyo:r:-1?.s-mga ~~~lithi:sis, spasmusok, ureter
dysmenorrhoea, cysüt1s, nep 

kat~terezéskor. nta 3-szor vagy l·-2 amp. s. eut. 
1
;agy 

Adagolas: 1-f tabl. napko k 11 _1~, nagyobb gyermekeknek 12-1 
i. musc. Kisgyermeke ne 14- 1~, "' 

tabi. naponta 1-2-szer · . , • ·! , . csak abban az e:;etben 
l\1:er.:jegyzés: + Társadalomb1ztosi~as te~ '~1e~e"' gvógykezelését .más 

"rendelhető, ha az 
1
•hdo,;t esetg.\~1:,_yszer m~gfeie!ően nem b1zlo

- szabadon rende eto - · "' 

sítaná. b SO x 2 ml arnp 112,- Ft 
Csomagolás: b. 5 x2ml amp. 11,20 Ft, . 

. 20 tabl. 16,70 Ft, !00 tabi. 83,90 Ft. 

PHENOLPHTHALEINUM A. 
tabl. 0,2 g és 0,5 g 

XXI\1
• 

Ös!'lzetétel: 1 tabi. 0,2, ill. 0,5 g phem:ilphth.-ot tartalmaz. 

Javallat: Hashaj:ás. . tabi Gverrnckeknek ~ -% tabl 
Adagolár;: Felnotteknek. este 1 b d n rendclbeco 

• , • T, rsadalonibiztosítas te1 here sza a 0 

MegJegy:i:cs. a 5 80 Ft b. 100 tabi. 0,2g 29,- Ft, 
c 5 omagolás: b. 2

5
0 '"4b18- 00~t gb ' 100 t~bl. 0,5 g 48,- Ft. 

b. 10 tabi. 0, g ' ' · 
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;.Y 
P~~~~SAM J(. Gy. XL!~J: 

Oss<:etéteh 1 tubus (20 g) 0,6 g natr. disulfosa];cvl· ·e\\\-'$~ 
~ydr.-ot tartalmaz, lemosható alHpanyagban. · , ato samar. á.O;:\;±i 

Javrulatok; Akut dermaiítis. akut k d . ,.,;:>.,; 
ma ti tis arteficialis (vegys;, kt"l eb·zen::a, „ ermatitis solaris,: d„~-.\.i;.;·'..{ 

Ad 
1

• __ ,ere o, enz1ntol stb ) ...,. , 
a?o i.1u;i: A bőrfelu!etet a k ő 1 · · · · -•... ,;,.;.; 

bekenjük. en ccse. naponta .2-3-szor vékon \;i~ ' 

M". -i;eg]egyzes: + Társadalombiztosilás h ---• 
Csomagolás: l tubus (20 g) 16, 70 Ft. ter én:. szabadon rendelhet~:,'.;;-::1 

PHTYSON K. Gy. 
tabl. 

Öss~=~:l:az.1 ta.bl. 100 mg laevulinsav-isor!Ícotiaoylhydrazo11-~::~: 
Javallatok: Gümőkór pu!mon r ·. '{:f 

külö':16sen olyan esetekben, aa~k~r ~tri;-buh~oi;ialis folyamataFX? 
mcll,ektünetek inutatkoznak (fe "fáiás gye , Jfu~lo szerek hatását; .. :;;; 
~a3:'s, J?:'braesthesiák, polyneU:itÍs).' Aí~ah es, _purpura, Zsib.',.\~'. 

e 0 egye tubereulostatie kk l nazasa megkísérel'°'"· 
nyu!t esetekben és psycho~~ b~eg~~c~ten resistemnek bizoi-i~' 

Adagolas: Naponta átlagosan 10 , /· , . _-: .. ;-. 
ré~zre osztva, étkezés után. _ A -~r; '~~súll'.blogra;nm, három·>;, 
~NH-t célszerű paraaminosalic •ls ,t;'al nt, eppen yg}·, mint l!,z'·':;
Sfreptomycinuel kombinálva i a~ 1 . (I'ebanuna!), esetleg··:); 
elhárítása érdekébei~ A k ~-afl"0 .1:1'' a gyógyszer-resistenti ):-': 
megegyeznek az INÍ-I kom~~á~lakiorj, V?natkozó módozer~-k-:-..:C 
:-- Hosszas adagolás alatt cél • ." c~e es ismert módszereivek}.'' 
időnként ellenőrizni. szei u a eteg vérk~pét és vizeletét ·-t 

Megjegyzés: tf Orv · · . --, osi venyen Phtyson tabletta nem · 
Csomagolas: 20(} tabL 66,- F•, rendelhető. ':~·f< 

• 1000 tabi. 330,- Ft. 

PIPERASCAT E. Gy. T. _ K. Gy. 
tabl. XLVIII.;' 

142 

ÖsszetéteI: 1 tabi o 3 · . 

J 
U · ' g piperazm. adip.-ot tartalmaz 

ava atok: Enterobiasis ascariasis · 
Ellenjavallatok: Súlyo; szív- m~. , -.,.--; 
Ad ' J- es vesezavarok '°< 

ag;'.>i,ás:, Gyermekek napi ada ·a 6 'v • . .:/,· .. 
ahany eves a gyermek, 6 éven fefül a nae i e~d ~~ ~~y1 tab!etta,(_é'.L~--: 
t~bl. a gyermek fejlettségétől éB erőben· I;lla a~. 8;lta_1.aban 3-szor 2<<-" 
i;iöttek napi adagja naponta 3 X 2 1 

1 a . potatol fuggóen. ~Fel-. · 
at megszakítás n61kül, főétkezés' u~f!elJe~b .~ X3 t<;:J;>L, 7 napon 
~4 napos szünet után megismételhető.· 1 

kura szuKSeg esetén 

Megjegyzés: Társadalombiztosítás C terhére szabadon rendelhető; 
so.m.agolás: 25 tabl. 13,20 Ft, 500 tabi. 210.- Ft. ::'-~~;,:) 

p!POLPHEN E. Gy. T. 
drazsé, inj., kúp 

XXXVIII. 

ö55;zetétel: l drazsé 25 mg promet.hazin hydrochlor.-ot, 
! amp. (2 ml) 50 mg promethazin. hydrochlor.-ot, 
1 kúp (l,43 g) 25 mg promethazin.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Allergiás tünetek és megbetegedések: urticaria, pruri
tus, prurigo, ekzema, gyógyszer okozta kfütés, szérumbetegség, 
Quincke-oedema, szénanátha, anaphylaxiás shock, migraine 
stb. - Potenciált na:rkózis és mesterséges hibernáció. 
Sajátos g)'trmekg)'Ógyá;;;zati javallat: Csecsemők súlyos exsudativ 
diathesises bőr- és nyálkahártya-elváltozásai, esecsemők_ori ek1:e
ma; asthmás hörghurut, pseudocroup, urtiearia, StrophUlus és 
az allergodermák minden fajtija; szérumbetegség. 

Adagolás: Felnőtteknek naponta 2-6 drazsé vagy 1-3 kúp. -
Parenteralis adagolása c;;ak sürgős esetekben (asthma-crisis) vagy 
potenciált narkózisban és mesterséges hibernáció céljaira indokolt. 
Potenciált narkózissal történő műtéti előkészítés céljára (felnőt
teknek) a műtétet megelőző este 1-2 Pipolphen drazsét adunk 
valamely barbiturát-kéBzítménnyel (pl. 0,10 Sevenal tabl.) együtt. 
A műtét reggelén 2 'i2 órával a műtét előtt 50 mg Pipolphen!, 
50 mg Hibernalt és 100 mg Dolargant („cocktail·lytique") 
aduuk együtt i. nmsc. (egy fecskendőbe felszíva). 1 órával később 
az adagot megismételjük. 
G;'ermekadagok: 2-12 hónapos korig %, 1-6 éves korig :y~, 
7-14 éves korig 1 tabl. 3---4-szcr naponta. Az injekciós készít
mény adagja mindhárom korcsoportban általában 1----0,5 mg/ 
/kg/dosi i. muse., 3-5-ször naponta. Az intravenás adag ennek 
kb. egyharmada, leginkább mint a gyógyszeres hibcrnációra 
használt lytikus cocktail alkotórésze (Hibernallal és Dolargannal 
együtt). l\1ás esetekben (pl. súlyos asthma, pseudocroup esetén) 
az egyszeri parenteralis adag ennél több is lehet: 1, esetleg 2 
mg/kg. 
A1e!lékhatás: Alusi.élrnuyság. Elhűzó<ló hosszas adása extra· 
pyramidalis tüneteket okozhat („parkinsonoid"), ez azonban 
a gyermekkorban ritka. 

Ellc!>javallatok: .A.Jtató mellékhatása miatt foglalkozásukat űző gép
kocsivezetőknek, gép n1ellett és magasban dolgozóknak Pipolphen 
nem adható. Kúra közben tilos a szeszes ital fogyasztása. Fáj
dalomcsillapítók, altatók stb. hatását a Pipolphen fokoz:>:a; azok 
Pipolphennel együtt csak csökkentett adagokban adhatók. 

Megjegyzés: :oi1~ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 
- Lejárati idő: 2 év. 

Csomagolás: 10 drazsé 6,50 Ft, 250 drazsé 109,50 Ft, 
5x2 ml amp. 14,20 Ft, 100:<2 ml a.mp. 239,30 Ft, 
5 kúp 6,- Ft. 

PLASMODEX B. 
inj. 

xx. 

Összetétel: 1 gnn1isapkás amp. (250, ill. 500 ml) 2,125, ill. 4,25 g 
natr. chlor., dextran sol. 6% ad 250, ill. ad 500 ml-t tartalmaz. 

Javallatok_: A keringő vérmennyiség bármilyen eredetű csökkenése, 
shoek állapota (vérzés, trauma, égéB, fagyás, műtét alatti és 
utáni shock megelőzése), súlyos exsiccatióval járó megbetege
dések. 
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Eilenjavallatok: Súlyos máj- és vesc-lacsio (kivéve ha b 
indicatio állJenn). ' a S 

Adagolás: A kermg"s' állapot f1gyelembevetelevel a d 
OVSZ-szerelek.kel 60-120 csepp/perc seb~sc „1 '(

11 'zere 
ben gyorsabban) transfundal1uk A bea' tt gg_ surgos 
a!ialános allapota a haemoconcent t 00 mennym:'get a 
ny1sege szabJa m;g. _ Transfusio ra ro es a vesztett ver rnen ~ ~ 
\egzendő (surgös esetben a v. elott vercsoport-meghata!'Q Y· ~ 1 

seges vért előzoleg levemu), me~~csp1~~rt-meghalarozashoz ~ "'~ 
csoport meghatarozasa zavart Ali mbdex a.dasa utan a Ver 
1-2 oraval 1-2 ml-rei d~sens1~rf1asl ~~g artlansfusm elüt~ -
vagy gyermeknek adiuk a cutan i rba an •0 • Ha csecsemönet: 
zendo (0,1 ml J. cut., %' ora rnulviro a elozőleg nund1g elv 
eseten a szert nem szabad adm. leolvasando). Poz1trv rea~6 

Megjegy~és_:_ Lejárati idő: 2 év. Adása után . :< 
vérseJt-sullyedés fokozott lehet. 1\iás , 4-5 napig, a vörijS.. 
a Pl_asmodcx-transfusióhoz kerülni kell g~~áer Jlozzak::veré:;e't:.; ~-

- tcrhere szabadon rendelhető. · rsa a!ombiztosítás 

Csomagolás: 1 x so. ml gumisapkás amp. 64 60 F ;;W;;; 
1 x500 ml gunusapkás amp. 115,90 Ft. ' t, 

POLYBÉ K, Gy. 
inj„ tabl. 
Összetétel: 1 amp (2 1) 0 0 

0,002 g ribof!a\:. \Il,~rt.), ' 
1 

g thrarnm. h;drochlor. (B,-vit.), 
h d ·'J 0,10 g mcotmanud 0 01 Y row1 or. (B -vit) 0,004 ., ' g PYr1dox 
phen.-ot; • · ' g piocam hvdrochlor., 0,12 g az,; 
l tabi. 5 mg thiamin. hydrochlor l . "---- · 
amid, 4 mg pyridox. hydrochlo;'.-ot n:r:~~~~I:.v., 50 mg nicotin. ' 

Jav~tok:,.A E-vitamin-csoportba tartozó , l . , .. 
scg. ~aJgyulladás, thyreotoxicosis ch .1'.~ amennyi .• _nanybeteg
v-:s-resistens anaeniia. Rtg-kater' t e~i s~ ~tom!'-tit:s, máj- és 
mmor, Adie- és Sjögren-syndroma' n er ~ss::gi hanyas, chorea 
roborálás. - ' eura g:ia, neuritis, általános 

Adagolás: Oralisan napi 3-szor 1 tabl étk . . 
5-10 napig naponta vagy másod;ia e7{:1 utan. Parenteralisan: 

" :Intra~enásan nem alkalmazható!) pon ent 1-I amp. i. glut, 

• W:egJegyzes: ofr Társadalombiztosítás terh'. . . 
tartozó hiánybetegsé ek eset' ei: a B:v:tamm-csoportba 
mentációban való refrunt · t, e? rlen<lelhet;i; a .k<?r1smének a doku. 

e e cseve · - Leiaratl idő· in" 2 . 
somagolás: b. 5 x2 ml amp. 19 60 Ft . 1· ev. 

20 tabl. 12,40 Ft. ' ' 

POLYBROM E. Gy. T. 
tabl. III. 
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Összetétel: 1 tabl. o, 70 g nau·. brom 0 1 • 1 ammon. brom.-ot tartalmaz. ., ,.O g ka •. brom., 0,20 g 
Javallatok: Br_órnkúra, sedativwn e ile s· . 

a hányáskózpont ingerlékeny~é dne~ ra' .. {:keura.sthem~, liysteiia, 
alkoholelvonó-kúra. g cso entese, sziv-neurosis, 

Ada:olás: Naponta 1-3-szor 1 tabl. étkezés 
r~f2g1egyzés: Társadalombiztosítás után vízben feloldva. 
e terhére szabadon rendelhető. 

somago!á„: 30 tabi. 7,30 FL 

pOL'fVITAPLEX 8 Cb. 
drazsé 

XXXI. 

összetétel: 1 drazsé 1 y cyanocobalamin. (vit. B10 ), 100() NE chole· 
calciferol., 3000 I\'E axcrophth., 0,5 mg pyridox. hydrochlor., 
0,5 mg riboflav., 5 mg thiamin. hydrochlor., 10 mg nicotinamid., 
50 mg acid. ascorb., 50 mg calc. hypophosph.-ot tartalmaz. 

Javallat: Hypovitaminosis. 
Adagolás: :3-szor naponta 1 drazsé, gyermekeknek napi 1 drazsé, 

Megjegyzés: -+ Társadalombiztosítás terhére csak vitaminhiányos 
állapot esetén rendelhető, a kórisme feltüntetésével. .,..,- _Köz
gyógyellátás terhére nem rendelhdö. - 25 drazsé vény iiélkül is 
kiadható. - Lejárati idő; 3 év. 

Csomagolás: 25 drazsé 12,20 Ft, 100 drazsé 37,30 Ft, 
500 drazsé 170,30 Ft. 

pOLYVITAPLEX 10 Ch. 
csokoládé 

XXXI. 

Összetétel: 1 csokoládé 500 NE cholecalciferol., 1 OOO NE axerophth. 
conc .. 0,0005 mg cyanocobalamin., 0,1 mg acirl. folic., 0,2 mg 
pyridox. hydrochlor., 0,5 mg thiamin. hydroc;h\or., 0,5 mg ri
bof/av., 1 mg calc. pantothen., 5 mg nicotinamid., 20 nig add. 
ascorb.-ot tartalmaz. 

Ja.vallat: Hypovitaminosis. 
Adagolás: Gyermekeknek naponta !, felnőtteknek naponta 1-3 

darab. 
Megjegyzés: + Társadalombiztosítás és közgyógyellátás terhére 

nem rendelhető. - Lejárati idő: 2 év. 24 darab of\'osi vény nél
kül is kiadható. 

Csomagolás: 24 db 12,20 Ft. 

PONDEX Ch. 
tabl. 

VII . 

Összetétel: 1 tabl. 20 mg 2-imino-4-oxo-5-phenyloxazolidin.-ol 
tartalmaz. 

Javallatok: Szellemi vagy fizikai kifáradás kiküszöbölése, fokozott 
szellemi teljesítmény kiváltása. Psychoneurotikusok reggeli 
fáradtsága, csökkent koncentrálóképessége, esetleg hypochondriás 
panaszaik és depressiójuk megszüntetése. Étvágycsökkentő ha
tása révén fogyasztókúrára is. 

Adagolás: Altalában naponta 1-3 tabletta. Atlagos adagja reggel 
1-2 tabletta, délben %-l tabletta. Fogyókúránál ajánlatos 
főétkezések előtt 1-2 tablettát adni. Bevétele este csak akkor 
engedhető meg, ha az alvást nem zavarja. - Szükség esetén 
az átlagosnál nagyobb adag is adható a beteg állapot<inak gon
dos ellenőrzésével. 

Megjegyzés: ++ Társadalombiztosít<is terhére szabadon rendel
hető. A vényl kél pildányban („másolattal") kell kiállítani. 

Csomagolás: 20 tabl. 5,40 Ft, 200 tabi. 34,80 Ft. 
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PREDNISOLON K. Gy. 
tabl. 

Összetétel< 1 tabi. 5 mg prcdnisolon.-ot tartalmaz. 
Javall2 tok: Polyarthrii.is rheumatica acuta et chronica, Periari:' 

hurneroscapularis, spondyiarthritis an1.-ylopoetica, febris r 
tica, carditis rheurnatica. - Morbus A<ldisoni, akut 
kéreg-elégtelenség, adrenogeilltalis sy!ldroma. - As 
chiale, status asthmaticUs, különféle akut és krónikUs 
megbetegedések. ( Gyógyszertúlérzékenység, . szérumbeteg 
caria, szénanátha, vegyi anyagokkal szembeni túlérz 
Quinckc-oedema stb.) - Hepatitis, coma hcpaticum, 
kaemiás állapotok, lipoidnephrosis, agranulocytosis, le 
különféle formái, Hodgkin-kór, purpura thrombocyt 
anaemia haemclytica. - Lupllil erythematodes diss 
pemphigtrn, periarteriitis nodosa, ekzema, pruritus, 
e.,'<foliativa, psoriasis. - Ophthalmia S}'Illpathica, co 
tisek allergiás alakjai, nem gennyes keratitis, iritis, · · 
uveitis, chorioiditis. - Rmddés előtt mérlcgd11i kdl a 
követke::;mb0·ek ld1elŐ!i(gft és kockázatát (kortikos::;t&roid-ke::;e{(s ·· „ .. <_.; 
lJ'ei) 1 ve;&„,·' 
Sajátos gyermekgJ'ógyás::;ati javallat: Febús rheumatica, cho;~'::··
rninor, asthrnás hörghurut, nephrosis. ·.»·,: i 

Ellenjavallatok: Ulcllil ventl'iculi et duodeni. Diabetes mellitusb~::„ ' 
csak abszolút indicatio vagy feltételezett insulin-rcsistentia :Q. „, 
védésére _adjuk. _F;:rt?ző betegsé?ckben csak óvatosan, speciffk11s' 
cherno-, 1!L antib10tJkus therap1a mellett all:ahnazható. Latenj; 
tbc-ben is csak tubercul_ostaticumokkal egyutt. Substitutiós' 
adagban vagy rövid időtan.amra nagyobb adagban is (pl. shoCk 
lekúzdésére) antibiotikllil védelem nélkül is adható. 

Adago!ás: Individuális. Akut állapotokban és bevezető adagkénr' 
általában napi 20-30 mg-ot (4----6 tabletta) alkalmaZUnk 
Krónikus és fenntartó adagja napi 5-10 mg (l-2 tabletta)'. 
A kezelést fokozatosan, egyre csökkenő adagokkal kell megs:zün. tetni. 

A készitrnény huzamosabb időn át tőrténő s:.:edése fokozott' 
K-fuítést, Na-retenciót és oedemát okozhat, Ennek elkerülésére 
napi 1-2 g káliumsót (KCJ, kal. citrát) adagoljunk. 
GJ•ermekadagok: 1-2 rng/kg/dk:, 4----6 adagra elosztva. 
1.íellékhatás: Csökkent ellenállás fertőzésekkel szemben, hyper
tonia, g]ykosnria, bypokalaemia, negatív N-rnérleg (catabolis
rnus), mellékvesekéreg-kimerülés, ostc.:>porosis. - A megadottnál 
nagyobb adagokra is szükség lehet pl. nephrosisban, leukaemiá
ban, de még egyes rheurnás mcgbeiegedésekben ;s. Hosszan. 
tartó kezeléskor a felsorolt mellékhatások kiv6désére feltétlenül 
szükséges antibioticum és kálium együttes adása (utóbbiról J. 
a Chloruritnál), a catabolismus és az osteoporosis veszélyének 
csökkentésére esetleg egyidejű Nerobol (Neroboletta) adása, 
rendszeres vérnyomásmérés és vizcletvizsgálar, végül pedig a 
szer elhagyása csökkenő adagokban. Befejező - kúra utáni _ 
ACTH-adás is mérlegelendő (bőrpróba!). 

Megjegyzés: ~ Társadalombiztosítás terhére szakrendelések rendel
hetik, csakis vitalis indicatióban: shock, status asthmaticus, 
agranulocytosis, morbus Addisoni, pen1phigus stb„ i!letöleg 
olyan megbetegedés esetében, amelyben az egyéb rendelker.:ésre 
á!ló gyógymód nem vezet megfelelő eredményre. 
- Körzeti, üzemi stb. orvosok szakrendelés (fekvőbeteg-gyógy. 
intézet) javaslatára rendelhetik, a javaslatban meghatározott 

pREDNISOLON K. Gy. 
kenőcs 

XXXIV/XLIV. 

.. . 1 1 "·b 15 o\ 0 025 g prednisolon.-ot tartalmaz, lemos-0,;szetete : ''-'- us ' "'' ' 

ható kenőcsben. .. .. , ái akut és krónikus demw.titisek, 
Javallatok: Ekz:rna kulodnf~le ~~r1:h 'is b5rtünetei pruritm ani et erythroderrma, exsu attv 1a, cs ' 

vuivae. , . bő~ J"I tet naponta 2-3-szor a kenőcs· Alkalmazás: Az erm te~.'. r e u e 

csel vékonyan bekcn.iük. . . , _ , szakrendelések rendel-

Megjegyzés.'. +. T~rsad'.'1°t~b~~~~~~~ ~~~t~~akrendelés (fekvőbete~-
hctik, korzet1, ~zerru 5

, · 11 "k a javaslatban meghaia
gyógyintézet) iav,aslat~ra-k ren1~c iehA vényen fel kell tüntetni 
rozott időtartamu gyo~ 1c,z~ c:sr: javaslat keltét. - Közgyógy
a javaslatot adó szakren, ~cs „cs ' Le'árati idő: 2 év. 
ellátás terhére nem renae,heto. - J 

Csun:iago!afü tu us g ' ' • 1 b 5 48 40 Ft 1 tubus 20 g Hi7,60 Ft. 

PREDNJ:SOLON J K. Gy. 
kenőcs 

XXXIV/XLIV. 

.. , l· l t ·b s (5 o-) 0 025 g prc<lnisolon., 0,15 g jodch!oroxy-O;;s~Í1~~~i;.-ot '~a~talroa~, v~zelin típusú kenŐC5~en.. ,· . 

k 'k dvshidros1s bacte11ahsan Javallat: Coccogen és :r;iyc<;gen e_ zema ~- ~~italis p~nritus és ck-
felülfertőzött ekze;:na~, 1~iertr~ok,:W \~alamint olyan érzékeny 
zema, ulcus crun_~ es ro_:'t.!i'~ ef< e?;, , k melyekre egyéb antl
bőrön fejlődött fcl~etes ~~rühr~ ~ ?z'°tealástalannak bizonyult. 
bacteriafu és antllllycoiikllil , ez es , bőrón elkenjük. 

'lk l ás· Naponta 1-3-szor vckony rewgben a ~~a=az·- .. 
1
) 

(AfehérnemUtszínezi. , ak dJ' ek szaba-
~ T, d l mbíztosít?.s terhere sz ren e es . 

Megjegyzés: ',\"' . arsKa -~·0 • „ emi. stb. orvosok csak szakrendeles 
don rendelhetik. orzetl, .uz , ndellietik a javaslatban 
(fekvőbeteg-gyógyintézet) ,iav~lat~ra e{é~re _ Közgyógyellátás 
meghatározott időtart~mu gyc;!p" ~z'd"· 2 'v 
terhére nem rendelhetó. - Le3arat1 1 o. e • 

Csomagolás: 1 tubus (5 g) 48,40 Ft. 
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PROMPTCILLIN E. Gy. T. 
inj. és forte inj. 

Összet.Stel: 1 gumidugós üveg I. 100 OOO NE g-peníci!l, 
300 OOO NE g-penicill.-procain.-ot, 
1 amp. 1 I. 2 ml aqu. dest. pro inj.-t rnrtalmaz. 
Forte: l gurnidugós ü.vcg L 200 OOO NE g-penicill. kal., 
KE g-pcnidll.-proca;n.-ot, 1 arnp. II. 5 mi aqu. dcsL pro 
tartalmaz. 

Javallatok: Penici!lin-indicatiók. 8-12 órán át . biztosít: "'""''"'' ' 
penicillin -szintet. 

Adagolás: I. musc. 

Megjegyzési + Társadalombiztosítás terhére ~zabadon '°'""""'' 
- Lejárati idő: 2 év. 

Cso:magclás: L l x400 OOO NE + II. 1 x2 ml 12,20 Fl, 
L.50x400000 N"E +II. 50x2 ml 566,50 Ft, 
fortr 1. 1 >: 800 OOO NE + II. 1 x 5 ml 23,70 Ft, 
I. 50x800000 NE + ll. 50x5 ml 1098,-Ft. 

PROPYLON E. Gy. ·r. 
perlingualis tabL, oldat 

Összetétel: 1 tabl. 0,02 g isoprcnalin. hydrochl.-CJt, 
1 üveg (lO g) 0,J g isoprenalin. hydrochl.-ot tartalmaz. 

Jao.·allatok: Asthma hronchiale kezelésében a rohamok leküzdése 
ill. a rohamkészség csökkentése. ' 

Ada::i;of:i:;;: Kezdetben naponta 3-szor %~! tabl., majd csökkenti'e 
naponta egyszer % tabi. Gyermekeknek általában % tabi. A tab. 
klt::it szétharapás nélkül a nyelv alá helyezve oldódni engedjük 
eközben a nyelést tartSEik vissza. ' 
Az oldatot porlasztókészü!ékből belélegezni a kedveo:ő hatás 
beál!táig. 

Mellékhatás: Érzékenyebb betegen múló szívdobogás keletkezhet. 

Megjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 20 tabi. 24,10 Ft, l üveg (10 g) 4,80 Ft. 

PROVEZID Ch. 
tabl. 

XVI. 
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Összetétel: 1 tabi. 0,25 mg protoveratrin. A+ B, 10 mg hydrochloro
thia<:id.-ot tartalmaz. 

Javallatok: A vese vagy érrendszer megbetegedéseiből eredő, továb
bá idegrendszeri, hormonális és toxikus eredetű hypenoniák, 
valamint hypertonia essentialis esetei. 

Adagolás: A vérnyomás állapotáról függően a kúraszerű adagolást 
naponta 2-3 x l tablettával célszerű elkezdeni. A vérnyomás
csökkenés a kezelés 3--4. napján következik be. :Fenntartó adag
nak az esetek jelentős részében már napi l tabletta is elegendő
nek bizonyult. A kezelés eredménye a gyógyszer 1-1 napi 
teljes kihagyásával is fenntartható. - Huzamos alkalmazáskor 
ajánlatos az elcctrolytszint időnkénti ellenőrzése. - A digitali
zált betegek beállítása Provezid-kezelésre fokozott óvatosságot 
igényei a készítmény protoveratrin-tartalma miatt. - Gyógy-

· 1, zeti vag)' szakorvosi járóbeteg-r<".ndelésen 
:~á~ kizárólag az orvos uta~ítása szerint, csak 
ellenőrzés mellett alkalmazhato. . 
• , • "T--"· 'l"rsadalombiztosítás terhen:: siabadon rendelhető. I>{e"Jegyzes, TT a 

' 1 •. SO tabi 8 80 Ft, 500 tabJ. 49,70 Ft. Csornago as. · ' 

p"!'iMAL. E. Gy. T. 
drazse 

III. 

0•25 g 3,5,5-tr!rnethyloxazolidin-2,4-diont 
összetétel: l drazsé . 

tartalmaz. . , A · k • a ke. 
11 k· A._ petit mai" kórfonnáinak kezelesere. ver ep 

Jav!'.ze~J: al~lt ellenőrizendő! 
Adagolás: Naponta 3-4 dra:sé~'l 1 4 éves korig O 03-0,015 g/kg/ 

Gyermekadag?k: 2 hl óna::ios T otl~1ületre számított ~dagja: 0,9-1,2 
die 2-3 reszre e osztva. es · .. k , 
g/;,_•/die. Rendszeres ':'érképellenőrzés szu scges. 
:rvfellékhatás: leukopcma. . . , ő 

Társadalombiztosítás terllere szaoadon rendelhet • Megjegyzés: ~ 
Csomagolás: 20 tabl. 21,40 Ft. 

pULSOTYL Ch. 
inj., cseppek 

xv. 

.. , (' ml' 20 mg pholcdrin. sulf.-ot, 
Osszt~~=~: Asa~Yi o'.s g lpholcdrin. sulf.-ot tartalmaz. ' . ·' 

. b, zeti és fertőző megbctegedessel Jál o 
Javallatok: Hyp~~~~~~m~!, ~eripheriás keringési zavar~k, altató· 

collap;us, , ag;:, , k h •poioniás pulzusrendellenessegek. 
szer· cs gazmergezese , l "ksé 

Adagolás: Felnőtteknek n:ponta 2-3-sz~~ 15-20 csepp, szu g 
esetén naponta 2-5·szor l amp. s. e · „ 

M . , • + Társadalombiztosítás terhére szabadon rendclheto . 
• egJegyzes. 7 60 Ft 50 X 1 ml an1p. 56,- Ft; 
Csomago~ás: S(

2
x
5
1 m

11
1 a

1
m
2 
~ Ft b. i űveg (100 ml) 48,- Ft. 

b.luveg m •' 

PYRAZINAMID Ch. 
tabl. 

XLVII. 

.. , 1 1 tabl 0 5 g pyrazincarbonsavamidot tartalmaz. 
Osszetete : . · :. " óros megbeterredések esetén Isoniciddel 
Tavallatok: Friss gmnok b .. 1 k(;_lönösen akkor, ha a beteg 
- vagy Streptomyeinncl k?".' ina vab, · A krónikus tubercu\osis 

T b inal p AS szed eset nem irp. 
a . e aÍorm:i: ában más, hMásos gáiló~zerrel együtt. • 
mrnden , J . ada ·a megközelítőleg testsúlykg-on~en; 

Adagolás: Atlagos napi . , gJ \' heti túl A nehezebb súlyu 
35 mg, de ezt a me:nnyiseg~.~~~m2 5P g-;g cn~elhető. A kezelést 
betegek "napi a<l~g1a1 le;redi.ban ; főétkezések után napi 2 x 1 
kúraszeru adagola~sa, n, 0 ·-· . ma'<l e héten át az adagot 
tabletta (1 g) bevetelevel kez<lJuk,.. (l s gi g) növeljük. Kom-

k napi 3---4 x 1 tablett ig , - ód 
fo ozatosan , 'b n a p •razinarnid alkalmazása nem m . ?
bin'1lt kezelc~ csele e . ) 1 ká osan alkalmazott adagp1t, 
sítja más anlituberculolicunm;.; szo s · 
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Megjegyzé5: .;. Or~osí vényen Pyraúnamid n 
hetcgne~. l'~razman:iddal történő kcz 'é c.m ren~clhetö; 
gondozo mtezel végzi. ei set az illeték 

Csomagolás: 50 tabl. 75,60 Ft, 250 tabl. 368,90 Ft. 

QUINOSEPTYL Ch. 
tabl. 

Összetétel: 1 tabl O 5 • lf · , g su amethoxypvridazin- t ·t · 
Javallatok: Elsősorban idült húg-,-<?etTi .fer " , . o artalma 

pyelon"ei:hritis stb.) elhúzódó k~~~lése és e~~zÍsck ~cystitis, 
mcgeloze;;e, mert kellő savó- és s-ö . e. az e?-dogcnre 
ha5áso~ aI::kban ,,iiriil ki a viz~letbe~~tl szmt b1ztos[tása 
~du_[t _I:gut1 fertozésck (bronchitis és b . . 
osz1-teh hónapokban hatásos h ronchiectas.ia) es 
A. húgyuti, fertőzések, I\lfening~co~~~f-f~;~~y~axtst 
?~ sente;ia (erzékeny kórokozó csetéb ozcs:k,, 
cs erys1pelas az egyéb rövid hatás ~n prffhylaxts es k 
scp1.yl

0 
Salvoscptyl} sikeresen kezclh~tős~u 0i;ami~okkal ( 

hasznalata. Ezáltal ar:ró! is mc ," ·dh ez~rl célszcriibb 
szulfonamidokkal. szemben nem Jiflr~~c~~:;;nk, hogy á :; 

Ellenjavallt (általában mind ·ulf. . · fonamid-túlérzé.ke~ységbe~n ~z Qn'.lmid-kcÍelés esetében). 
allergiás diathcsisben is· 'ves~elé ~fosepty esetében ált · 
a salakanyagok kiüríté;~ gátolt:g ~ce~égben,. oede1nák 
a compensatio lielyreállítása elöÍt· ~á:11penza~ szív 
rosod~s~ esetén. _ A szulfonamid~k _!-paren Y:11a súlyo 
;neghulesben, grippébcn st.b batást 1 .gy a _Qumoseptyl 
indokolatlan és ok nélküli ko~kázatvár!aÍ~~t ~er\ alka 

Adagolás: A fenti ja 'ail t kb • en . ~-, 
2 tabletta (l ) ". a 0 , al'.' az elso napi ke;:.dő adag fi 
'tk , , g, ma1d a masod1k nap/61 kc;;.dvc napi l t bl 
~2 e~tis i:ia,),_'„ tz el~.6 _r1:;pi adagolás két részletbenettt 
- Gyer~eok~~ó;,:iás~~~~e;~e~ Q(rc&'gel l tlabletta, este 'i t; 

Mellékh t' • B' . _ m~oscpty t ne alkalmazz 
• a

1
a;;. „ or-.„vagy nyall.ahdrlyalunetek jdentke•efseJ-ni 

uz01ma oes;;untetp1k f " .u 

Idcgjegyzés: .T„L T' .. d-' , . . . , TT "-' 5 ·'1 =omo1zro~1tas terhére szabadon „ 
Csom.agolas: lO tabi. 14,50 1c1, 100 labl. 132,40 FL ende 

RADIPON B. 
tabl. 
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Összetétel· 1 tabi O 58 · b't 
1 

2 
9 

· ' mg emetm. hwkochior 2 l mg h 
1 a., , mg codicin. ba8., 7,6 ini ammon."ehÍor.-ot far~no 

JavaUatok: Bronchitis acuta el chronica. 
Ada.,.olás• ~ ' · ' , 1 "' • .:i-oranll:'?llt tabl., gyennekeknck 11 _11 

gyomorra ne adjuk! /4 12 

Megj~~~és:b;:;_': Tár~ad'."lom~izi_ositás terhére s:>:abatlon 
ta · orvosi veny nelktil is kiadimtó. 

Cson;.agolás: 20 tabl. 5,40 Ft. 

-ED'fL I(. Gy. IV/XVI. 
· ·1 rng és 2 Y2 mg; tabl. 0,10 mg és 0,25 mg 

']· .,. zctétd: l amp. 11 mi) l mg, ill. 2,5 mg reserpin.-ot tartalmaz. 
ss 

1 
tabi. 0,10, ill. 0,25 mg re,crpin.-ol tartalmaz. 

vallat: Magas vérnyom.ás, fiatalkori centralis és labilis hypertoniák. 
11. fii.'.ált hypertoniák jó- és rosszindulatú alakjai is jól reagálnak 

a legtöbb esetben. , 
Sajátos gyermckgyógpiszati jm;allat: Neuropathia, bizonyo~ tachy-

<·.. cardiák, chorea minor. 
.:;;'}'.--d f\olis: 0,1 mg-os tabl. járóbeteg kezelésére has;;;nálatos. A túl
„ ;,_ a_zott sedativ hatás elkerülésére ajánlatos napközben alacsonyabb 

;daaokat, napi 3 X 1-2 tablettát és c;a]; este magasabb egy~zc1+_ 
a<la~okat, pl. 3-4 tab1.-t alkalmazni. A 0,25 mg-os tabl. fokvő
'Jet~" kezelésére alkalmazható. Kezdő adagolás napi 3 x 1-2, 
~setl~g napi 3 X 3 tabJ. Kifejezett és kielégítő vérnyomáscsökkenés 
elérése esetében a napi adag fenn tarló adagokra csökkentendő: 
napi 2-3-szor 1-2 0,1 mg-os tablettára. 
Középsúlyos és súlyos esetek kezelésére általában napi 2 mg-os 
oralis adagoló.s bizonyult elegendőnek. Szükség esetén ezt az 
adaaot napi 5 1ng-ra emelhetjük. Cerebralis arterioselcrosis 
eset%bcn a kezdő adagokat alacsonyabban ( l mg) szabjuk meg. 
0.1 %-os (l mg-os) injekció adagolása; hypertonia e;;etén a ke
zC\ést kis adagokkal kezdjük, pl. 0,3-0,5 mg naponta. Napi 
átlagos adag általában 1-2 amp. i. musc. 
o,25 %-os (2,5 mg-os) injekció adagolása: súlyos psychosis és 
iz"'alrni állapotok kezelésére a napi adag az első napokban 5-10 
mg. A kezdő adag 5 mg, mely szükség szerint 2,5-5 mg-mal 
kiegészíthető, i. musc„ esetleg ]as~an i. ven. Tapasztalat szerint 
2-3 arnp. adagolása után az eredmény tabletta adagolásával 
fenntartható. lnjekci6s ke::.e/isck csak inti;:etben a/kalmadwtúk. 
Gyamekadagok: 2 hónapos kortól 14 éves korig: 0,05-0,03 
mg/kg/die per os, 3-5 adagra elosztva, kisebb adagokk:J.l kezdve 
és - szii.kség esetén - fokozatosan emelkedve. I. musc. ennek 

a fele. 
Mellékhatás: Sedativ hatása bágyadtságot idézhet elő, ami az 

adagok csökkentésével kiküszöbölhető. Hasmenés csak kivételes 
esetekben fordul elő, és 3-5 napon belül elmarad. További 
mclléklmtás: orrnyálkahártya·duzzadás, vagotonia. 

Megjegyzés: >fc Társadalombiztosítás terhére szabadon rcndefüető. 
- Lejárati idő: inj. 2 év, tabl. 3 év. 

Csomagolás: 50x0,1 mg tabl. 15,90 Ft, 250x0,1 mg tabi. 64,60 Ft, 
40x0,25 mg tabl. 27,90 Ft, 250x0,25 mg tabl. 124,60 Ft. 
5x1 mg amp. 21,90 Ft, 25 x 1 mg amp. 93,60 Ft, 
5 x2,5 mg amp. 41,80 Ft, 25 x2,5 mg amp. 177,50 Ft. 

X\TI. 

Összetétel: 1 amp. (l ml) 0,3 mg dihydroergotoxin. aethansulfon.-ot 

tartalmaz. 
1 űvcg (10, ill. 100 ml) IO, ill. 100 mg dihydroergoto:án. aethan-
sulfon.-ot tartalmaz (1 ml = kb. 30 csepp = 1 mg hatóanyaggal) 
l sublingualis tabi. 0,25 mg dihydroergoloxin. aethansulfon.-ot, 

tartalmaz. 
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Jav9:llato~:- l;fypert~nia, sympathicotonia, migraine e 
.1!1suff1c1entia, a?~ma r;ectoris, peripheríás érbá'ltalmtl Rron~ 

kor thrombailg1t1s obhterans, c!audicatio ini:ermitt~ ' ai• 
Ad l' N -.ns. 

ag~_as: aponta 1-3 amp. s. cut. vagy i musc V' 
csokkcn~ő hatás vizsgálatára %-! amp. i. ·ven · ernyornas_;,:,::._, 
Csepjiekbol a kezelést 3 x5 cseppel kezdjük és' d - _.;_,_,, 
3 __ x 1-2 _cseppel emeljük a kedvező haÍ:ás j~lentk~és~i agot naÍ}i:;~; 
tobh, mmt 3 x2_0---30 cseppig. Az optimális és le ·0f;b de 11 ~,:;;;, 
'.1-d.agg_al _a kezelest 1-3 hónapig folytatjuk. A gJ k an tuttc>t 
lllJe~c16 s. cut. vagy i. musc. adagolásával fok~zh:f p~ hatásái:'.< 
g.u~lis. tablettákból első nap ~ tablettát adunk,- ma·i~ .tA subt.:11>;.'. 
szamat naponta eggyel emeljük 7--8 tablett/.' , J ab\ettak'''/.: 
marad a ha_t_ás beálltáig. A tablettákat a n::)g,fil~=~:~ ~dagoj~· :}< 
h
tesen. adagoljuk, a nyelv alá helyezve nvelés n6Íki.il . gyl en\e• 

agyJuk. ' · szeto vadni . 

I\1:egjegyzés: 4+ Társadalombiztosítás terhére c~ak 1, 
nek rendelhető, akik essentialis hyperton· 'b - .

0 
}an hetegck-

1:endsz-;ri m?gbetegedésben szenvednek, ~~ :kik:éf a egyéb. ér. 
es bevalt gyogymódoknak megfelelő időn át történ" alk ~zokaso~ 
nem_ vezctelt ke!lö eredményre. _ Reder" ? . a mazása ,·:'·; 
~~bh:i~·d,;a~l.~ kfo:~'Ógyellátás terhére nem ~:e~de·t1~~~ő cseppek, . · .. .; 
Jarah l o; InJ. 2 ev, cseppek 1 év, subling. tabi.: 3 é.v - I.e:- ! 

Csoja~olás: 5 x l ml amp. 16,70 Ft, 50 x J ml amp 15; 20 F 

673~5F~~seppck} 10 ml 73,20 Ft, 1 üveg {csepp~k) lŰO ~j 
50 subling. tabi. 27,10 Ft, 250 subling. tabi. 97,90 Ft. 

REDIMYL Ch. 
inj. 

X!II/LI!. 

152 

Összetétel: 1 amp 120 l) O 3 " d' _ • · ', m ' g !'" 1melhyl-glutarimidet tartalmaz. 
Javallat,obk. 1 In~ravenas barbit~Jnarkózis megs7.Üntetése barbitá! · 

e~; a latoszcr oko.,;ta mergezések. es 
Sa1atos gyermekgyógyászati jauallat: Új- és koraszülöt•~k 
rohama. "' asphyxiás 

Adag?l~s: felületes, intravená~ barbitálnarkózis azonnali megsz ·-· 
ta~ara es a kóvetkezményes panaszok (szédülés álmosság) ;Kt· 
~:~~ete1'~ére,, P.L iá;óheteg:r7ndelésen végzett kisebb beavatk~~ 
de „oghuzas, talyogny1tas, repositio stb.) után, többnyire 

,gendo 25_ml_1. ven. befecskendezése. Ez az adag néhán 
~~iva me?':metelhető az optimális hatás eléréséig. Kii~%e~:~ 
„ Y nll;rkoz1s ~ors megszüntetésére oly esetekben, ha a · 
_2~t~1~:a~lapot bsszatérését ~eg ak<:rjuk gyorsítani; kezd~ze~ 
JO- 1• ven. efecskendezunk, maJd néhány perc múlva m" 
elér~2ig~l-t adunk. Ez az adag megismételhető a kívánt hat'i! 

~é/S'· '.~ar~ázis esetében, amikor túladagolás történt vagy ha 
a~ ita -~ulérzékenysé~. ?-11. ~e~n, a comatusos állapot idötarta

b~nak leny~?es rr;egrov1d1tcserc; kezdetben 40-50 ml-t i. veiÍ-
telj~k:1J~e~6ne7fe ek~ ezt 1~z, a~agot a szükséghez képest megisrné: 

•• n •, ' ,us e erese1g. 
~~:~~ ~~rg~~ "'t?téJ;ien, ha a beteg_ öntudatának gyors feltisz· 

arJ e erm, 25-40 ml-t 1. ven. bcfecskendezünk és 
~z~ az, 1ada~ot ,10 perc múlva megismételjük. Esetleg néhány 

r, mu va 1smet adunk 15-25 ml-t. 
-!'".1?1.'.~. mér~ezfs esetében kezdetben 60-100 ml-t lassan i. ven. 
lllJJCJ<ihmJ;, es ezt az adagot 3-5 perc múlva megismételjük. 

A továbbiakban a szükséghez mérten hasonló mennvh; · t rl k 
10-15 perc múlva. Ha a comatosus állapot újból~éla._~n 
akkor 1-3 óránként 25-40 ml-t fecskendezünk be i. ve:U ne, 
Igen súlyos mhgezés esetében (teljes areflcxia, fénymerev pu;illák 
légzészavar) az első adag 80-120 ml. Ezt a mennyiséget i. ven'. 
lassan injiciáljuk, és kb. 5-10 perc múlva megismételjük, a be
teg állapotának figyelembwételével. További 10 perc múlva 40-80 
ml mennyiségben újabb adagot nyújthatunk, majd szükség sze
rint 3--4 óránként a befecskendezést megismételjük, a mellék
hatások figyelem bevételével! 
Súlyos és igen súlyos mérgczetteknél a Redimyl inj. napi mennyi
sége megfelelő elos7-tásban 400-900 ml is lehet. A mérgezés 
lefolyása (3-5 nap) alatt összesen 2--4000 ml is adhat&.:·~ A 
Redimyl inj. alkalmazása nem teszi feleslegessé a mérgezett 
beteg egyéb kezelését, úm.: gyomormosás, hashajtás, cardialis 
támogatás, parenteralis folyadék- és electrolyt-bevitcl stb. 
Gyemukadagok: 2-12 hónapos korig 2 mg/kg/dosi i. ven., 1-14 
éves korig 1 mg/kg/dosi i. ven. Szükség esetén 20--30 percenként 
megismételhető, általában a túladagolás első jcléig (arcfin1.or, 
szemhéj-, ujjrángás, ill. -fibrillatio). 
!\1ellékhatás: Görcsroham. 

Megjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: b. 25 x 20 ml 128,- Ft, l X 100 ml 23,50 Ft. 

RELAXIL-G E. Gy. T. 
inj. 

Xl. 

Összetétel: 1 amp. (10 ml) 0,5 g guajacolglycerinaethert tartalmaz. 

Javallatok: Abdominalis, anorectalis és végtagsebészetben adju-
vánsként narkózisban az izm::ntónus csökkentésére. Alkalmas 
spasmuwk oldására discus-herniában, tetanus kezelésére és 
electroshock-therapiában az izomjelenségck kivédésére, továbbá 
apoplexia következményeként létrejött spastikw; bénulásokkal, 
rheumás contracturákkal, bursitisekkel, spondylitisekkel együtt
járó fokozott izomtónus csökkentésére, valamint anorectalis 
vizsgálatok megkönnyítésére. 

Adagolás: L ven. és i. musc. (lehetőleg a glutaeusokba) injiciálható. 
Sebészetben a narkózis beállta után az első adag felnőtteknek 
20 rnl (2 ampulla) i. ven. Hatása 4----6 percen belül éri el a maxi
mumot, és kb. 20--30 percig tart. Hosszabb műtét kapcsán -
szükség szerint - többször is adható prolongáltan, frakcionálva 
(10-15 :ml) 200 ml·ig. - A felsorolt egyéb indicatiós területe
ken naponta 1-2 amp. (10-20 ml) adható. Adipositas vagy 
súlyosabb izommerevség esetében egyszerre 4---6 amp. (40--60 
ml) is injiciálha.tó. Sebészeti alkalmazásakor - amennyiben 
a beteg spontán légzése romlik - jól záró maszkon, esetleg lé· 
lcgcztetőkészüléken keresztül vagy méginkább intratrachealis 
intubatio útján altatógépre kapcsolva, mesterségesen lélegezte
tünk oxigénnel mindaddig, amíg a spontán légzés helyre nem áll. 

Megjegyzés: Ifi Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 10x10 ml 47,90 Ft, 50x10 ml 225,- Ft. 
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REPARON E .Gy. T. 
kűp, kenőcs 

Összetétel: 1 kúp (2 2 g) 0 66 ni!!", 
liquefact.-ot tarta'lrua>;, ' 1 rnrd Bact. coli steril, 7 mg JJ 

~ tubus (25 g) 8,25 milliá,d B · 
hquefact.-ot tartalmaz v/o e l·a?~· ~oh., sten1, 0,082 g Ph 

Javallatok· Ar , . , .. " mu z1os enocsalapanyagban, 
d , · anyer cs szovodménvei · fá ·a 1 · 

as, pruritus ani et vulvae h , d J a '?rn, viszketés, 
Adagolás· Űlöfi' d „ , ' r aga es et fissurae ani. 

kerrni: ur o utan napi 1-2 kúp. A végbél környéké~ 

Megjegyzés: T ársadalornbhtosil · . 
- Lejárati idö: 1 % év. as terbérc szabadon 

Csomagolás: 10 kúp 16,70 Ft, 1 

RESEPTYL-UREA Ch. 
sebhintőpor 

tubus (25 g) 15,20 Ft. 

Összetétel: 1 doboz (10 g) 0 I b 
3,4-dichlor-benzolsulfonannd g6 9ai Ímid., 3 g ( 4-chlorphenyJ 

Javallatok: Fertőzesre an' ., ' g _actos.-ot tattalmaz. 
seruJes, felfekvés re!~h us vagy fertozott serulesek, sebek 
gcm;yes folyam~tok (:n~~~~ok valadekozo fekelyek, ' 
a bor pyogen fertozese. Felu!eü ge~ s1~o~yok, tályogok ' 
carbunculus, phlegmone stb.) feltar:es o Y?-matok, (funmcul~ 
ITT ogyasza11 es kozmetikai k bb s utan1 kezelese. _ Bö 
fertozes megelozese va ki1scbb mutet1 beavatkozasokban r- '.L'·i 
gennykeltő baktenumok ~lpu s~t kitei:]cdesu fertozesekben a 

Al~1:;::d::~~:~a~:~P~:~:i:::ru~)a.h~ c::~~b~- es gyermek~ J@l 
seb felületet naponta s k elvcgzett seb-to1lette utan az eg' ;,'~) 
behlntiük. Kotoszovett z~e:~b!zer:~:a tobbszor vekony retegb: ·---• 
hllltett gezcsíkot vezetunk b A b kokba sebbintoporra! b li~'.j 
i-3 nap. A sebhintőpor a~kalrn!~, feltkz~lásanak 1deJe kb. ·'·1 
-6 nap, de huzarriosabb id"n át asana a agos 1<lőtar~ ,„, 

Szu!famlam1d-keszitmen)ekkel 
0 szem~ nyugodtan alkalmazható. j{f 

a se~hmtopmt csak clozetes scarif en1 erzekcnyseg esetén 1:; 
tevesr proba utan alkalmazzuk rcatioval vcgzett negat1v ra. ·~,__j 

Megjegyzése~: + Társadalombiz;osítás terh · , . ::·-:)' 
- 10 g cs 75 g vény nélkül · k' cie szabadon rendelhetü 

Cson:..agolás: b. 1 doboz 10 ' ' IS !adható. -- '_ 
b. 1 doboz (500 g) 28b,.!";F~'.60 Ft, b. l szóróuveg {75 g) 42,- Ft,: y</ 

RETABOLIL K. Gy. 
olajos inj. XXXVII.~-'~:,:~. 
Összetétel: 1 

tartalmaz. amp. (l ml) 5o mg norandrostenolon. decanoic.-ot 

Javallatok; i\1inden ol an 0:··, ! 
hatás szükséges va y eset, ~el"J'.ben erélyes és tartós anabolikuS :;·: j 
hatástalannak biz!~yu~~ kddif ismert a1,1abolikus készítmények ·::_: )_
progressiv izom-dystrophi':i, ·. így Tpl. d1abeteses retinopathia, { 
(Werding-Hnffm-nn--,•nd m 'inti. is prog. ressiv spinalis atrophi•... · 
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,A.dagolá~: J. ,mi_;s~. ~e'.l al~a\Jn~zni. A~ adagolás a7: indicatiólól 
függoen 1ndiv1duahs, altalában diabeteses retmopatbiában 
3-hetenként 50 mg, mamma-tumorban ugyancsak 3-hetenként 
50 mg, izom-dystrophiákban: felnőtteknek 2-3 hónapon ke
resztül heti 2 x 50 mg, gyermekeknek hetenként 50 mg. 

:E11eiijavallawk: Prostata- és férfiemlö-carcinoma. 
J\{egjegyzés: + Társadalombiztositás terhére csak szakrendelések 

rendelhetik. Körzeti, :üzemi stb. orvosok csak szakrendelés (fek
vőbeteg-gyógyintézet) 2 hónapnál nem régibb keletű javaslata 
alapján rendelhetik Ilyen esetben a vényen a javaslatot adó 
intézményt, szakrendelést és a javaslat keltét fel kell tüntetni. 
Kö;;g)rigyel!dtá,- talufre ucm rcnddhelő. - Lejárati idő: 2 év. 

c 50magolás: lxl ml 48,- Ft, 25xl n1l 1178,70 Ft. 

RETANDROL K Gy. XXXlV. 
olajos inj. 25 mg és 250 n1g 
ö5szetéteh 1 amp. (l ml) 25 mg, ill. 250 mg testosteron.·phcnyl

prop.-ot tartalmaz. 

Javallatok: ~'ér~i c!i~?'· ejaculatio .~ra'.?cox, férfi. hypogonadismusa, 
impotentl.a, mfantihsmus, castratios tunetck, Klinefelter-syndroma, 
férfiak ostitis deforrnansa, ill. Paget-kórja, prostata-hypeli:rophia, 
eunuchoidismus, akromegalia, hypophysaer cachexia, panhy
popituitarismus, endo1netriosis, mcno-metrorrhagía, inopcrabi\is 
mctastatizáló és recidiváló női mamma-carcinoma. 

Adagolás: A kórképtől függően a 25 mg-os inj.-ból hetenként 1 vagy 
2 amp., esetleg kéthetenként 2 amp. í. musc.; a 250 mg-os inj·ból 
havonta 1, esetleg kéthetenként 1 amp. 

Megjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére a 25 mg-os szabadon 
rendelhető; a 250 mg-ost a szakrendelések rendelhetik, ill. csak 
szakrendelés (fekvőbeteg-gyógyintézet) jaVaslata alapján ren
delhető; a vényen a javaslatot adó szakrendelés (fekvőbeteg
gyógyintézet) és a javaslat keltének feltüntetésével. 
Emldrákból kiindult áttételes csontrák esetében a megyei on
kológus (Budapesten: Onkologiai Gondozók főorvosai) állal 
kiállított vényen vagy az általuk engedélyezett, aláírásukkal, 
bélyegzőlcnyomatukkal ellátott szakorvosi, körzeti stb. orvosi 
vényen mindkét készítmény térítésmentesen rendelhető. Minden 
más megbetegedés esetén térítéskötelesen, illetőleg csakis a 
40/1958. (Eü. K. 19.) Eü. M. sz. utasítás 6. §-ában említett 
cseiekben rerrdelhető térítésmentesen. 
Aphrodisiacumként a társadalombiztosítás terhére nem rendel
hetők! A 250 mg-a.<ra a vényt kit példányban {„másolat"-tal) kell 
kiállítani. - Lejárati idő: 3 év. 

Csomagolás: 3X1 ml amp. 25 mg 20,60 Ft, 25X 1 ml -an1p. 25 mg 
139,80 Ft: 
b. 3 X 1 ml amp. 250 mg 121,90 Ft; 25 x l rnl ainp. 250 mg 
1006,40 :Ft. 

RETARDILLIN E. Gy. T. XLVII. 
inj. 400 OOO NE, 1 OOO OOO NE 

Ö5szetétel: 1 gumi<lugós llveg L 400 OOO NE g-penici!l.-procain· 
1 mg polyoxyaethylen-sorbitan-monooleat., 
1 amp. II. 2 ml inj. natr. chlor. isoton.-ot, 
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gumidugós üveg I. 1 OOO OOO NE · · 
3 mg polyo";>'cihylen-sorbitan-monool~~~en~c1'.l.-procain., 
natr. chlor. 1soton.-ot_ tartalmaz. ., amp. II. S tJJ.l 

Ja„·allatok: Peniciilin-indicat" 'k 12 , . 
penicillin-szintet biztosít. 

10 
' -16 orn.n át kielégítő th 

Megjegyzés• ~ T · , 
- Lejár~ti„idö:a~s:~~lombh:tosítás terhére szabadon 

Csomagolás: 

~·sö~- ::-oooGONE+II. lx2ml 1?-Ft 
r: I x 1 ogg ggg ~~-; i~· 5~ x ~ ml s2S'.- 'Fr; 
I. 50x 1 000000 NE:u· ,,x - ml 25,80 Ft, 

' • x;:, ml 1194,-Ft. 

""""· .. · •.. ••.• ..• · .• • .. •.• •. 1.·· .. ·1 .. ~~\ 

K. Gy. 

'fi 
J ·.;:;-1 

VJ ! 

Ö;;cszetéteI: l amp (S l) 0 <<hij 

RHEOPYruN 
inj., drazsé 

d•d:mph.:ot; · m .75 g phenylbutazon. natr.,0,75 g a ·:::~·.•.:;1 
1 razse 0 125 g 1 1b ltii·--'1 
talmaz, ' p ICU). utazon' 0,125 g amidazophen.-ot t <:::;j 

Javallatok: Arthritfa, monarth . . . . at:;_) 
rubacuta et chronica lumntls, poly'.'-rthr~1:s rheumatica .":_'.) 
pi°dagra,. polyserosiili' rhe<~!';.~ic.ier1card1bs rhe;ii;riatica ~:a;;·:·\ 
r ieumatlsmusa neuralg· 

1 
' spondylarthntts lágy , a..-'·j 

algia facialis 'adnexiti ia, po yn~1:ritis acuta et ch;onica re1;ze\·:·-; 
docyciitis, pa~illoretiniti:'. salpmgitis, parametritis, iritis ·~~--; 1 

Ellenjavallatok• Rh·._,_" 11'!:·-> 
cordi 1 •. rc.amus-zavarok vitium d. . 1 
beteg~d~:~n~':~m ami~azophen-&zékenység, ~::e~' ésmyo?.athia ·:· i 
fellépte, to~ábbá ~r- ;~ knyo~bélfekély, oedema-készség ~deg·,_-_ j 

ll~ukop_enia, thrombo:;;0;~<;)ze(;_~~ mk7gb?tegedésci {anae:a. -] 
rnan tilos adni Kr, "k · orcs eszseg esetén p ..,_. .. 1 

ként ellenőrize~dő, 0 A reh~~?lés. ese= a leukocyta-szá:~~;.:~-~-- ! 
trahált kezelést nem szabad f~~'.{~z. ellenőrzése nélkül pr;,.: i 

Adagolási Rheuma kezelésfre l a ru. ! 

fektetett betegnek i. glut., :~~Ű n;ponta v_agy más:idnaponkén 

f~~·t f~!:e:~~~a!t 1~ii?1álv;,:.dNő~~g~~,;:~'an=~e5~~ 1a! 
bóJ 4-6 dr~zsé naponta.esC:akaJ alor:i meg qne?"' szűnik. Dr~~: 
ható. Hetenként a feh, , . , c;rvosi elienorzes mellett ada 1 . 

Me . , erve1seJt-szam ellenőrizendő go -
g_iegyzes: + Társadalomb · t , á • 
- Lejárati idő: inj. 2 év_iz oslt s terhére szabadon rendelhető. 

Cso=agolás: ~ X 5 ml amp. 38 20 F 
b. 20 drazse 20,90 Ft, b. 50 dr~é 5j 3~0 x 5 ml amp., 311,80 Ft, 

' Ft, b. 500 drazsé 523,- Ft. 

RHEOSOLON 
tabl. 

K. Gy. VI. 
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Összetétel: 1 tabi 2 m . 
tartalmaz. · g predmsolon., 100 mg phenylbutazon.-ot 

Javallatok: Polyarthritis chr . . 
rbeun:;atica acuta, cardh~mc~Í · fe~r.i.s. rbeumatica (polyarthritis 
~?P0;ttca; periarthritis (bu' p yseio31tis!; spondylarthritis anky= (rn stadio inflammatior%roscap;a,n

1
s stb.); bursitis; arthro-

• - tT1 e fsc előtt mtrlcgelni kell a 

urmkká1wios kii;;fik,·;:_rnf11yrk leh.-tósig/! és kocká;:_arát (k "k - ·. 
}:aelis o·eszé/.yei) .' ort, os::;frroid-

13llcll.ja".a1latok: U\cus \o:cntriculi ~t duodeni; .vese- ~s ,májmegbete.
gedcsek; decornpcnzalt vagy occompensatlo hataran levő sziv
betegségck; diabcles mcllitus. Oedema, oedema-kés7..ség és 
bypertonia esetében csak sószegény diéta mellett, allandó ellen
őrzéssel 2.lkalrn.azbató. 

A-dagolás: Individuális. Első napon 4----6 tabletta, a további napo
kon 2-3 tabletta. (A kúra folyamán a vizelet, vérkép és máj
funkció időnként ellenőrzendő.) 

:M:egjegy;>:és: + Társadalombiztosítás terhére szakrendelések ren
delhetik, csakis olyan megbetegedések esetében, amelyben egyéb. 
szabadon rendelhető, alkalmazható gyógymód nem vezet meg
felelő eredményre, Körzeti, üzcmj stb. orvosok szakrendelés 
(fekvőbeteg-gyógyintézet) javaslatára rendelhetik, a javaslatban 
meghatározott adagolásban és időpontig, de legfeljebb 4 héten 
belül történő gyógykezelés céljából. - Körzeti, üzemi stb. orvos 
saját elbírálása alapján legfeljebb 3 héten át alkalrnazhat.ia. 
Jvfozgáss;:_crvi betegségek heveny és félheveny állapotában az elő
zőek szerint rendelhető, mozgásszervi betegségek idűlt esetében 
csak szakrendelés rendelheti, illetőleg szakrendelés (fekvőbetcg
gyógyintézet) javaslatára rendelhető, a javaslatban meghatáro
zott adagolásban és időpontig, de legfeljebb 6 héten belül történő 
gyógykezelés céljából. 
A vényen a kórismét minden esetben jelezni kell, továbbá a ja
vaslatot adó szakrendelést (fekvőbeteg-gyógyintézetet) és a ja
\·aslat kehét is fel kell tüntetni. 
A vényt kii példán;,ba11 („másolat"-tal) kt.ll kiállítani. Lejárati idő: 
2 év. 

Csomagolás: 20 tabl. 32,40 Ft, 100 tabi. 143,- Ft. 

R]DOL K. Gy. 
XII. 

inj., tabl., végbélkúp 
Ös!lzetétel: 1 amp. (2 ml) 0,08 g dimcthylarnino-acetylphcntiazid, 

(Ahistan), 0,0015 g methylhomatrop. brom., 0,002 g lidocain. 
hydroch\or., 0,02 g codein. hydrochlor., 0,5 g novarnidazopl1.-ot; 
1 tabi. 0,08 g dimcthylamino-acetyl-phentiazid., 0,0015 g mc
thyihornatrop. brom., 0,02 g codein. hydrochlor., 0,5 g novarnid

azoph.-ot; 
1 kúp 0,16 g dimethylamino-acetyl-phentiazid., 0,0022 g rnethyl
hmnatr. brom., 0,02 g codein. hydrochlor., 0,60 g nova:mida

zoph.-ot tartalmaz, 
Javallatok: Vascularis fejfájás, gyomorgörcs, pylorus-spasmus, 

nephrolithlasis, cholelitliiasis, ureter-görcs, hólyag-tenesmus, 
bél-tene~mu.s, spastikus obstipatio, dysenteriás fájdalmak, tabe
sesek abdominalis görcse, l1yperemesis, dysmenorrhoeás pana

szok esetén. 
Adagolás: I-Ieves, akut fájdalmak esetében 1, legfeljebb 2 ampulla 

i. musc, Fájdalom esetén adagonként 1, legfeljebb 2 tabi., 1, ill. 
2 kúp, amely adagok naponta kétszer ismételhetők. A fehérvfa
sejtszám ellenőrzése huzamosabb adagolás esetén kívánatos, 

j\fegjegyzés: iJ< .:f:4 Társadalombiztosítás terhére szabadon rendel
hető. - Lejárati idő; 2 év. 

Csomagolás: 5x2 ml amp. 15,- Ft, 50x2 ml atnp. 123,- Ft; 
10 tabl. 13,30 Ft, 100 tabl. 133,- Ft; 
10 kúp 26,20 Ft, 100 kúp 229,- Ft. 
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RIGEDAL 
tabletta 

K. Gy. 

Összetétel: l tabi 10 111~ (l 4) (3 6 ---tartalmaz. ' ' - ' )-dianhydrosorbit-2,S.d-. --

Javallatok: Angina pectoris, stenocardia 
Ellenjavallat: Glaucoma, · 

Adagolás: A kezdő adag 5 (l/: · 
időközökben szükség e~~én 2i:~~~etlta). IEht az a-dagot 
a~'.'-g, 15-20 mg (1 %-2 tabietta)e 11,i. e et: -~\z„ átla 
szükseglet figyelembevétel, 1 · z egyeni turőkép 
lehc:t a fejfájástünet .ielen~e ,e~~ az adagot fokozatosan 
A_?tihYf.'.C~tensiv szer~kkel e c.z'~l~lg. , , 
nosen elem te _ gyakran k~Íi ell ~~-\ ~' .a vernyomást _ 
van, ;nérsékelt vérnyomáscsökk \?nÍm', mert a _Rigeda 
hatasat potenciálhatj ·. .1 en ° mtasa, am1 más 
hypotonia keletkezhe:' :;. .

1 J'enko~- kelle;netlen ort 
Mell 'kh - A · - a ag csokkentesével ez 

e atas: betegek egy l'észénél · . . , .. 
amely az adag csökkentésekor mea~t;,n:kneh fe;fa.ias Jelent 

Megjeg • • + , .,,,zun1 . 
Csoma:;:~: 50 ::~~ad;~o~~biztosítás terhére szabadon 

•· , Ft, 150 tabi. 64,40 Ft. 

RIGENICID K. Gy. 
~:itcstmosolvens drazsé, végbélkú J XLVi 
Osszetétel: l draz , 0 25 . l 1 kú 0 

5 
se . ' g aetlnonamid.-ot. 

J 
p ' g aethmnamid.-ot tartalmaz ' -·-"'<· 

avallatok: A gümökór ui 0 !" , • . ·e:\ 
szerekkel szemben r ~ m na is ~s extrapulmonalis, egyéb „:,-;: 
szemben fennálló . tes!JSten.~. esetei, valamint egvéb gátló gát·l·· .•. ~-.• ·.·.·.·.·1.· • m o erantia. · szerek kér-·' 

Adagolas: Drazséból felnőttek k 0 .,,;;,·r, 
gyermekeknek 20---40 ne ,75-l g, azaz 3-4 db n >?<:, 
~úpból felnőtteknek 

1
_n;_g d~stsúlykilogrammonként. A ~

0

:\j.'~:i 
es este. A ta . t 1 . , gyermekeknek i~,-1;.: db g "·"-1 
ill 1 vérrbéJ~sz ala~~'~ szcrmt célszerű a kezclés{;apÍ21 d reggcL"f·.·· 
, : "' uppa =-><ezdeni 5 , rnzséval''i: 1iab~ 5 nap után napi 3 <lr;zsér~a1in u~k_ :mpi 2 drazséra, majJ ,''.

k n~e i:nagasabb adagot az esetek többs. ,:i~a emeblni az adago(it\ 
ezo g)·Omorpanaszok miatt nem d e„: cn a eteg a jelent./'..i 

ban azonban az ideális napi d tu
4 

Jzcdm. A panaszok hiány'<·:! 
szerrel szemben viszon J a ag razsé, ill. 2 bíp. A gyó a~:.,:.; 
alakul ki, ezért mindenk~ .a~ ~?rsan bacteriologiai resisten~-,''.•I' 
gátlószerrel egyiitl, amell'·~lom máltan k;ll adagolni olyan m·· 
kenység feltételezhető. ) szemben meg bacteriologiai éri~::::-_· 

!\-fegjegyzés: + Orvosi vén ·en R" · · -- ·: ' 
fne~~e;é!igenidddel Íö~énö ~!=~~ft ~~illc~~~~l,~~Cö. A Jd"áró-." 1

1 

„~ · ·gon ozó' 

Csoma.:ro!ás• 50 dr , 5 10 kúp 26- Ftz~coo lk,~o Ft, 500 <lra:r.sé 500,40 Ft, · 'i 
' ' ·up 237,70 Ft. 1· 

RIGENICID K. Gy. ) 
infúziós oldat készítéséhez XLVII. 
Összetétel: J üveg 500 alakjában). mg aethionamid.-ot tartalmaz (sósavas só -
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J11.vitllatok: Gümőkór pulmonalis és cxtrapulmonalis ~ J - • 
ccryéb_ gátlószerckkel szemben resistens esetek; egyéb ~)~atai: 
k~l wvábbá oralis és rectalis Kigcnicid-adagoláss~i3t s:ze~k
fcn~álló intolerantia. szem en 

j\d,agolá.s: Szokásos napi adagja l üveg, azaz 500 mg ctionam'd 
Az infúziós oldatot célszerűen a kövcrkezO módon lehet el~& 
szíteni: 500 ml 5 %-os steril glukóz-oldathoz vagy 500 ml steril 
fir.iológiis konyhasó-oldathoz 8 ml steril izotóniás (I,4%-os) 
nátriumbikarbonát-oldatot adunk, összerázás után ebből az 
oldatból 10 ml-t fecskcndövel kiszívunk, és az üveg tartalmát 
ezzel oldjuk. Oldódás után az üveg teljes tartalmát hozzáadjuk 
a gluká7:- ill. a konyhasó-oldathoz. Ilyen módon 1 ezrelékes, kb. 
4,5 pH-jú oldawt kapunk. Az 500 ml infúziós folyadékot az 
elkészítés után közveilcniil, 2-3 óra alatt iv. infundáljiik, a 
szokásos módon. Eltérő koncentrációjú nátriumbikarbonát-oldat esetén a nát
riumbikarbonát mennyiségét minden esetben a fenti előírással 
arányosan számítjuk és adjuk az oldathoz. 
A kiszi!miny oldott állapotban nem tárolható. 
A Rigenicid-infuzióban egyéb kombinációs kezelést célzó anti
tuberculoticumok - P AS kivételével - oldhatók. (A P AS 
lúgos kémhatása miatt az aethionamidot oldatából kicsapja!) 
Az infúziókat a beteg egyéni tűrőképességének figyelembevételé
vel hetenként 3-6 alkalommal adjuk. 

Megjegyzés: + Csak fckvöbeteg-gyógyintézetek részére van forga
lomban. Orvosi vényen nem rendelhető. 

Cso=agolás: 50 x500 mg 347,- Ft. 

XLVI. 
IUTOSEPT B. 

oldat 
Összetétel: 1 üveg (250 ml) 1,25 g hcxachlorophen., 4 g spir. con

ccntratiss., 32,5 g sapo kalin.-ot tartalmaz. 1 üveg (1000 ml) 
4-szercs anyagmennyiségeket tartalmaz. 

Javallatok: Sebészeti kézfertötlenítésre. 
.Mkalil'.lazás: A Ritosept-oldatot legcélszerűbb csepegtetöpalack

b61 alkalmazni. Egy-egy alkalommal 5-10 ml-t öntünk a kézre. 
Az első bemosakodás előtt szappannal, kefével és folyó meleg 
vízzel mossuk a kezünket mintegy 2 percen keresztül. Első be
mosakodáskor a Riiosept-oldat említett mennyiségével szintén 
2 percig keféljük a kezet, majd folyó meleg vízzel mossuk le. 
Ezután újabb adag Ritosept-oldattal további 3 perces kézmosást 
végzünk. A második aznapi bemosakodáskor már csupán 3 per
cig tartó kézmosás szükséges 5-10 ml Ritosept-oldattal, kefe 
nélkül. A harmadik aznapi bemosakodásnál 2 perces kézmosás 
is elegendő a megadott mennyiségű oldattal. - Nyílt sebeket 
Ritoscpttcl kezelni nem ajánlatos. 

Megjegyzés: Szakrendelések a biztosítottnak a szakrendelésen tör
tém'í ellátásához nem a társadalombiztosítás terhére, hanem 
a pro ambulantia szerekre meghatározott módon s:>;ere7.hetik be. 

Csomagolás: l üveg (250 ml), 8,70 Fi, 1 üveg (1000 ml) 27,- Ft, 
1 müanyag palack (1000 ml) 19,- Ft ( + 15,- Ft betét). 
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RUTASCORBIN K. Gy. 
tabl. 

xxx 

Összetétel: 1 tabl. 0,02 g rutin., 0,05 g zcid. ascorb.-ot tartahnai 
Javallatok: Hctern01rhagias \1iathc,1s, purpura thrombopenic 

purpura rne<l1camentosa, hacmaünia, nephritis, túdővérzéséÍ:i\q,:{ 
retinitis, glaucoma, a véredények fragilitásával kapcsolato;-1·.' 
egyéb belső vérzések. 

Adagolás: Naponta 3-szor 1 tabi. 

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabador, rendelhető. 
- Lejárati idő: 5 év. 

Csomagolás: b. 20 tabi. 12,30 Fl, b. 100 tabl. 61,50 Ft. 

Ru~,;:,é Ch. xxxr. ~J 
Összetétel: 1 drazsé 0,02 g rutin.-ot tartalmaz. '',:jli 
Javallatok: A thrombopenras es septikus purpura, vesevérzés, hai- \.:_(1. 

szálerek túlságos fehérjeátcresztése, savós gyulladás, fertőzés, 
máj- és vesebetegségek. 

Adagolás: Naponta 3-szor l-2 drazsé. C-vitaminnal kombinálható. 

Megjegyzés: T<i.rsadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 50 drazsé 12,90 Ft. 

RUTOPHYLLIN 
tabl. 

K.Gy. XVI. 

Összetétel: l tabl. 0,02 g rutin., 0,03 g butobarbital., 0,1 g theo
phyllin.-ot tartalmaz. 

Javcllatok: Hypertonia, arteriosclerosis, angina pectoris, vason, ···1• 

gulans sedativum, apople.xia megelőzése és kezelése. : 

Adagolás: Naponta 3-szor l-2~tabl. i 
Megjegyzés: ~~ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 1 

Csomagolás: b. 20 tabl. 15,10 Ft, b. 500 tabi. 377,50 Ft. 

SACERNO E. Gy. T. 
tabl. 

III. 
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Összetétel: 1 tabl. O,JO g 3-methyl-5-phenyl-5-aethyl-hydantoin.-ot 
tartalmaz. 

Javallatok: Epilepsia {grand ma!) barbiturátokkal vagy brómmal 
nem befolyásoiható eseteiben. 

Adagolás: Naponta 3-szor 1 tabi. Az átmenet más antiepilepticu
mokról fokozatosan történjék. Csak orvosi ellenőrzés mellett 
alkalmazható! 

Megjegyzés:];>!< Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető, 
Csomagolás: 20 tabi. 10,30 Ft, 50 tabl. 22,80 Ft. 

Si\LVADOR K. Gy. 
tabL 

VI. 

Összet6teh 1 tabl. 0,075 g barbital„ 0,08 g coffein., 0,15 g ar:nida
zoph., 0,15 g phenacctin.-ot tartalmaz. 

Javallnt: Analgeticum. 
Ada.gc~ái;;: Naponta 1--·3X1-2 tabi. 
M"' · gyzés: t§< Társadalombiztositás tc;-h<'t·e szabadon 
- '.1.-g~ 10 tabl. orvosi v6ny nélkül is kiadható. 

Csomagolás: b. tO i.abL 7,- Ft. 

sAL'VOSEPTYL Ch. 
tabl. 

rendelhető. 

XLVII. 

Összetétel: 1 tabl. 0,5 g 4-am.foo-bcnzolsulfontb.iocarb=id.-ot 
tartalmaz. 

J~vailat<>k: Strepto~, Staphylo-, Pncum.ococcu.s-fort<Jzés_e~, v:o-Iamii:t 
a húgy- és epeutak coli-fertőzése, gyermekek pyunaJa es ferto
zé::es cnterocolitise. 

Adagoíás: Átlagos adagja. felnőtteknek O,~ g:_-0,15 g/kgf<J?-e, .. r:1e1''. 
adagot négy egyenlő reszre elosztva vctetiink b,e. Csecsemoknck 
napi 0,25 g/kg, 1-2 évesnek 0,20 g/J,g. 3-6 evesnek 0,20 g-
0,15 g/kg-ot adunk étkezés után. 

Megjegy·zé9: + Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 

Csomago:>lás: b. 24-x0,50 g 11,75 Ft, 250X0,50 g 122,- Ft. 

SÁRGA VAZELIN B. 
Összetétel: 1 tubus 20 g vasclin. fla-1.-ot tartal:naz. 

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhfre szabadon 

Cso~uagolás: 1 tubu.~ (20 g) 2,60 Ft. 

XLIV. 

ren<:!ell1etó. 

SCOPOLAIVITNUI\1 HYDROBROf<tTICUM K. Gy. I\1• 

inj. 
Ösm:..:ett:tel: 1 amp. (l ml) 0,5 mg scop. hydrobrom.-ot tartalmaz. 

J:<.valiztok: Parki.nsonismus, tremor senilis, paralysi;;, delirium, 
narkózis bevezetése morlinrrn„1.. 

Adagolás: Naponta 1-2x %-1 wnp. 
Ivlegjegyzés: + ~ Társadalombiztosítás terhére s>;abadon rendelhető. 

Cso1nagoiás: b. 10x1 ml amp. 13,50 Ft, b. 50 X 1 ml amp. 67,50 Ft. 

S.ECA.DOJ„ K. Gy. 
drazsé 

Ös:ozetétel: l drazsé 1 mg ergotamln. tart<i~,, 100 mg coffein.-ot 
tartalmaz. 

Javallatcic: J'v1igrainc, ill. rnigraine-aequivalerJsek, vascularis fej
fájások. 
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Ellenjavallatok, Peripherifu; érsziikülettel járó betegségek, 
pectoris, coronaria-sclerosis, máj- és veseelégtelenség, terh 

Adagolás: Individuális. Áltahában a migraine-es roham kei; 
J drazsét adunk. Ha a roham fél 6rán belül nem szűnik 
egy drazsé adható, de a napi összmennyiség ne halad·' 
a 3 draz>ét, az 1 havi összmennyiség pedig általában -12Ja' 
lehet. 

Megjegyzés: ++ Társadalombiztosítás terhére szabadon 
hetö. · 

Csor.u~golás: 20 <lrawé 8,- Ft, 250 drazsé 100,- Ft. 

SEPTOSYL E. Gy. T. 
szemkenőcs 

:i 

XLv;,'' 
Összetétel: 1 tubus {5 g) 5 mg 2-naphtylmethyl-imidazo]in h -:~:~:;~ 

k~~~:b~n~,5 g sulfamethylpyrim.-ot tartalmaz vazelin tip~~- ,_'"~1 
Javallatok: Különböző baktériumok okozta heveny és idillt k·· :<<; 

hártya-gyulladás, szaruhártya-beszűrődés és fekélv bleph o~: ·'·{.·.•.·1· 

a~i:-ta, - angulm:i:, - chronica, - uJcerosa, bleplÍ~roconfo:1:f- -
VItls, .. dacryocysiltis, fcrtőzDtt szemhéj-ekzema, másodla C: ~. -· •.. · •. · .. • .. ) fertőzott trachoma. g au 

Adag°:~á~: Nap~_nta ~-3-szor borsónyi kenőcsöt az alsó szemJ:ié >-;1 
mo~."? helyezunk, es ,~ szeme~ becsukva, enyhe dörzsöléssel szét~ -'.·.··.:'.·i·· 
kenJuk. Ha a szcmheira akaquk alkalmazni a kenőcsöt a 

héj szélére helyezzük és ott vékonyan szétkenjük. ' szem- .•.•..• · ..•. · .. ·•· .•. ••·• •. ·/" Megjegyzés: 8:~ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 5 g tubus 5,30 Ft. 

SERTAN Ch. 
forte tabi. III. 

1-62 

Összetétel: 1 tabi. forte 0,250 g 5-phen)•l-5-aethyl-hexahydropyri
midin-4,6-dion-t tartalmaz. 

Javallatok: Grand. mal, fokális és psychomotoros epilepsia. Kevésbé 
alkalmas a petit mal rohamok kezelésére. 

Adagolás: Individuális. Átlagos napi adagja 8 éves életkorig O 125 
(% forte tabi.), 8 évesnél idősebbeknek napi 0,25 g (1' fort~ 
tabl.). A napi adagot az egyéni optimális adag eléréséig (ez fel
nőttnél 0,75-1-1,5 g) 2-3 naponként l forte tablettával 
(gyennek".knél % for!e tablettával) lehet emelni. - A therapiás 
:i-dag mrunmum.a ~ap1 '!- g. A Sertan adagolásának megszUntetése 
illetve más antieptleptlcumra való áttérés csak fokozatosan tör~ 
ténhet, - A Sertan szükség esetén hydantoin-készítményekke1 
és barbituratokkal kombinálható. 

IY!egjegy..:és: ~ Társadalombiztosítás terhéi:-e szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 50 forte tabl. 62,20 Ft, 500 forte tabi. 582,60 Ft. 

S]lVENAL Ch. • 
inJ„ tabl. 0,1 g es 0,3 g 

II. 

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 0,165 g phenobarbital., 0,55 g urethan.-ot 
1 amp. (2 ml) 2-szercs anyagmennyiségeket tartalmaz. 
1 tabi. 0,1, ill. 0,3 g phenobarbital.-ot ta-rtalmaz. 

Javallatok: Neurotikus, cnceplialitises, hypertoniá.s insomnia, elme
betegek dUhöngése, deliriumok, morfinelvonás, paralysis agitans, 
chorea, epilepsia, eclampsia, tetanus, tetania, spastikus állapo
tok, hányás, hypertonia, migraine, asthma bronchiale, angina 
pectoris, singultus stb. 
Sajti.la:; gyerme/;gy6gyászati Javallat: Csecsemőkori exdtatiós álla
potok, görcsroham. 

Adagolás: Hypnoticumként: 0,1-0,3 g, sedativumként: 0,05-----0,1 g, 
antiepilepticumkéni: este 0,2 g rnámap 0,1 g. Injekcióból 1-2 
ml, szükség esetén naponta két.szer. 
Gyermekadagok: 2-12 hónapos korig 0_,01 g/kg/dosi i. musc., 
de maximum 0,10 g; 1-6 éve.~ korig O,Ol------0,005 g/kg/dosi i. 
musc., de maximum 0,15 g; 7-14 éves korig 0,005 g/kg/dosi 
i. musc., de maximum 0,20 g. 
Az injekció megismétlésére, ha szükséges, csak 1-1 ~ óra múlva 
kerüljön sor. Intézetbe küldéskor az injekciók időpontja is köz
lendő! 
A csecsemőkori görcsroham leginkább láz által kiváltott, ún, 
„lázas eclampsia", vagyis a szervezet általános, nem spccifi1.-us 
rea.l,;ciója. :ti.fegszüntetésére a beadandó Sevenal mennyiségét 
ml-ben - a 6-os szorzószám használatával - meglehetősen 
egyszerűen ki lehet számítani. Pl.: 7 kg-os csecsemőnek 6-szm· 
7=0,42 ml, kereken 0,5 ml Sevenalt kell adni. Hatástalan.~ág 
esetén Hibcrnal (1-0,5 mg pro kg pro dosi i.musc.), magnc
siumsulfat (0,15 g pro kg pro dosi i. musc.), esetleg lumbai
punctio. - Intézet! 

Megjegyzés: ~ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: b. 5 X 1 ml amp. l 1,20 Ft, b. 50 X 1 ml amp. 112,- :Ft, 

b. 5x2 ml amp. 15,80 Ft, b. 50x2 ml amp. 158,- Ft, 
b. 10 tabl. 0,1 g 2,80 Ft, b. 100 tabi. 0,1 g 28,- Ft; 
b. 10 tabi. 0,3 g 5,40 Ft, b. 100 tabi. 0,3 g 54,- Ft. 

SEVENALETTA Ch. 
tabi. 

II. 

Ösi;;zetétel: l tabl. 15 mg phenobarbital.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Asthma bronchiale, laryngospasmus, hypertonia, arterio
sclerosis, stenocardia, singultus, migraine, epilepsia, pertussis. 
Nem altat, csak sedativ hatású. 

Adagolás: Naponta 3-szor 1-2 tabi. 

Megjegyzés: *1 Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 
- 30 db orvosi vény nélkül is kiadható. 

Csomagolás: b. 30 tabi. 3,48 Ft, b, 500 tabi. 58,- Ft. 
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SillEPAR K. Gy. XXI!fr·~.~· 
~L'""'°'' l üvog (!O ml) 10 ml l>epo<i• oxn. hydrnly•. fluid. „31: 

(=100 gamma cyanoe::ol.ialamin.)-ot t<irtalmaz. -'-'i;fJ 
Java.Hatok: Krónikus és subacut hepatitis, máj-cirrhosis, zsírináj _-Cj/J · 

:; máj-pa:renchyma dcgeneratiója, toxikus és medicinalis máj:- :_··.' •. '_ ... ·· ... ·.·i·.· 
artalmak. \?'.--

Adago~ás: Egyaránt intraglutaealisan és venásan alkalmazható. 
A kczeMs elkezdése előtt a túlérzékenység megáliapltására cé!- /-/ 
szerű O,l------0,2 ml-t mélyen musculadsan beadrri. Amennyiben· --3j' 
30 percen belül nem jelentkezik al!ergiá.'l reakció, a folyamatos 
kezelés elkezdhető. - Kapi adagja 2-3 ml, lassan i. ven. Intra- l 
glutaealisan hasonló adagok adharók. Egy kúra során összadagja - >l 
kb. 150--200 ml. Vcnás adásnál célszerű a készítményt fizioló- ____ ; 
giás konyhasóval vagy vérrel hígítani. ):· 

Megjegyzés: ~f< Társadalombiztosítás terhére szabadon rer!delhctö. ·.:t 
- Lejárati idő: 2 év. '?S._j 

Cnomagolás: 5 X 10 ml gumisapl<ás üveg 44,20 ft, 50 X 10 ml gumi. 
sapkás üveg 410,- Ft. :·1 

>J 

SOLVAST!-Il\t.ffi~ K. Gy. 
tabl. 

.1 
'I 

1 

1 

1 

Összetóiteh 1 tabl. 100 mg theophyllin., 50 mg coffein .. 10 mg ephcdr. 
hydro~hlor., 0,12 mg 1-hyoscyamin. sulf., 0,01 mg scop. hydro. 
brom.-ct tartalmaz. 

Javallatok: Status asthmaticus és a közelgő roham megclGzése. 

Adagolás: 4-óránként % tabletta vagy reggel és este l-1 tabletta 
étkezés után. 

Megjegyzés: ~+ Társadalombiztosítás terhére szabadon renrlei
hetö. - 10 tabl. orvosi vén~· néikül is k:adliató. 

Csomagolás: 10 tabl. 6,40 Ft, 250 tabi. 132,60 Ft. 

SO:MBEN Cb. 
tabl. 

II. 
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Összetétel: l tabi. 0,5 g bromacetocarb.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Ideges ingerlékenység, elalvási zavarok neurotikusok, 
szívbetegek, érelmeszesedés eseteiben; climax, hypcrthyreoidis
mus, pertussis, fülzúgás. 

Adagoiá;;: J\1int sedatinim: 3-szor %-l tabl. I\fint hypnoticum: 
1 '.l:i-2 tabl. egyszerre, lefckvéo előtt Yz órával, meleg italball. 
5 éves korig%-% tabl. 12 ~ves korig %-1 tabL 

Io/Ie-,:·je,;yz:és;: 1~ Társadalombiztosítás te1·hére csak abban az esetben 
rendelhető, ha az adott esetben a beteg gyógykezelésft más -
szabadon rendelhető - gyógyszer megfrlelöen nem biztosítaná. 
- Közgyógyellátás terhére nem rendelhető. 

Ci;:omagoiás: b. 20 tabL 22,- Ft, 0. 100 tabl. 110,- F1-. 

srIRACTIN K_. Gy. 
inj. 1 Yz % és 2 Y2 % 

XIII. 

Összetétel: l ampulla (l ml) 15 mg, ill. 50 mg l-pipt:ridino-n~et11yi
cyciohcxanon-(2)-chlorhydrat.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Üj~z'.ilöttek, .csecserr;ü!c é.-; l:is~ermck~k .asphyxiáJ;.. 
Iuhalatiós es intravcnas narkozrn, morpl11n, barblturat és egyeb 
altatók. szénmonoxyd-mérgezés és p:ieumonia következtében 
fellépő, légzészavarok és légzésbénulás veszélye. 

.Ada.gol:is: I. ven., i. musc. Intravenás alkalmazás eoctén a hatás 
csaknem azonnal jelentkezik. A keringésre nincs_ befolyással, 
hibcrnációban is alkalmazható. Cseppinfúzióban elnyújtott 
hatás érhető el. Súlyos esetekben az intraveniis alkalmazás indo
kolt. Felnőtt adagja :\"0-100 mg (l-2 ampulla 2% %~os inj.). 
Ez az adag szükség esclén %-1S óránként óvatosan megisrné
teL':tető. - Újszülöttek, csecsemők és kisgyern1ekek adagja 5-15 
mg i. ven. ('%-1 ampulla 1 % %-os injekcióból). Szükség esetén 
ez az adag is %-% óránként megismételhető. 

1'.{egje.,.yzés: of< Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 
- ~ - Infranarconnal egy fec~kendőben nem adható, mert kicsapódik. 

- Lejárati idő: 2 év. 

Csc=-agolás: b. 5 x l ml 1 ;-~ % inj. 7,20 Ft, b. 50 X l ml 1 Yz % 
inj. 72,-Ft. 
b. 5 x2 ml 2% % inj. 15,60 Ft, b. 50x2 ml 2% % irlj. 156,-· Ft. 

STERALGIN Ch. 
inj. 

XII. 
Öss~etétel: J an_,p. (1 'T'J) 0,33 m„ "l!Oú metl \lb orn, 22,8 mg 

codem phosp.1„ 40 mg p;i.p«H:'l" l 1rhcchlo1. 300 n g a!T1ida· 
zoph., 300 mg urethun.-ct tartale:az. 

Ja-v;tll.ato:k: lVHndcnfajta simaiiomgörcs okozta fö.jdalom: epe-• 
,_.esekélika, dysmenorrlwea, migr<l.ine. 

A<l'2!go!ás: Szükség cseién l amp. i. mmc. 

Meg-jegyzési Tt'i< Társadalombiztosítás Lerhére szabadon rendelhető. 

Csozna.golis: b. 5 x l -ml amp. 15,80 Ft, b. 50 X 1 ml amp. 158,- Ft. 

STEROG·ENű·L E. Gy. T. 
oldat 

XLVI. 
Összetétel: 1 üveg (JOO ml oldat; 10 g cctylpyridinium brom. (min. 

95 %)-ot ta1i:almaz. 1 üveg (250, ill. 1000 w.J) 2,5-, ill. 10-szeres 
anyagmennyiséget tartalmaz. 

Javallatok: Fertőtlrnítésre: helyfaégek, használati tárgyak, fehér
nc~mű_ és ,;gynemű, kézfertőtlenítés, hUvelyöblítb, gombás fer
tőzések kezelésére, szennyezeü börfelületek, sebkörnyék, műtéti 
terület tisztítása, égési sérülések kezelése stb. Fémmliu„erek slerilu::l· 
sére ucm all:afmas. 

Adagolás: A csornagol6.~hoz mellékeit részletes h:::sználati utasítás 
szerint. Figychnez1eté>: c~ak kü!sfJÜges használatra és csak fel
hígítva liasználható! Lehetőleg melegvizes oldatot használjunk. 
Szappfillllal együtt ne a!kulmazzuk! Üg,·eljiink, hogy ne jusson 
a szembe. 
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Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére bőrgyógyászati és nő 
gyászati szakreudcléscl: szabadon rend~lh~Uk. Gycrmeksza. 
dcláek, körzeti gyennekonrosok pemphigo1d, pyoderma 
rendelhetik, a vényen a kórisme feltünietésével. Körzeti 
~tb. orvosok csak ~őr~yógyászatj, nőgyógyászati szahen 
J"-''aslatára rendelhetik, illetőleg csak abban az esetben h 
- s_zabad?n rend~1J;et~ - gyógyszer alkalmazása n'~m a 
i:'l:!o,;_! v::~~"el~~~ismel fel kell lü11tet11i. - Közgyógyellátás t 

Csom~golás: 1 üveg b. (100 ml) 27,70 Ft, 1 üveg. (250 ml) 63 80 ·.·:> 
1 uveg (1000 ml) 241,50 Ft. · · ' Ft.·· 

STIGMOSAN 
inj., tabi. 

Ch. I)(·:~~ij 
cl 

Öss2:(•
0
<
1
éte!: l amp. (l ml) 0,:5 nig neostigmin. mcthylsulf.-ot, 1 tabt·.·. ·~}jj 

' 4 g) 15 mg neostigmm, brom.-ot tartalnmz. <0 
Javallatok: Krónikus obstipatio, myasthenia gravis bulb . , \ti]J 

pseudo_bulbaris bénulás, dystrophia musc. progre'ssi\-a ~~s es ·:J .... ·~.1; 
bc}eros1s 1?11YOtroph., postpunctiós fejfájás, posioperativ' gyo:~~ <'! 

él aton.ia, ureter-retent10, ureter-kövek pyelographia h l - .:;1 
cystographia előkészítése, lVfenib-e-syndro;,a. ' e 0 ~ '.~~J 

Adagolás: Napo;:ita I_---;-2~3 :'mp. i. musc., s. cut., szükség esetébe -.··::·.·.· .• 1' 
prompt halas eleresere igen lassan i. ven. illetőleg n " 
3-szor 1 tabletta. ' aponta >.J 

Megjegyzés: ~ Társadalombiztosítás terhére szabadon '·' 

Csome.golás: 5X1 ml 14,30 Ft, 50xl ml 87,90' Ft, rendelbetö, -•. ·.'. .• •.:.·

1
.1 

20 tabl. 19,40 Ft, 250 tabi. 230,80 Ft. _ 

STREPTOMYCIN E. Gy. T. XLVII. ·:·:] 
inj. 

Összeifte:: ~ gumisapkás amp. I. 1 g streptomyc. has. (streptomyc -,i.J 
ru · a akJában), 1 amp. II. 5 ml aqu. dest. pro inj.-t tartalmaz: · 

Javallatok: Gümőkóros megbetegedések kezelése más antit~berculof .. 1' 

cummal kombinálva. ' !· : 

!~~~ javal!~tok :, E. coli az <:P~- és húgyutakban, pertussis (pneu- --1 
~), shigell~', salmonellak, _Aerobacter aerogenes, Proteus- és 

Pyocyaneus-fortoz~s.ek, tularae~.1a_. brucellosis, Haemophylus ir.
fl11enzae, en~o.c<l;rd1tis. lent~ pen1c1llm-resisiens esetei, acut gonor
rhoea (pemcillin-res1stentrn. vagy -allergia esetén) Pasteurella 
-i\falleomy;,es_ mallei, lyrnphogranuloma venernm (iuduinale). Ha: 
t'.'sos hi;,~ur1 ge~yesedések és pcritonitis esetében. - (Gombákra, 
ncketts1akra, virusokra hatástalan!) 

Felnőttnek általában pro dosi 0,5 g-nál ne adjunk többet. Test
súlyhoz mérten túladagolva már néhány gramm alkalmazása 
után is előfordulhat - rendszerint irreverzibilis - hallásrorrtlás, 
megsüketülés! 
40 éven felüli korban az ototoxicitása súlyosabb. A hallásromlást 
fülzúgás előzheii meg, másik figyelmeztető jel a felső hanghatar 
beszűkülése. 
Vesekárosodás esetében - tekintettel az elnyújtoit kiválasztás 
okozta kumulációra, a tartósan károsan magas vérszintre -
sematikus adagolás helyett kisebb adagokat, nagyobb időközök
ben ajánlatos adni. 

Megjegyzés: ~-< Elsősorban gyógyintézetben történő kezelt?s;r-e szol
gál! Gyógyintézeten kívül történő kezelésre csak kivételeseu 
szigorúan javallt esetben: a betegség tüneteinek, a beteg álla
potának szélesen körültekintő, alapos megfontolásával rcDdel
hető, ha az antibiogramm streptomyci=e határozott érzékeny
séget mutat vagy ha egyéb chemotherapeuticum nem vezetett 
vagy előreláthatólag nem vezetne megfelelőeD eredményre. 
Társadalombiztosítás terhire a vényt két példányban („másolat"-tal) 
kell kiállitani. A rendelés indokolását, a kórismét a vényen fel 
kell tüntetni! - Körzeti gyermekszakorvosi ellátásba tartozó 
gyermekek részére csak szakrendelés vagy körzeti gyermekszak
orvos rendelheti. - Lejárati idő: 1% év. 

Csomagolás: I. 1 X 1 g +II. 1 X 5 ml amp. 30,20 Ft. 
I. 50x1 g+II. 50x5 ml amp. 14-4-9,10 Ft. 

1{-STROPHANTOMUSC I(. Gy. 
inj. 0,025 % 

XIV. 

Ö:;;szetétel: 1 ampulla (1 ml) 0,25 mg E.-strophantosid., IO mg 
lidocain. hydrochlor.-ot tartalffi.az. 

J~vallatok: A K-Strophantomusc általában minden olyan eselben 
alkalmazható, ahol a keringés gyors javítására van szükség és 
intravenás K-Strophantosid injekció alkalmazására nincs lehe
tőség. Cardialis decompensatio, coronaria-sclerosis, súlyos fertőző 
betegségek során kialakuló keringési elégtelenség, műtét, szülés 
előkészítése szívbetegeken, fenyegető decompensatio. Akut cse
tcl:ben (asthma cardiale, tüdő-oedema) azonnali hatás szüksége 
esetén az intravenásan adható K-Strophantosid injekció aján
latos. 

Adagolás: A K-Strophantomusc kizirólag muscularisan alkalmaz
ható. Alsó adagként általában -%-1 ampullát adnak mélyen 
a farizomzatba: szükség esetén ez az adag 4-óránként megismé
telhető. A K-Strophantomusc-kúrát több napon, esetleg néhány 
héten át lehet folytatni. - Ha a beteg előzetesen digitalist ka
pott, tanácsos 1-2 napig várni a K-Strophantomusc alkalma· 
zásáva\. Életveszély esetén kis adagot ilyen esetben is lehet adni, 
igen óvatosan. 

I.-fegjegyzés: ~I<ii~ Tirsadalombiztosítás terhére szabadon rendel
hető. - Lejárati idő: 2 év. 

Csumagolás: 5X1 ml amp. 9,20 Ft, 50 X 1 ml amp. 66,40 Ft. 

Adagc~ás: Rendelés előtt mérlegelni kell a nemkívánatos következ
mcnyek lehetőségét és kockázatát: resistens 'törzsek keletkezése 
vest:J.bularis laesio, hallásromlás stb. Az ototoxil-us veszély foko: 
zo~t, ha az ada~~lás_ túl,zot~, ha a veseműködés nem ép, ha a fül 
akar lieveny, akar korabb1 folyamat miatt károsodott állapotú. 
Fokozott óvatosság szükséges gyermekeknél és idősebb életkor
ban. Az adag kiszámításakor figyelembe kell venni a testsúlyt 
v:i-gy a t'.°stfclszínt. Gyermekek átlagadagja 10-----25 mg-/kg pro 
d1e, megiegyeZ\'e, hogy e határon belül csecsemőnek -és 'fiatal 
!'Y~rmekeknek a test~Uly~hoz mérten aránylag magasabb adagot, 
1dosebb gyermeknek pedig aránylag alacsonyabb adagot adjunk. ·,> ! 1t;::·:.:-~: 
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K-STROPHANTOSID K. Gy. XIsr 
~· . Adagolás· Na 1 , 

3 x 1_:__2 d;;,.~~é~ vagy masodnaponkén1. l amp. s. cut. Naponta 

Össz<0tétd.: 1 amp. (l ml) 0,25 mg K-strophantmid.-ot w.rtalmaz.f0"!0 
Juvaliatok: Cardialfr decompeni;atio, coron«ira-s;olerosis, ru;thmá 'C':i"J 

cardiaie, tüdő-oedema, paroxys_nmlis tachycardia, súlyos fertőz• :·.i.j'.~·.0.~ 
be;:egségek. Súlyos műtétek előtt. Általában minden olyan ese~ ·" 
ben, amikor a keringés gyors javítása szü1::ségr:s. · ·;://} 

Adegolás: Els0 adagkf:..i.t r<:ndszel'int gyors hatá"s dt'd:Sbre 0,125- :~.·· .. '.·~•' 
0,25 mg ( ;6-1 an1p.) K-Strophantosíd adása aiánlatos, i:nin> , 
denkor lassan, i. ven. Szükség szerint ez az adag nu:'gi:<méteihet(i<' 
~!ásodik napon szükség esetén az adagot 2 X _0,25 mg-ra (2 amµ \ ' 
lehet emeL'"li. A K-Srrophantosid-kúrát tóbb napon, eset]~~ 
néhány héten át folytatjuk, az esetek súlyossága szerint. _ 
!\:[űtét előtt naponta 0,125-0,25 :mg CYz-l amp.) adható né
hány napon ict, ugyal!csa"k ksso:m, i. vcn. - Csecsemökn~k és_">' 
kisgyermekeknek 0,05-0,1 mg (0,2-0,4 01) nagyobb gyenne- -:·<l 
keknek 0,1--0,15 mg (ü,4---0,6 rnl) adható i. ven. naponta---
1-2-szer. 
Ha_ ~ beteg elözet~eu digitallit kapott, 1-2 napig várni kell 
a K-Strophmtosid injekció adásával. E!cn·cszély esetén tenD.é
szei:eoen egész kis adagot, 0, 1 mg-ot, azonnal is lehet adni, sőt -~~ 
szükség "'s~tén ezt meg is lehet ismfaelni. Célszerű a K-Stro· 
rhantosid injekciót beadáskor fecskendőbe visszahúzott vérrel 
\•agy fiziológiis konyhasó-oldattal hígítani. 

Megjegyzés: i:B+ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendel-
hető. - Lejárati idő: 2 év. 

Ch. VII. STRYC'fi:N.Th:'UM ::t<.:'lTRlCUi\.-1 
inj. O,i % és 0,.2 % 

1 mg, ill. 2 wg slri'·:hn. nitric.-ot tartal-{-~;;;,;;:: ;rét:!l: l amp. (1 m1) 
"az. 

Java,fai:ok: Kimerültségi állapotokban, rcconvale>centiában mint 
iltaláno:, tonit:áló szer. l'viozgató beidegzés bénulásai {Heine· 
lvfedin-kór)_ enu:resis noct., analepticu..-nként kibítószer-mérge
zéosek eseté.'"! és fertőző betegségek következtében fenyegető collap
suobc.n. 

Adagolás: Napoúta va.gy másodnaponként 1 amp. Bénulások kezelé
sére fokozatosan emelkedő adagolisban. 

Megjegyzés: ++ Társado.iombiztosíti:s terhére szabadon rendelhető. 

C1>oll:>.agolás: b. lOx! m:i 0,1 % 9,70 Ft; 
b. 10xi n'll 0,2% 9J0 F•, 

STRYCH..~OTON!íN Ch. xxx. 
inj., drazsé 
Összetétel: 1 amp. (1 IPJ) 50 mg natr. methylarson„ 1 mg strychnin. 

hydrochk1·.-ot, 
1 drazsé 3 mg calc. methylarson„ 0,5 mg scrychn. hydrochlor.-ot 

lll8 

tartalmaz. 
Javallatok: Neurasthenia, hysteria_ chorea_ tabes, traun1is neurosis, 

gyorn.or- bél-atonia, reconvaiescenda, impotentia, sphincter· 
gyenge;;ég, :aeuritis motorica, akcbolismus, depressiók, idős-;'. 
e:;:•;ér.ek pneEmoniája, látásélesség fokoztí.s;i;. 

M:egjegy:i:és: >f<>f< T/. d l b' , • arsa a oin iztosrtás terhére szabadon rendeli ! " 
Csomagolas: 10 x 1 ml ~ 8 50 r ie o. 

100x1mlamp.85,--~lr;:_P· ' •t, 20xl ml amp. 17,- Ft, 

75 drazsé 5,- I<t, 500 drazsé 22,70 Ft. 

sUDEOL 
old. 

B. XLIV. 

Összetétel: 1 üveg (50 g oldat) 1 5 'd . 
10,0 g resorcin„ 1125 g moth·-n'",',' · sa

1
hcyl. 2,5.g ci:,-;;1)hor. 

' il .-o arta maz ' 
Javallat: Kóros izzadás. · 

Adagolás: Külsőleg. 

l\fegjegyzés: 'Í< Társadalombiztosítás l , 
bcn rendelhető, ha az adott esetb ter icre csak abban az eset
- szabadon rendelhető _ vó Cll a beteg g1-•?gykczelését más 
taná. - Közgyógyellátás t gh, gyszer megfeleloen nem biztosí
vé11y nélkül is kiadható. er ere nem rendelhető. 50 g orvm,i 

Csomagolás: 1 üveg (50 g) 15,- Ft. 

SULFAGUANIDIN 
tabl. 

B. 

Összetétel: 1 tabl O 50 g • !C •. ' ' ,u aguarnd.-ot tartalmaz. 

XL\lll. 

Java.U:atok: Bacillaris dysentcria .. 
paratyphus-gazdák kezel, , , entcntis, enterocolitis; typhw;
fcrtőzések meggátlására. csere, vastagbélműtéteket követő bél: 

Adagolás: Csecsemők ' k , 
testsúlykg-onként e6 ~~:;~~ek eg~sz n}pi adagja 0,30-0AO g 
;---8 tabl. 1-2 .:iapon át megs~~kiJ~ né~l~ttekuek 3-<Í-s>:ei· 

Meg1egyzés: Társadalombiztosítás terhére b d 
Cso:m.agolás: b. lO tabl 

5 6 
, · sza a on rendelhetiL 

b. 200 tabl. 112,- Ft'. ' 0 Ft, b. 30 tabl. 16,80 Ft, 

i 

1 SUPERSEPTYL Ch. 
! tabl. 
, Összetétel: 1 tabl. 0,5 g su!fadimidin.-ot tartalmaz. 

XLVII. 

Jav~atok: Strepto-, Pneurno- St b ·! . 
zesek; a hú.,..yutak »rote ~ pap ;- o-, 1VJ:erungococcus-ferlő-
actinomycosi'sban, ~oede~; cs m ~?cyaneb-fortőzé-:ei ~ysenteria; 
együtt adagolható. a rgnum an ant1b1otrcumokkal 

Adagolás: Átlagos adagja felnőtteknek 1 
3-12 g (6-24 iabl) . -3 g (2-6 tabl.) pro dosi 
3 X 2 tabl., a negyedif~a d~Ói ~ysenkriában az első 3 napon Ú 
•ltán szünetet ta:rtunk G p r k ~ 1 rabi. 24 tabl. elfogyasztása 
adag, majd hatóránként ~~~ ~~iek 0,,1--:-0,15. g/kg a kezdő 
át étkezés után. Súlyos fe tő , b gyed~eszet adJuk két napon 
2-3 napig adjuk. r zes en a laz megszűnte után még 

~egjegyzé,s: + Társadalombiztosítás terhére szabadon rend lh ,„ 
so:magofa.s: b. 24 tabl. 13,50 Ft, 250 tabl. 122,30 Ft. e eco. 

Gyógyszerkészít1nények 
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SUPERSEPTYL Urea. Ch. 
sebhintőpor 

Összetétel: 1 doboz (10 g) 3 g sulfadimethyJpyrim. O 1 
6,9 g lactos.-ot tartalmaz. ' ' g carb 

Java.lla~ok: Fer;tőzött. vag): fertőzésre gyanus sériilések . 
fol) ama tok, unpet1go, gaz-oedema ~tb. ' g 

Alkahnazi~:„Seb-toilette után az egész sebfel~letet annak . 
zugát btoltve, vék;in-;: rétegben behintjük. KötŐszöveti IIJ

1 

M :asako~ba a sebhmtoporral behintett gézcsikot vezetjink 
egiegyzes: ,+ Társadalombiztosítás terhére szabadon .>: 

- 10 g cs 75 g orvosi vény nélkül is kiadható. rendelhetö~'.W?i}1 
Csob.a!005~s;~Ó !___ a.;~oz (10 g) 6,40 Ft, b. 1 doboz (75 g) 48,_ F~,:~ffil ' .i~íl 

SUPRACHOL 
drazsé 

K.Gy. 

Összetétel: 1 d ' O 25 razse • g acid. dehydroehol.-ot tartalma 

Jav~h~tlonk: .,J;- n:áj, epe és epeutak megbetegedései (máj-~rrh . · y;:.:.1 .. 
a giw.s, icteius simplex, cholccystitis cholelith' · osis, ··' 

""'i· tectomiák utini panaszok). Mint diur~ti.cum a<lj~~IB, chole- ;.,.,„ 
a ;s o,edemában, ascitesbeii. Az ide _ és lm ~s cardi- /-?:.':/ 
m1grame, melancholia, depressio eseté~. e egy6gyaszatban „„ .. „, 

Adagolás: Naporita 3-szor 1-2 drazsé. \;{·;:1 
Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rend lh " Y~ 
Csomagolás: 20 dra7.sé 12,50 Ft, 250 drazsé .116,40 Ft. e eto. 

SUPRASTIN K. Gy. 
inj., tabl. 

XXXVIII. 

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 0,02 g, 
l tabi. 0,025 g. cbloropyramin. hydroch\or.-ot tartalmaz. 

Javalh_i.to~: Allei;giá~ kötőhártya-gyulladás rhinitis va . 
szenalaz, urttcana, Quincke-oedema 'szérumbete ~omoto~ca, 
·~k r-exanthema, asthma broncwa1e; allergiás rö~1::~.W.dgy' -
e zema. IH""--' s, 

Ada~:~~s:n~~~~~ta1_2.~szeru111, ~etleg 2 tabletta étkezés közben 
h amp a 1. musc. Anaphylaxi~s sl ockb 

d_veny, éil_ súlyos esetekben ajánlatos a kezelést ó~atos
1 

• an, 
Gv:;,;:;:;~~1 ok~e'íezetni, . egyébként. intramuscularisan v~g:i~~: 
1

-
6 

, g •• -12 honapo~ kong 2-3-szor nanonta :y, t bl 

2-
-

3 
eves kor1g,2-3-szo1· naponta 1/3 tabl. 7___:14 év,;, ka :• 

-szor naponta %-1 tabl. • ong 

Megj,o~~s: .~ 1:'á;sa?alombiztosítás terhére szabado,1 rendelhető. 
r>:L, mJ. le1áratt 1deJe: 3 év. · 

17() 

Csomagolás: 20 tabi. 15,40 Ft, 250 iabl. 166,30 Ft, 
5 x1 ml amp. 21,50 Ft, 50xl ml amp, 181,60 Ft. 

; 

,<THOMIM E. Gy. T. 
xv. 

öss?:etétel: 1 amp. (1 ml) 0,06 g sympaetham. tart.-m, 
1 üveg (10 ml) 1 g sympaelham. tart.-ot tartalmaz, 
1 üveg (25 ml) 2,5-szcres hatóanyag-mennyiséget tartalmaz. 

Jl"lvnllatok: Fertőzéses megbet~gedések, elsősorb-:n influ,enza, diphthe
ria, tb. puhn., pneumonia, reconvalescentta eseten a collapsus 
megelőzésére és kezelésére; műtétek előtt és után, cardiotoni
cumok hatásának támogatására. 

Adagolái;: Szükség esetén naponta r---3-szor 1-2 amp. i. ven., 
i. musc. vagy s. cut. Naponta 3-szor 10-20 csepp. Infúziós 

oldathoz is hozzáadható. 
?+.fegjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 
Ci;oW-agolás: b. 5 X l ml amp. 16,50 Ft, b. 50 X 1 ml amp. 165,- Ft, 

b. 1 üveg (10 ml) 18,40 Ft, b. 1 üveg (25 ml) 46,- Ft. 

XVI. 
sYNJ\PLEG E. Gy. T. 

tabl. 
ösi;zetétel: 1 tabl. S mg 1,2,2,6,6-pentamethyl-piperidin. tart.-ot 

tartalmaz. 
Javallatok: Essentialis és malignus hypertensio mindazon esetei, 

ahol közepes vagy hosszabb hatású ganglion-bénítóra van szükség. 
Adagolás: Az egyéni érzékenység figyelembevételével, betegenként 

külön-külön kell a kezelést beállítani. A kezelést kis adagokkal 
kezdjük {S-óránként 2,5 mg-mal). A beállítás alatt a vérnyomást 
naponta többször mérjük a beteg álló helyzetében. Az adagokat 
- az elért vérnyomáscsökkenéstől függően - először az egy
szeri adagok sűrítésével, később pedig az egyszeri adagnak 2,5 
mg-mal történő emelésével növeljük. Klinikai tapasztalatok 
szerint a napi therapiii.s adag ·10-SO mg között váltakozik 4---5· 
szöri elosztásban. - A Synapleg Rausedyllel, Chloruríttal és 
}lypothiaziddal együttesen is alkalmazható, azonban ebben az 
esetben az adagok megállapításánál figyelembe kell venni azt 
a tényt, hogy az említett vegyületek potenciálják a Synapleg 
hatását. - Mclléklmtásként orthostatikus collapsus, székrekedés, 
gyomor- és bél-atonia jelentkezhet. 

Megjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 50 tabl. 7,80 Ft, 500 tabl. 53,60 Ft. 

sYNCUl\UR E. Gy. T. 
xvm. 

tabl. 
Összetétel: 1 tabletta 2 mg 3-[a (4'-nitrophenyl)-/)-acetylaelhyl-] 

4-oxycumarin.-ot (acenocoumarol) tartalmaz. 

Ja:1raUatok: 
Megelőzésre: 
a) rövid ideig tartó 

nagyobb sebészeti beavatkozM és műtétes szüks után általá· 
ban az 5-6. naptól kezdve; 

b) hosszú ideig tartó rheumás szívbetegségek (kivéve endocarditis lenta esetét), 
stenosis ost. ven. sin., -súlyos és halmozoit angina pectoris 
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(thrombosis prophylaxisaképpcn), . myo".m·C:i~lis infarct 
(coronaria-thrombosis) után,. art~nás kermge:1 za".ar, ·idi 
palhiás familiaris thrornbosis-ha3lam, emboha-ha.Jlam ese.: 
tén. Ha a felsorolt szivclváltozások pitvari fibril!atióval tár. 
sulnal<, a prophy!axis különösen javallt. ' 

Thcrapiás alkalmac:_dsra: 
thrombophlebitis, plilebothrombosis, arteriás thrombosis, . ern~ 
boliák esetén. 

Ellenjavallatok: Haemorrhagiás diathesis, haemato]ogiai rencÍsz~; 
betegségei, veseelégtelenség, súlyos rnájártalom, extrem hyper~· 
tensio (200 Hgmrn-en felül), endoeardiiis lenta, aq1t bacterialiS 
endocarditis, graviditas (p. partum, p, aborium - 8 nappal _; 
és rnenstruatio alatt adható), a gyomor- és bélrendszer fekélyei 
és rosszindulatú daganatai, a tüdő és a húgyutak rosszindulatú 
daganatai, tbc-s betegek vérzési veszélye, rctinopathiával iáró 
diabetes, alkohol-abusus, táplálkozási zavarok, K- és C-vitarUin. 
hiány, agy- és gerincvelőműtét utáni állapot, cache:da és a la. 
_boratóriumi ellenőrzés lehetőségének a hiánya. 

Adagolás: A kezelés megindítása előtt a májfunkció és vizeletüledék 
vizsgálata, a prothrombin-akiivitás és a vércsoport megliatáro.
zása, valamint - ha idő van rá - a s:>:éklet \Veber-vizsgálafu' 
szükséges. Az adagolás mindig individuális. A napi adagot Iehetö.'. 
kg egyszerre, azonos időben (pl. 14 órakor) kell bevenni. Efoö 
napi adagja 4--8 tabl. (S-16 mg). Továbbiakban a prothrorn. 
bin-aktivitás mértékétől függően kell az adagot csökkenteni :;\~~ 
míg el nem érjük az optimális 20-30 % körüli prothrombin~ ·::,'.''\! 
aktivitást Q11ick egyszakaszos módszerrel, plazmahigításos cljánissa/ 
fTtikefoe. Fenntartó adagja általában %-3 tabl./die. A prothrom. 
bin-aktivitást 20 % alá lehetőleg ne csökkentsük. Kórházban az 
optimális prothrombin-aktivitás eléréséig naponta, majd másod. 
naponta és végül, ha az nagyobb ingadozást nem mutat, heten- -24! 
ként egy~zer vagy kétszer végezzük a vizsgálatot. Vizeletüledék. -;:go 
vizsgálai kezdetben naponta, később hetente egy-kétszer szük. 
séges (microhaematuria!). Hosszan tartó kezelés e.'letén, nagyobb 
ingadozás nélküli prothrombin-aktivitás kórházi heállftása. után, 
cgyiittmíiködfsrc alkalma.s járóbctegeknfl, elegendő a protlirornbin
aktivitást hetenként, kéthetenként, a vizeletüledék vizsgálatát 
hetenként elvégezni, de fel kell világosítani a betegeket arról, 
hogy új gyógyszerek szedése vagy a közbejött legenyhébb beteg-
ség is azonnali ellenőrzést tesz szükségessé. . 
Kisfokú vérzés esetén általában elegendő az adagok átmeneti 
csökkentése vagy egy-két napon át való kihagyása, s naponta 
3 x 2 tabi. Rutascorbin adása. Súlyosabb vérzés esetén, mclv 
az előírt r=dszabályok mellett (prothrombin-aktiviiás és vizelet. 
üledék rendszeres ellenőrzése) alig fordul elő, a kezelés beszünte
tése, frissvér-transfusio és i. ven. vagy oralis K

1
-vitamin adása 

szükséges. 

Megjegyzés: + Rendelése el6tt mérlegelni kell a nemkívánatos 
következmények lehetőségét (belső vérzések)! - Társadaloi:n
biztosítás terhére csak abban az csetbe.11 rendelhető, ha az adott 
esetben a beteg gyógykezelését más -- szabadon rendelhető -
gyógyszer megfelelően nem biztosítaná. - A vényt kit példányban 
(„más(lfat"·tal) kell kiállítani. 

Cson1ag0Iás: 50 tabl. 10,- Ft, 500 tabl. 65,- Ft. 

s'fNTESTRIN K: Gy: 
drazsé, olaJOS n1J. 1 cs 5 ing 

XXXIV. 

ö- térol: 1 drazsé l mg 4,4'-dioxy-a,/l-diaethyl-stilben. diprop.-ot, 
„s~e amp. (l ml) 1, ill. 5 rng .:!-,4'-dioxy-a,/J-diaethyl-stilben. di-

prop.-ot tartalmaz. " 

Jant!iatok: A petefészek csökkent vagy hiányzó müküdéséböl ered;i 
genitaiis megbetegedések (a:nei;:ioiThoea, dys~enorr.~lOea, ch
rnaxos panaszok) és extragcmtalrn rnegbeteged?Sek, bor-, ~zem·, 
íziileti, idegbetcg~égek. P.rnsta!a-hypert.ror;lna',, ,prostata-r~k, 
ulcus vcntriculi cl duodeni, peni~-pbsztika1 mutetc~ (erect10-
gi1iis). 

,Ada~olás: AltakU.>an naponta vagy_ miisodnaporiként 1 ampulla 
!. mnsc., ill. naponta 1-3 drazse. 

Me.,..jegyzés: >!< Tán:Hhilombizlosítás terhére szabadon rendelhető 
"_Lejárati idő: 5 6v. 

Csnmago!á"-': 20 drazsé 4,50 Ft, 100 drazsé 11,20 Ft, t 
b. 5 x 1 ml arnp. 1 mg 8,40 }t, b. 50 x l rnl arnp. 1 mg 84,- F, 
b. 5 x 1 ml amp. 5 mg 9,50 Ft, b. 50 X l rnl amp. 5 rng 95,- Ft. 

SZALICIL§.A. VAS kaucsuktapasz 
Összetétel: Kaucsuktapasz ( = aci<l. 

cm2 -enként. 

Javallatok: Tylosis, clavus. 

XLIV. 
salic. 40 %) min. 1,5 g 100 

Adagolás: A véd6géz eltávolftása után megfelelő nagyságú darabot 
felragasztani. 

Megjcgyzé:;;: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelheti!. 

Csomagolás; 6 m x9 cm 1,50 Ft, 1 m X 18 cm 19,40 Ft. 

TANNOCARBON E. Gy. T. 
tabl. 

XL. 

Összetétel: 1 tabl. 0,12 g carbo activ., 0,12 g alb. tanu.-ot tartalmai:. 

Javallatok: Hasmenés, mérgezéses és ferliízéses gyomor- és bélbán-
talmak. 

Adago1ás: Naponta 3-szor 1-3 tabi. 

rvfegjegyzés: Társadalombiziosítás terhfre szabadon rendelhető. 

Csomagolás: h. 50 tabl. 6, 70 Ft. 

TARDYL E. Gy. T. 
tabl. 

II. 

Öss:i:etétel: 1 tabi. 0,0075 g promethazin. hyd~ochlor., 0,125 g 
a-phenyi-a-aethylglutarimid, 0,125 g amobarb1ta!.--0t tartalmaz. 
(Az amobarbital bélben oldódó granulatumban.) 

Javallatok: Elalvási zavarok, korai ébredés és átalvási panaszok, 
továbbá nyugtaiásra. 

Adagolás: Elalvási zauarok esetében 1-2 tabletta egy Ól"ával a ~,e
fek\"és előtt. - Korai ébredés is átalvási pa11as;:.oknál l~ckvés elott 
1~2 tabletta. - Nyuglo.tásra fekvő hfttg11él reggel és ~<;l,bcn 1-1-~ 
lefeh·é.s előtt 1~"2 tabletta. - Tartós altatás celiara kczdo 
adagként két-, majd hatóránként 1-1 tabletta. 
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Megjegyzés: tf:: Társadalombiztosítás terhére '""b•;~con,,'~''~'''É'"'· 
Közgyógyellátás terhére nem rendelhető. -

Csoinagolás: 20 tabl. 19,70 J<'t, 100 tabl. 76,50 FL 

TAXIN E. Gy. T. 
tabl. 

Összetétel: 1 iabl. 10 mg diacetyl-dioxyphenylisatint tartalmaz, 
Javallat: Hashajtó. 

Adagolás: %-2 tabl. este, lefekvé.~ előtt. 
Megjegyzés: 
Csomagolás: 

Társadalombiztosítás terhére szabadon 
b. 10 tabi. 2,- Ft, b. 20 tabi. 4,- Ft. 

rendelhetö. 

TEBAMINAL Ch. 
intestinosolvcns drazsé XLVII. 

Összetétel: l drazsé 0,3 g add. p-aminosal.-ot tarlalma7,. 

JavaIIa~ok: A t~b~~culosis r;iinden. - pulmonaiis és extrapulm _ 
nalis - ~OimaJa. Egyeb antituberculoticumokkal (Iso · ·0 

s:~~o~rem) kombináltan adagolva, a resistentia kialak~jJ~~' 
~ésle~te~~ - az említett gyógyszerekkel szemben _ lényegcsc; 

Ada~olás_: Átf;y;os adagja fe~nfítteknek: naponta 30---40 drazsé (9-J 2 ) 
etkezcs utan. Amennyiben a beteg ennél többet (l aI'bb g. 
L!,r,-,"'1 ~ kb. 50 d,<akzsé) be tud venni, ez az antit~fier~ulo~k: 

~~ ... nyegesen o ozza. 
GJ·ermekek átlagos napi adagja: 6-9 éves korban 10---20 d · 
(~-6 g), 9-12 éves korban 20-30 drazsé (6-9 g) L k r~se 
•
3

°-4bb therapiás hatás úgy érhető el, ha a beteg a ~apfgadagv~; 
-szerre elosztva veszt be. 

E
1
gyéb. ;i;ntituberculoticummal együttesen adagolva is 

t ierap1as adagot kell alkalmazni. a teljes 

fv!egjegy;i:és: „Orvosi. ;v~nyen Tebaminal intestinosolvens drazsé nem 
ren~Ílh~~o. A Jarobeteg~k!le~ Tebaminallal történő kezelését 
az l e~e es _TBC-gondozo mtezet végzi. - Lejárati idő: 2 év. 

Csm::nagvlas: 2J0 drazsé 47,- Ft. 

TEBAMINAL-NATRIUM Ch. 
tabl. XLVII. 
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Összetétel: 1 tabi. 0,413 natr. p-aminosalic.-ot tartalmaz. 

Javalla!ok: ;~ tuberculosis minden - pulmonalis és extrapulmonalis 
-10nna1a. 

Adagolás: H-; a be~eg állapota különleges elbírálást nem igényel 
nap<;>,nta es ~e~tsúlykg-.onként 0,2 g p-aminosalicylsavnak me ~ 
felel? mennyiseget ~~pJon, ami pl. egy 60 kg-os átlagsúlyú bet: 
eseteben 40 t-;bl. A;anlaios a napi adagot 3-4 órás időközökbe~ 
":~enle:es reszekre elosztva bevetetni. Izonikotinsavhidrazid 
!dszítm~n'l1yel, vagy si;eptomycinnel adagolva is teljes therapiás 

agot e alkalmazm a res1stentia veszélye miatt. 

r-,1egjegyzések: Orvosi vényen Tebaniinal-Natrium nem rendelhető. 
A járóbetegek:nek Tebaminailal történő kezelését az illetékes 
TBC-gondozó intézet végzi. - Lejárati idő: 2 év. 

Csr>m&.golás: 500 tabi. 93,80 Ft, 2500 tabi. 421,-Ft. 

fEllAMINAL-NATRIUM 
infúziós oldat készítéséhez 

XLVll. 

Összetétel: 1 üveg 24 g natr. p-amiuosa!ic.-ot tartalmaz. 
Javallat: A tuberculosIB minden - pulmonalis és extn;,pulmcna!IB -

formája. Tuberculosis miatt végzett mellkassebészeti beavatko· 
zások előtt és után. - Isoillcid- vagy Strcptomycin-rei;istentia, 
vagy amikor túlérzékenység miatt az említett gyógyszerek na
gyobb mennyiségben nem alkalmazhatók, továbbá az oralisan 
adott Tebaminal-Natrium csökkent tűrőképessége. 

Adagolás: Az infúziós oldat elkészítése szobahőmérsékleten, minden 
esetben steril, pyrogen-mentes injekcióhoz való desztillált vízzel 
történjék. 500 ml desztillált víz hozzáadásával 4,8 %-os Teba
minal-Natrium infúziós oldatot kapunk. Az intravenás csepp· 
infúziós oldat átlagos adagja általában heti 3-5 X 500 ml. Jó 
türőképesség esetén az oldatot igen lassan a cubitafu venáha 
infundáljuk olyan percenkénti cseppszámmal (kb. 35-4-0 csepp), 
hogy az 500 ml oldat infundálá.~a legalább 4 órán át tartson. 
Az oldat beáramlásának egyenletességét ~ az infúzió egész 
tartama alatt - állandóan ellenőrizzük! 
Az oldat elkészítésénél az aseptikus körülményekre szigorúan 
ügyelni kell. Jó tűrőképesség esetén a kész oldatot haladékta
lanul fel kell használni. 

Megjegyzések: Orvosi vényen nem rendelhető. - Lejárati idő: 2 év. 
Csomagolás: 24 g por üvegben 55,80 Ft. 

fENSATRIN K. Gy. 
tabl. 

XVI. 

Összetétel: 1 tabi. 0,25 mg protoveratrin A és B alkaloidot tartalmaz. 
Javallatok: Centrális és neurogen eredetű hypertonia, peripheriás 

érbántalmak, Raynaud-kór, thromboangiitis obliterans, claudi· 
catio intermittens. Terhességi toxicosis, eclampsia és roharrIBzerű 
agyi tünetekkel járó vérnyomás-emelkedés. 

Ellenjavallatok: Súlyos arteriosclerosis, agyi és coronaria-sclerosis, 
agyvérzés és agy·thrombosis utáni állapot, súlyosabb vesekompli
kációk, uraemiás tünetek. Digitalis vagy strophantin adásával 
együtt ugyanazon a napon nem adható. Ellenjavallt továbbá 
nagyobb fokú bradycardiában. 

Adagolás: Egyéni. Beállítása inkább intézetben tönénjék. Ajánlható 
napi adag szükség szerint 4-6-8 tabletta, kúra~zerű adagolás· 
ban. A szer mindig étkezés után, esetleg néhány darab keksz 
fogyasztása után veendő be. 2 tabletta egyszerre is adható, dc 
inkább a kora reggeli órákban és este, anllkor a beteg otthon 
tartózkodik vagy ágyban fekszik. Érzékeny gyomrú egyéneknél 
célszerű az adagolást időközönként néhány napra szüneteltetni, 
majd a kúrát fenntartó adagolással folytatni. 

11.íegjegyzés: ~+. TársadalombiztoNltás terhére szabadon rendel
hető. 

Cso:magolás: 25 tabi. 6,30 Ft, 250 tabi. 24,30 Ft. 
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TETRACAIN. E. Gy. '1'. 
tabl. 

Összetétel: 1 tabi. 0,1 1elrncain. liydrochlor.-ot tartalmaz. 
Javallat: Felületi éo:és1eienités. 

Adagolás: Orr-gige: 1-2 %-os v· Jd ból >' 
ben · legfeljebb 4 ill 2 :zes 0 at ecsctdésre vagy spr . ·. 
%-'l %-os vizes ~Ida~ 0 2\_hasknál~ató eg;.:~z:rrc. Szem6,,-~j': 
vi ld C k ' ' os enoes. Urowqw. o 1 2 3- ·: 
old~sthooz a1·o~f adre~alinnal együtt hasznií1h1~tó,.ezértloo -;is 

tablettákból kés~uhse~Jda~~nZ.}~~k~~~ato'. adunk. A kék szí~ 
ményhez részletes haszniÚati uta;ilás ,:~~i ne~ -k"'Jbad. A készít. 

Megjegyzés: ~ o:B Szakrendelések a . 'me e. e ve. 
határozott módon szere>;hetÚr be, pro amoulautra szerekre n1eg-

Csoniago]ás: 10 tabi. 14,30 Ft. 

TETRACOR Ch. 
inj„ cseppek XI!!. 

Összetétel: 1 amJJ. (1 ml 5 n- l) 1 , 
l üveg (25, ili. lOO ,,_\• 25 'JÍ 

1
m
0

.-enkent 0,1 pentetrazol.-ot 

J 
"" ' 1 • g penletrazol.-ot tartalm ' 

avallatok; Collapsus, toxikus véi"l:l"Omás , . az. 
szívszövődményei digitáliszkú ' 1 ,;~cs, hy!'?loma, narkózis 
mérgc.zés~ fenyeg~tő légzésbéni.tl~s, ab~~~~~l~~zfasara, ;altatós~er-
phr~ma _es depressiók göreskezelése, nitritoid ~~ÍsÍs~on.a, schizo-

AdagoI1'l;s: _Naponta 2--4-szer 10-20 cse 1 „ • 
eseten 1. musc., i. ven„ lassan. pp, amp, s. eut., S7.ukseg 

~cgjegyzé~: ~~ Társadalombiztosítás terhére szabadon rcndelh „ 

sm:nagolas: b. 5 X 1 ml amp 9 10 ~t b 50 eto. 
b. 5x5 ml amp. 2490 Ft · ' -"' · Xl ml amp. 91,- Ft, 

b. l üveg (25 g) i4,- Í•"t, b. 1 üveg (100 g) 56,- Ft. 

TETRACOR-EPHERIT Ch. 
inj., csepp XIII. 
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Összetétel: l amp (1 1) 0 1 ch!or.-ot, . m , g penletrazol., 0,15 g ephedr. hydro-

!p~:~~- (I~d~o~~io!.~~tg~ai~lal;~~a~~ g pentelrazol., 0,15, ill. 1,5 g 
JavaU?tok:, Asthma bronehiale, em h 'Se ·- „ , ~ , 

mcrgezcs, collapsus műtéti h 1 P ~, mb a, tii<lo-toc, "ltaioszer-
Ad • . ' s OcK, suv- lock. 

a~:;:;: v~;;,a~°:p::~gi2•_!3c~őttek1nek napouta 2----4-szer 10-20 
szor am.p. subcut 

:;;:egjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére sza~adon rendclh tő 
soz:;a

5
gxollás:ll üveg

9 
(!O g) 8,60 Ft, 1 üveg (100 g) 51 80 Ft e 

· m amp. ,10 Ft. ' ' 

fETRACOR-NEOCOD Ch. XIII. 
CS('.pp 

Összetétel: l üveg (10 ml) 1,0 pentetra7.ol„ 0,1 g hyd.-ocod. bitart.-ot 
tartalmaz. 

J:n:allatok: Broncho11neumonia, akut bronchitis, asthma bronchiale 
pertussis, tl"acheobroncl1ialis adenopathia, stenocardia, mellkasi 
műtétek utáni ingerköhögés, tbc. 

Adagolás: Naponta 3-szor 10-20 csepp. Gyermekeknek naponta 
2-3-s7.01' 5 csepp. 

l'<iegjegyzás: *i[~ Tárrn<lalombiztositás terhére szabadon rendelhető. 

Csomagolás: 1 üveg (10 ml) 12,40 "Ft. 

T.ETRAN B Ch. 
drazsé 

XJ.\TII. 

Összetétel: l drazsé 270 mg o~:y!<:lracyclin., 1,50 mg aneurin. hyd
rochlor., 2,50 mg riboflavin., 0,50 mg pyridoxin. hydrochlor., 
25 mg nicotamid.-ot tartalmaz. 

Jmvallatok: Penicillin-resisteus coccus-fcrtő7.é5ek, primaer atypusos 
(virus-) pneumonia, pel'!ussis, anthrax, actinomyeosis, typhus 
exanthematicus, a húgyutak coli-fert6zésc, lymphogranuloma 
venereum, granuloma inguinale, bruccllosis, tularaemia. 
Rendelése elfiU mirlcgdni kdl a ncmkfoánalas kiivetkezmin;·ck lchetO· 
ségit is kocká;::atái {resistens tiir::,sek keletkezise, mycosis-vcozifr) ! 

Adagolás: Felnőtteknek naponta 8 drazsé 6-óránként adott eg·yenlő 
részletekben. Az adagolást általában a leláztalanodást követő 
48 órán át is ajánlatos folytatni. Gyermekgyógyás7.ati célra 
Tctrinfan port alkalmazunk. Egyébként a Tetran B dra7.sé 
gyermekadagja napi 20-40 Wg/kg. 

Megjegyzések: lf< Társadalombiztosítás ted1ére csak abban az 
esetben rendelhető, ha egyéb antibiotiemn alkalmazása nem járt 
megfelelő eredménnyel, illetőleg a kitenyésztett kórokozó hatá
rozott oxytetracyelin-érzékenységet mutat. A vényt kft példány
ban {„má.mlaC'-íal} kell kiálliúmi. - Lejárati idő: 2 év. 

Cso:m;o:.golás: b. 16 drazsé 70,40 Ft, b. 100 drazsé 440,- Ft. 

TETRAI'i Ch. XLVII. 
Í-"'1travená5 inj. és intravenás inj. gyermekeknek 

Összetétel: 1 üveg 250 mg pyrrolidinomethyl-oxytetraeyclin, 110 
mg ac. ascorb.-ot tartalmaz, +1 amp. oldószer 10 ml, 
1 üveg gyermekeknek 100 mg pyrrolidino111ethyl-mrytetracyclin, 
43 mg ac. ascorb.-ot tartalmaz, +1 amp. oldószer 5 ml. 

Javallatok: l\finden olyan fertőzés, amelyben a kórokozó oxytetra
cyclinre érzékeny s magas vérszint elérése a cél. - Bdgyógyászat
ban: Atypu~os (virus-) pneurnonia, bronchitis, pleura-empyema, 
septikus állapot, cholangitis, cholecystiti~, bacterialis endoear
ditis, enteritis, meningitis, thrombophlebitis, actinomycosis, 
ornithosis, leptospirosis, anthrax, ricketisiosis. - Sebészetben: 
Nyilt sebek és sebfertőzések, gá7.-gangraena, abscessus, phleg
mone, peritonitis, ostcomyelitis, továbbá fertözésmegelőzés műtét 
elült és után. - Gyermekgyógyászatban; Fcrtussis, Pfeiffer-féle 
mirigyláz. - Urológiában : Pyelonephritis, cystitis, urcthritis, 
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~~~~~:.' ;;;~;oidit;s, oioge~" m~rJ~'gitfs~~~;-,.;;1~íti~ - - ---;- ~„ ... „ 
•:etropharm?"ea\is tályog, pharingitis. _ RendeÚ; e}~1~silla.ns k~ll a nemki.vánaws következmények lehető.rigét é. k k, , mérlegelni.·. 
turzsek keletkezése, lllJ'Cüsis-ves:;fly) ! 

5 
,ac azalat {re.sisten$ 

Ellenjavallatok: Extrém nagy d kl . ' 
laesióban, graviditasban. a ago Jan ellenjavallt súlyos máj. 

Adagolás: Felnőtteknek általában napoata 2 _ ~yermekeknek általában napi 1 arn „mp. (á~ 250 mg),
súlyos esetekben (septikus állapot) p •. (~ lOOf. mg)- .1'..z .az aaag 
a gyermekeknél fokozható. Gyermek~kn átl a eJnott.;knel, mind.-~ __ 
mg/testsúlykg. Csecsemőknek é k" agos n~pi adagja 10 
korig napi 1 ampulláná\ (100 mg) töbi~enne~eknÍ~ hároméves 
leges allergiás funetek felléptekor t:hln~ a '.'gojunk. - Eset. -
A feloldott hatóanyag közvetlenül sz ";

1
nmt kell adni, _ 

Az. intravenás befe;cskendezés időtart=m~eiaba fecskcndez~ető, 
a betegne!• valamily?D okból infúziós oldat~~ke-Fe~yi!;en. 
heJ:.a~~~:~:~~~tÓnj~ o~d.att: a_z in~úziós oldath~z a:~y~~ 
pleuralisan, intraPeritonealis~~ ::i~~~u~cula:isan, intra: 
rntravenás inj.-val azonnal j e ansai;i is. A Tetran 
~" "'.. fiziológiás bélflóra kár~~Űá:-a~~Th:~Íér~zmtet érhetünk 
nuvos helyen kell tárolni A b h „ • • • A por ampullát 
oldatot féi órán belül a hŰtősze~o, a bomerásékleten t:;rtott k~ 
belül használjuk fel. ' cny en t roltat pedig 24 órán, 

Megje~zések: + Társadalombiztosítás terhére sak bb 
~et en rendelhető, ha egyéb antib'oticum e a an az 
Járt megfelelő eredménnyel illet"! ' . a1:!rnlmazása nem 
határozott oxytetracyclin-é ''k 

0 :g a kitenyesztett kórokozó 
dányban („má~olat"-tal) kellkÍálÍg:7get ~"U:t;at . . A.d:tnyt kit pél-

C 
1

• · - eJaratt 1 o· I év 
so~a;'2s0s: 3 x_250 mg és 3 x 10 ml oldószer 38 50 Ft·· • 

3 100 
mg es 25 X l 0 ml oldószer 277 _ Ft.' ' 

X mg és 3x5 ml oldószer 2770 Ft· ' 
25 X 100 mg és 25 X 5 ml oldószer 200,-' Ft. 

TETRAN Ch. 
kenőcs 

XLIV. 
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Öss~:~::!~ ~ t~~ (5 1 ~) 0,0~ ~xytetracyclin. ,hydrochlor.·ot tar-
tartahnaz vazelin tí~usú ~enő~~:~zoros hatoanyag·mennyiséget 

Java~a~~.~~a:~~tig~~~ntagiosa, folliculitis barbae, coccogen ekzema 
cruris, égés utáni py~~i:~odlagosan fertfü:ött ekzema, ulcus 

Alkahnazás: A fertőzött terület megtisztítá~ ·· k"" 
és a folyamatot borító hámfed '! ltá lí , a, po; os _felrakód~ok 
:Uely s_zükség szerint naponta 'í.~2.s:r 1:S~t:~:. gedapos kotés, 

Meg1egyze1>ek· +Tár d 1 b' , , - Lejárati. idő: 2 ::. a om iztosnas terhére szabadon rendelhető. 

Csm:n.agolás: l tubus (5 g) 4,90 Ft, 1 tubus (15 g) 11,- Ft. 

Összetétel: 1 szoroaoooz 1-iV ;;1 v,„ „ ~~,·~----, -·--·, 
para·oxybenz., 9 g lactos.-ot tartalmaz. 

Javallat: :Mindazon kórokozók által okozott elhatárolt sebfertőzések 
esetéhen, amely kórokozók ellen az oxytetracyclin az általános 
kezelésben is hatásos. 

Afkahnazás: Külsőleg. (Naponta, kétnaponta végzett kezelés után 
a váladék rendszerint gyorsan sterillé válik.) 

Megjegyzés: >!< Társadalombiztosítás terhére csak abban az eset
ben rendelhető, ha az adott esetben a beteg gyógykezelését más 
- szabadon rendelhető - gyógyEzer megfelelően nem bizto· 
sítaná. - Lejárati idő: 2 év. 

Cso:m.agolás: 10 g 15,40 Ft, 75 g 89,- Ft. 

TETRAN Ch. 
XLV. 

szemkenőcs 
ös:;zetétel: 1 tubus (5 g) 0,05 g oxytetracyclin. hydrochlor.·ot 

tartalmaz, vazelin tipusú kenőcsben. 
Ja.vallat: Trachoma, azonkívül follicularis conjunctivitis, fertözéses 

eredetű conjunctivitis és blepharitis, pyoderma, ekzema impetigi
nosum, folliculitis palpebrarum. 

Adagolás: Trachomában naponta 3-5·ször, egyéb esetekben na· 
ponta 1-3-szor felkenünk borsónyi kenőcsöt a kezelendő felü-

letre. 
Megjegyzések: + Társadalombiztosítás terhére szabadon rendel

hető. - Lejárati idő: 2 év. 
Csaw.agolás: 1 tubus (5 g) 5,80 Ft. 

TETRAN-HYDROCO:RTISON Ch. 
kenőcs 

XLIV. 

Összetétel: l tubus (5 g) 0,05 g hydrocortison. acet„ 0,15 g oxytet· 
racyclin. bydrochlor.-ot tartalmaz. i tubus (15 g) háromszoros 
mennyiségeket tartalmaz vazelin típusú keuőcsben. 

Javallatok: Irritált impetigo contagiosa, coccogen ekzema, folli· 
culitis barbae, ecthyma, IDásodlagosan fertőzött ekzem.a, túl· 
granuláló ulcus cruris. 

Alkahna:zás: A fertőzött terület megtisztítása, pörkös felrakódások 
és a folyamatot borító hámfedél eltávolítása után gézlapos kötés, 
mely szükség szerint naponta 1-Z..s~er váltandó. 

Ellenjavallat: lvfinthogy a hydrocortison a sarjadzást gátolja, reny· 
hén gram . .Jáló folyamatra hosszabb ideig nem alkalmazható. 

Megjegyzések: + Társadalombiztosító terhére szakrendelések sza· 
badon rendelhetik. Körzeti, üzemi stb. orvosok csak szakrendelés 
(fckvöbeteg·gyógyintézet) javaslatára rendelhetik, a javaslatban 
meghatározott idótartamú gyógykezelésre. - Közgyógyellátás 
terhére nem rendelhető. - Lejárati idő: 2 év. 

Csoxnagalás: 1 tubus 5 g 23,- Ft, 1 tubus 15 g 59,- Ft. 
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'.~'i.j:_';\.:. :: .. ·TE··.'.:.'-\ .. < •. ,·.,...:-·"-T1!il. ' '"" - ';i.·N Cl XI;V:~:Jl~d~azsé III 0,125 g , 
.i.A.U"Oi.l.' 

1
; <;)$j!i'.f l O 125 g thyreoid: sicc.-ot vor '" -;,;;:}fy;$) összetétel: drazsé ' 

. . · __ - 0 10 g 0,..,ytctracycli11., 0,0006 g thla ">c}:c.::í tartalmaz. . . 
Össi!:etetel: 1 g 0 Í'Q'r) g ;.;bof!av. o 0002 g pyridox. hvdr 0 ~1~:':t"' J aU~tok: Aplasia et hypoplas1a gl. thyremdeae, c:~timsm~s, 

~{,,'!:;,~~~Íd'.-ot tartalmaz. ' ' · ., ' ·::Jit;:;-:~ aV in~xocd~ma: gyermekkori fejlődési zavarok, nephrot1 us oe e-

J "latok• Penicillin- resistcns coccus-fortőzések, primaer atyp0''.(:>; mák, adipositas. . l" k' d a\ kezdve 
a-v(virus·)· pnCUinOllÍ";, pertussis_, scarlat, 3:nthr~x,, actino:i:nyco~;;;·:·:-; A.ilagol:is: 0,125--0,5! g_ thy';'.~~tdd_~ p~r~~~{ ~~lcnaör~~; sziik~ég~ 

typhus cxanthematlcus. A hug~utak_ coh-fertoze8e, _lymphog~\:.) fokozatosan .e:nelke?;;e. A an 
nuloma venereum, granuloma mgumale, brucellos1s, valam· ----~ (hyperthyreoid1smus.). , d dU t" 
tul~aemia. - Ritkán hasmenés, hányinger, vis7.ketés, stomati~-. • -'s• + Társadalombiztosítás terhére szaoa on ren e ~e 0 • 

jekntkezhct mdléktii1utként, ezek a timetek a gyógyszer elhagy·, · ~egJeg{""~·r.ati idő: 4 év. 
val meg5zŰnnck. A gyógyszer iránt érzékeny betegeknek ~ra-_ - eJ~ _ d ;

6 70
Fi IOOdrazsé9,90Ft,500<lrazsé33,90Ft. 

latos a készítményt hideg tejben elkeverve adni. _ Rende~'.1•• C!iow.agolis: :iO razse • ' ._ 
eltilt mérlegelni kdl a nemkívánatos kővetkezmén)'ek lthctőségét i.f kocJ/e· 
zatál (reoislens tör;:_sek kdetke;:_isc, m;·cosis-veu_éf.y) / a-

Aűagolás: Naponta 4-szer, hatórás időközben, 10 testsúlykg-onJ,;ért 
1-2 adagoló kanállal (0,5 g-os) folyadékban elkeverve. A t 
adagolást ált?-lában a láz megszűnését követő 48 órán át aián~ 
latos folytatm. 

Megjegyzések: + Társadalombizlosítii.s terhére csak 12 éven aluli 
gyermekek részére rendelhető abban az esetben, ha egyéb anti
bioticum alkalmazása nem járt megfelelő eredménnyel, illetőleg 
a kitenyésztett kórokozó határozoU oxytetracyclin-én~:ékenységet 
nmtat. A ~ényt két példányban („md:;olat"-tal) kell kiállítani. 
Lejárati idő: 2 év. 

Csomagolás: 20 g-os doboz 36,60 Ft, 4-0 g-os doboz 73,20 Ft. 

XXVII. 
f!MJDON E. Gy. T. 

tabl., zselé 
· b ot (min. 95 %), 

.. - l• 1 tabl. 0 006 g cctylpyridii;.11.1n_i ro,m.- 1'min. 95 %). 
osszetete • ' ) 0 ? tvlpynd1ruu1n )rom. 

1 tubus zselé (50 g ,-
1
g. ':e · 11 ·d ·o~h!or o 6 g acid. bonc.-ot 

0,1 g acid. lactic., 0,1 g ~,11111n. ) l - ., , 

tartalmaz, lemosható ken.ocsben. 

J vallat· Anliconcipiens. · · és közgyógy-
a · • K--l "\ _ Társada\ombiztos1tas 

Megjegyzesek: u so eg. " 
ellátás terhére nem rendelheto. 

Ci;;cu:nagolás: lő5tlahll5. ~~OF~t'cső nélkül 7,50 Ft. 
1 tubus cs ve ' ' 

THROMBOFORT K. Gy. 
800 CoE és 2000 CoE 

xvm. roFAMID K. Gy. 
tabl-

\TJ. 

l.BO 

Összetétel: 1 amp. I. 800, ill. 2000 CoE thrombin. lyophil.-ot, 
l amp. oldószer II. (2, ill. S ml) 8, ill. 20 mg calc. chlor. sicc-.ot 
tartalmaz. 

Javallatok: Baleseti és műtéti kiseres és hajszáleu,s vérzések csilla
pítása. Fo.~ászati, nőgyógyászati vérzések csillapítása. Pecsételő 
vagy szivárgó tüdővérzés esetén 2--4 %-os Thrombofort-oldat 
(fiz. NaCl-ban) inhaláltatása. 

Adagolás: Csak helyi kezelésre. Többszöri rövid tamponálás ered
ményesebb, mint az egyszeri hosszú ideig tartó. 

Megjegyzések: + Tii.rsadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 
Szakrendelések a pro an1bulaniia szerekre meghatii.rozott módon 
szerezhetik be. - Injekció céljára uem alkalmazható. - Lejá
rati idő: 2 év. 

Csollll.3.golás: 3x1 amp. 1. 800 CoE+ 3 X2 ml amp. II. 32,80 Ft; 
50xl amp. I. 800 CoE+ 50x2 ml amp. II. 517,- :Ft; 
3x1 amp. 1. 2000 CoE+ 3 X5 ml amp. II. 57,30 Ft; 
50x l amp. 1. 2000 Go.E+ 50x5 ml amp. II. 918,- Ft. 

Ös5zetétel: 1 tabl. 0,23 g amidazoph., 0,25 g aciphenochin.-ol 

tartalmaz. 
Javallatok: -Fájdalom- és lázcsillapító. 

- N t 3-4X1-2 tabl. 
Adagolas: apon a b" 't' t rhére szabadon rcndelliető. 

. • k• ..L Társadalom 1ztos1 as e . 
Meg1egy.zese ' •.e • , y nélkül is kiadhato-

- 10 tabi. orvos< ·ven 
4 

Ft 
Csomagolás: b. 20 tabi. 16,80 Ft, b. 100 tabl. 8 ,- . 

TOLAZOLIN E. Gy. T. 
inj., tabl., oldat 
. , el· l atn . (1 ml) 0,01 g tolazolin. hy<lrochlor.-ot, 

Összetet • P tolazolin hydrochlor.-ot, 

XVI. 

1 ~.abl. ?,025 ~ 1 tola~olin. hydrochlor.-ot tartahnaz. 
1 uveg \10 ml . g , . ' varok. an iospasmusok, mint acro-

Javallatok_: Fw_u:~ionalis verede:fra~~nau<l~kór, gmigraine. acrop~racsthc_
cyanos:s, .d1g,lus. mobt., 0 ·ganikus véredénymegbeteged~>ek;. endat
siák a ehmactcrmm a:i-· r t riosdcrotikus kennges1 zava
teritis, endangi~tis kobhte~a[Á· ~e~ebralis ischaemia (embolia~. 
rok kis véredenye · cm 0

' 
1' „k angraenás arteriosderosts 

_ 'Helyi szövetkárosodások: pern10 , g. 
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1~~i~~'k;d~~e;~::~:Í ~;~~1~'ti~d~' s~~~~bi~- ~r?nikus kö .--
oza~a. - Keri>lgési ;caMmk a szemben: a· n 1mt1s at~op] 
neral:lv elváltozásai, cystoid macula d ervus opticus 
oedemája, üvegtesti- és szaruhárt ah oe ;:ma, __ az art. e 
Jeti erosiói. - ü;ülcti és rh • Y omály, 1ntis, a szem 
és izom-rheumatismus, neu::{11~!k mgbet;.g_edések.:. krónikus 
-: gyomorműködés vizsgálatá~~~ ~avk::an~ s;:mhs. . -:~. 

Ellen1avallatok: Súlyosabb . epzoken_t. -_;::§ "'; -
compe;:isatio, collapsus-hajÍZ:n~~::n:::~~e~e::J.~, cardialis de.:',\ ;-.f~1.;1 .. · 
pe~atJ.o, ~ktiv tuberculotikus 'folyamatok. ic 1, ennálló decotn: -

Adagolas; Eloször kisebb adagokat alka! _;i 
kenysege és a megfelelő ó h , .mazunk, és a beteg • ,· -_. 
azokat. Szokásos kezdeti~r:f ati:s f;ITT•elembevételével cm~hil; 
letta, ill 3 csepp ·a C IB adag.Ja naponta 3·szor :y,; J 
!0 csep~. InjekciÓb~a;ap~!~:a~~an emelkedve 3 x2 tab1.,~~--- __ \_; 
1• musc. Szemészeti felh ,1. 6 amp. s. cut., 1 %-3 a · <"'--' 
~im a 10%-os oldatból :a~:n:. e~e~é~ÍmjUllcti~alisan ált:\::-};-';j 

MegJegyzés: + Társadalombiztosítás h ~ csepp_t adagolunk.-":;-~_-; 
Csomagolás: lOxl ml am 1 ter ere szabadon rendelhető --

40ld tabl. 11,20 Ft, 250 i~bl 3,~g 3~t,F~~ x 1 ml amp. 43,80 Ft·. ___ ; 
o at 10 ml 9,70 Ft. · ' , ' 

TONOGEN K. Gy. 
inj., old. xv. 
ÖsBzetétcl; 1 amp. (l mi) 1 l üveg (5, 15, 30 ml) 5 15g.1fd~inal. hydrochlor.·ot, 

tartahnaz. ' ' 1 
• mg adrenal. hydrochlor.-ot 

Javalla~ok: Inj.: Collapsus és er· h . • 
per1pheriás keringési bénulás P, 

1
P, en~s keringési gyengesé 

vagotoniás és allergiás bete é szivbenul"as; .s:dv~engeség, shoef' 
Old.: Orrkagylók duzzadágs gek, a, mutetr terulet vértelenítése' 
n;elléküreg-gyulladások, co~j;_.n~~iliések, heveny nátha, orr: 
zes,. h;Jlyagyé;zések kezelésére loca.IÍs glaucoma, gyomorvér
eseten rnhalacróbaa. Tüdővérzésben ad a:'Í:il as1thma bronchiale 

Adagol~s: Naponta 2-3-szor 0,3----0 5 ml Ill o~. 
~ J: ven„ végveszély esetén i~traca sdicJ.t„ 1. m_;tsc„ 0,05-0,l 
• - 0, csepp per os, ill. el porlasztva. r a isan. Naponta 3-szor 

MegJegyzesek: Inj. +~ oldat ..L ' 
szabadon rendelhetők' T _ •• T. -:C:arsadalombiztosltás terh-:~ 

· - .ut:Jarati ldő· · · 4 . ~o 
Cso:magolás: b. 5 x 1 ml am · lilJ. ev, oldat 2 év, 

b. üveg (S ml) 2 40 Ft pb. 7,13~. Ft, b(.150 X 1 ml amp. 73,- Ft· 
' ' · uveg 0 ml) 4,80 Ft. ' 

TRIASEPTYL B. 
tabi. 

XLVII. 
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Összetétel: 1 tabl. dimidín,, 0,167 0,04 g sulfamethoxypvridazin 0 167 
tahnaz. g P·atnínobenzol·sulÍonthioc;;rba'mid .. ~t su:!~= 

Javallatok: A sulfonamid-kezclés minden . 
Staphylo· I\1eningo , Go - iavallata. Strepto· Pneumo 
légúti ferÍő:i.:ések (br~n~hitis b~~~~u_s ált.al okozott 'rertöz.ss'ek; 
stb.), a húgyutak coli-fertö~ése ( • '~c:tasm, ~r.onchopneumonia 

qsilbs, pyehtis, pyelonephdtis 

stb.), d~~e°;teria, „cholecystitis, sepsis stb. eseteiben e 'b 
vagY szüksegszeruen antibioticum~l<lml együtt. _ Me~r~é~~ihe~ 
~~~~;r::~~i:~u~~~J,~j~gy~~i~d~i~i~!~· oedema malignum 

Adagolás: Az cli;ő napi kezdő adag felnőtteknek legfeljebb 3 x4 
tabletta étkezés után, bőséges folyadékfogyasztással, majd a 
második naptól kezdve 6-óránként 2 tabletta. Ezt a kezelést 
legalább 2-3 napig, súlyos esetekben 4-6 napig folytatjuk. 
Gyermekek első napi ke:i.:d5 adagja az életkornak és a testsúlynak 
megfelelőeri arányosan kevesebb, általában a felnőtt adagok 
}4--%-3,4 részét kapják, A második naptól kezdve 6-óránként 
az első napi egyszeri adagnak%_ részét adjuk, legalább két napon 
át. Súlyos fertőzésben a láz n1egszünte után is még 2.....,...3 n_<i,pig 
adagoljuk étkezés után, bőséges folyadékfogyasztással. 

?degjegyzés: >I_.cil< Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 24 tabl. 13,50 Ft, 250 tabi. 122,30 Ft. 

XXXI/XIX. 
rRIFAVlT K. Gy. 

inj. 
összetétel: 1 ampulla (i ml) 1000 y cyanocobalamin III·as faktort 

tartalmaz. 
Javallatok: Súlyos idegrendszeri elváltozásokkal (myelosis funicu· 

Jaris) járó anaemia perniciosa. Trigeminus- és egyéb neuralgiák, 
alkoholos és diabeteses neuralgiák, hcrpes zoster, izom-atrophiás 
és -dystrophiás kórképek, neurotrop vírusbetegségek, osteoarth· 
ritis és osteoporosis esetén a. klsérőtünetek enyhitésére, viros· 
hepatitis utáni állapotok. - RmdeUse előtt mérlegelni kell a nem· 
kívánatos következmények lehetőségét !s kockázatát (alkalmazása a 
haemopoesisre hatalmas ingert jelC11thet) ! 

Adagolás: Hetenként 2--3X1 ampulla. i. nmsc. 1-2 héten át, 
majd az adagolást heti i ampullára csökkenthetjük. Trigeminus 
és egyéb neuralgiák, valamint infectiós polyradiculitis esetében 
naponta 1 ampulla i. musc. a fájdalom megszünéséig, azután 
másodnaponként 1 ampulla 4-5 héten át. I'Ia a naponta adott, 
összesen 10-15 ampulla alkalmazásával a fájdalom nem szűnik 
meg, Trifavit inj.·val a kezelést nem folytatjuk. 

I'l1:egjegy:.z:és: + Társadalombiztosítás terhére szakrendelések rendel· 
hetik abban az esetben, ha a beteg gyógykezelését más - szaba· 
don rendelhető - gyógyszer megfelelően nem biztosítaná. I<-öl'· 
zeti, üzemi stb. orvosok csak szakrendelés (fekvőbeteg·gyógy· 
intézet) javaslatára rendelhetik. A 11é1iyt minden ~etben a kórismeret 
feltürdetéséuel, két példányban (,,11uísolat"·tal) kell kiá/litani. - Tár· 
sadalombiztosítás terhére haemopoeticumként nem rendelhető. -
Közgyógyellátás terhére nem rendelhető. - Lejárati idő: 3 év. 

Csomagolás: b. 3 X 1 ml amp. 78,90 Ft, 50 X 1 ml amp. 1315,- Ft, 

TRIOSP AN Ch. 
tabl. 

x. 

Összetétel: 1 tabl. 5 mg 2,2-diphcnyl-4-diisopropylarnino·butyra· 
mid. methyljod. (isopropamidum), 15 mg phenobarbital. 60 mg 
6, 7 ,3' ,4' .tetraaed-im„·y· 1-benzal-1,2,3 ,4.tetrahydroisochinolin. hyd· 
rochlor. (No-Spa)·ot tartalmaz. 
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Jav~atok: Els!J~or~an ulcus ventdculi és duod . 
nikus gastntis es colitis tovább, l enr, ezenkív„ 
cholecyslitisszel kapcsolai~s gör~s""k a b lolccystopathiával ul 

Ellenjavallatok: Glaucoma és 
0 

st, · ' Cl; 

Adagolás: Átlagos ada . "prostata-nypertrophia. 
n.aponta 3-szor 1 ta~~l fclnottcknck, kúraszerííen 3_ . 
savai aráriyosan fonn•:a,, amely aoag a klinikai áll 6 heten 
ada~o!áskor a hatéko~ ,:~~ i:dag;;a„ ~sökkenthetö. _AP

0
t. Jav 

egyem adagolásra törek~d~" f turokepesség· figyel-n b ku~ 
MeUékhatá

5
ok• A . _iun · ~ 

1 

eveteléve1 
l6f. • -Z ant1cholmer 'á . 

'

',,borduló mellékhatások -g·-~11,'1~byogyszerekre jellemzo' , 
e.o: en (pl · · . ~ ,a a a -n n ' ritká · M . , · sza1szarazság) fordulhat~ k ~ vagy csak kis . n·: 

CgJegyzes: 12~ Társadalombiz - • • a e · tn~r-
Cso:rn;:;;golás: 20 tabi 18 F .tos1tas terhfre szaba<lon 

· ,- 't, 200 tabl. 180,- Ft. 

TRIOXAZIN 
tabl. 

KGy,T, 

Összetéte!: 1 tabi 0 3 . 

rcndelhetö, 

Javall · ' g tnmctozin.-ot tart~ l 
a.tok_: Szorongás, túlfeszített j · "' maz. 

neur<;'likus vegetativ tü degallapot, psychés nyurrt , 
en;ot1onalis tényezőkön ~etek ' (hyperlonia, dimax} '°' ka~ar:sag, 
Sayitos gycrmekgyefgyászati ~-:,r;Y]o .1zNg~lmi állapot (lá~i;alá illvilági 

Adagolás: E ,· · 0 01 · ' curopalliia. ' z stb.). 
F" r ITT cm, a beteg állapot· 'l , 
d~g~ ~a~1:tlai;.os ada§ia fe}nő~:~kn~sk eJ.~t~fcagálóképességétöl 
{8-10 tablg) noGvelheto a korformától fűgcr'" ,80 ff (2-6 tabl.) 

d 
· · yenneke' • „oen napi 2 4-3 0 . ' 

a ag rendelhető. filleK a kornak megfelel6 'e ··'.k g-1g 
Gyermekadagok . 2 h, SO>< entett 
3-5 ada ra . cl "'onapos kortól 14 éves kori 4 „ 
-X tabl./di~· 1-1,"zJva, va?y: 2-12 hóna%og O_k~? mg/kg/die, 
korig. 3-5-;zör 1 i:b1~/d~or1g 3-5-s:<ör h tabl. 'd~~:g 12-}5-~zör 
Mcllckhatás: Álmosság, ftad /."' , 

1 
' 4 evcs 

Megjegyzés: ~ Társadal b' ~a:'erzcs. 
rendelhető ha az om 1ztos1tas terhére csak abba 

C - szab_adC:n rend~lhc~gt.:_ e;~;fZe}~ze~ :eteg fFYÓgyke~eiZs:et!': 
soinagolas: 20 tabi. 10 50 Ft ~200 egfcleloen nem biztosítaná 

' , tabl. 105,- Ft. · 

TROPAR!N Ch, 
inj., tabl. XII. 

Összetétel: 1 amp (I ml) 
homatrop, bro~ ·ot 0,04 g papaver. sulf. o l t b! · , ' ,0015 g methyl-

bro~.-·otOt,?;,.plma~~-ver. hydrochlor., O 00 "-• "' ""~ ' 15 g n1ethy!homatrop. 

Javallatok: Pylorus- , chol · · spa.smus, nlcus v t bron~;-:st:trn, hypercmesis gravirl~··u en r. e~ duod„ kőkólikák 
m 'h e '.1.a .?' enteritis, obslip. spa~7· ~' angma pectorfa, asthrn~ 

Ada e, sza1gorcs, elhúzódó tágulás i'ó.1 :s:ne~1?':rhoea, szülés alatti 
~olas:' Naponta 3-szor 1-3 ta~L va r~s a~'.tsok. 

Meg1egyzesek: :.lúf< T' . g) 1-~ amp. s. cut. 
hetö. - 2 tabl o an;ad:i-lomb1ztosítás terhére sza' d 

C · rvosr vcny néikül is k' dh , oa on rcndcl-
soni.agolás: b 5 X 1 ml · 1a ato. 

b. 20 iabl. 5,70 Ft b a~g·t8;~1 ,"'
8
t, b. 50x1 ml amp 80,- F<, 

' ' a...>.-,50Ft. · 
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oPAB.li~ COWillINATUM Ch. 

tabl. 

XII. 

összetétel: 1 tabl. 0,04 g papaver. hydrochl„ 0,02 g phenobat"bi l 
ü,002 g methylhomatrop. brom.-oi tartalmaz. ta" 

Javi:Catok: L. Tropadn iabl. 
Adagolás: Naponta 3-szor 1-2 tabl. 
Jli!eg:iegyzése_k: IT<lf< Társadalombiztosícis terhére szabadon rendcl

hdŐ- 2 tabi. orvosi vény n~lkül is kiadható. 
Csown.golás: b. 20 tabL 6,70 Ft, b. 100 tabl. 33,SO Ft. 

LL 
'fR yps:nvrusc K. Gy. 

jnj. 
ö

5
szetétel: l üveg (1) 25 mg trypsin. lyophil.-ot és J amp. oldószer 

(Il), 50 mg lidocain. hydroclilor., 25 mg prometazin. hydro
chlor.-ot tartalmaz 5 ml propylenglycolns vizes oldatban. 

Javallatok: Krónikus tüdő-, hörgő- és mellhártya-megbetegedések, 
bronclúectasia, asthma broncbialéban a gennyes-nyákos v:i.ladék 
oldása. Dystorsiók, posttraurn:i.s baematomák, baemarthros, 
sclcroderma, ulcus cruris, diabetes-gangraenák, decubitus, throm
bophlei:iitis, phlebothrombosis. Arthritis, periarthritis, synovitis, 
bursCüs. Gynaecologiai gyulladások. Szemészeti gyulladások 
(iritis, iridocyclitis, chorioretinitis). 

El!.e••:i!>.Vailatok: Súlyos máj- és vesebetegségek. A véralvadás za
varaiban csak nagy óvatossággal adható. 

Ad~olás: A7. I. jelzésű üveg hatóanyag-tartahnát a IL jelzésű 
cldószer teljes m=nyiségével feloldva olyan oldatot kapunk, 
amelynek minden :ruillilitc1:e 5 ,mg rrypsint (és 5 mg prometha· 
zint) tartalmaz. - Adagja: Heveny kórképekben naponta 
2 X 2,5 rn.l (2 X 12,5 mg), rnajd az akut tihi.etck csökkenése után 
naponta 1 x2,5 ml (12,5 mg). Tüdőbetegségekben naponta 
1-2,5 ml l héten keresztül, majd másodnaponként 1-2,5 ml 
2 héten kere~zi:ü.l. }unennyiben szükséges, e kúra 2-3 heti szünet 
után megismétellietö. 
GJ1ennek(k!ld: 2 éves korig napi 0,2 ml-t (1 mg), nagyobb gyer
mekeknek 0,5 ml-t (2,5 mg) adunk. 
A Trypsimusc inj. mélyen és lassan adandó a farizomba. -
A készítmény alkalmazását követő 6 órán belül az aL'tcoholfo
gyasztás kerülendő. - Szobahőmérsékleten az oldott trypsin 
fokozatosan veszit aktivitás:i.ból, hűtőszekrényben 2-3 napig 
értékcsökkenés veszélye néll..-iil tárolható. 

h'Iegjegyzések: ~ Társa<lalmnbiztosít:i.s terhére szabadon rendel
hető. Lej:i.rati idő: 2 év. 

Csomagolás: 5 üveg (á 25 mg) + 5 oltlószerarup-ulfa 44,50 Ft, 
50 üveg (á 25 mg} -;-50 ohlószer.:unpulll'. 439,40 Ft. 

TRYPSIN I<-. Gy. 
LL 

ÖsszetétP.l: 1 üveg I. 25 mg trypsin. Jyophil.-ot, nldószerampulla 
II. (5 ml) 45 mg natr. chlor., aqu. dest. pro iní. ad 5 ml-t tar-

talmaz. 
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Jav&l:iatok: ,A. tüdő, ~ ~örgők és a w.ellhártya idült genny 
betcgedese1 (tudotalyog, -gangraena, pneuIIlonia 
bronr.hitis chrorllca suppurativa, bronchitis spastica 
bronchfoJe, bronchiectasia, emphysema, cmpyema ' 
Bronchographia, bronchoscopia, légzésfunkciós vizsgál 
rometria, bronchospirornetria) előkészítése. Tűdőműtétek-

• .. • opHUULMlCUM ALBUM 1 % 
Gl.JENTU1'1 XLV. 
E.GY· T. 
szernken6cs b (5 g} 0 05 g hydraig amidochlor.~ot tartfilrnaz, 

'tcl• 1 tu us ' 
ö;;szete }ín• típusú kenőcsben. 

vaze · tiv1t:IB vanatok; Blepharitis, con]UilC . 

jl' alis• Külsoleg. terhere szabadon rendelhető. 
,.A.da~ ;és: + Társadalornbiztosítas 
l'Jeg'gY Iá • 1 tubus (5 g) 3,50 Ft. 
C;;o:Dlago s. 

Ellenjavallatok: Tüdővérzés, gyomor-, nyombélfekély. 

Alkalmazás: A tripszint az oldószerampuJJa tartalmával felol 
majd aerosol készüléken keresztül 1-2 ml~t sprav fo 
inhaláltatunk - kb. 10 perc alatt - naponta I---i alka]o 
Brnnchoscopiás és intrapleuralis alkalmazis esetén a tr 
3-5 ml oldószerrel oldjuk fel~ és befecskendezés után 15 
másodperc elteltével az uvegból visszaszívjuk. 

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon noudelhető 
Lejárati idő: 2 év. °' 

Csomagolás: 5 X 25 mg 1. és 5 X 5 ml oldószeramp. II. 44 50 
50x25 mg I. és 50x5 ml oldószeramp. II. 439,40 Ft. ' 

XLV. <.JENTUM OPHTIIALMICUM FLA VUM 

1)1'~ % és 2.% E. Gy. T. 

szernkenocs g hydrarg. oxyd. flav .-ot 

TRYPSIN K. Gy. 

~~:i;l;2~,-~v8,J411~ ~Y~;~;li; ;.;;;J:;;:ophyl, 0,5 g P"'"".2·t··-~.; __ •• ~~_:,:_·~.-~.-.. '·;.• ... '.•.:· 
Javallatok: Krónikus fekélyek és sebek feltisztítása. ;.~_ 

Ellenjawúlatok: Friss sebek, hámosodó sebek és vérzékeny seh::_?;t 
felületek. -~;!;\ 

.Alh:ahnazás: Localis. Vékony rétegben történő behintés Után "a?\1:4 
felilletet száraz steril gézlappal boritjuk. Beszáradt necrotik;is-•;:yj 
felhletek esetén a fedő gézlapot steril élettani konyhasó-oldatta(f-l 
nedvesítjük át (a kötést elegendő másodnaponként cserélni). ·.:ii\ 

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szakrendelések szabadon.·;,'.:\ 
rendelhe~ik .. K~rzeti,_ üzemi stb. or~:osok csak sz~rendel~ (fekvő-. ·/J 
beteg-gyugymtezet) Javaslata alapJan rendelhetik. - Kozgyógy~- ··-1 
cllát<is terhére nem rendelhető. - Lejárati idő: 2 év. ·-1 

Cmnnag(llás: 1 szóróüveg (10 g) 37,30 Ft. ] 

. 1 

ULTRASEPTYL Ch. XLV!J. 1 
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inj. 

Összetétel: 1 amp. (2 és 5 ml} 0,4 g, ill. 1,0 g natr. sulfamethyJ, j 
thiazol.-ot tartalw..az. J, 

Javallatok: Pneumo-, Strept{l-, 1'Ieningo-, Staphylo- és Gonococcus-··
fertőzések. Croupos és bronchopneumonia, meningitis epidemica, --1 

Pneumococcus-meningitis és -peritonitis, -sepsis stb. 'I 
Adagolás: Felnőttnek naponta 5-10 ml; kisgyermekeknek 0,5-1,5 ', 

ml, 2-8 évesnek 2 ml, 8-10 évesnek 3-4 Inl la~san, i. ven. 1 

Megjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 

Csomagolás: b. 5 X2 ml, amp. 13,10 Ft, b. 50 X2 ml amp. 131,- Ft, 
b. 5X5 ml amp. 22,70 Ft, b. 50x5 ml amp. 227,- Ft. 

1 

, 1 tubus (5 g) 0,05, ill. 0,1 
összetetel: elin típusú kenőcsben. 

tartalmaz, vaz . . .. 
k· Blepharitls, con.Junctl\'ltlS· 

Javallata • 
-"n ... o}ás: Külsőleg. , , h' szabadon rendelhető. 

A""': 's· + Társadalombiztosltas ter ere 
MegJeg)'Z~;. 1 tubus (5 g) 1 % 3,10 Ft, 

csoi~us (°s g) 2% 3,10 Ft. 

•t E. Gy. T. 
Af.ERI.Al'l°Á compos1 a 

III. 

v ' drazse . 1 0 10 ext.r. valer. sicc.-ot 
d 

, 0 02 g phenobarb1ta ., • g 
Összetétel: 1 razsc ' . . 

tartalmaz. . . „ vegetatív zavarai, vegeta~IV 
all tck• A központi idegrendsz~ . hvsteria neurasthen1a, 

Jav d;toni.a, vasoneurosisok, szivdo ogas, , , 

félelmi érzések. 3 X 1 drazsé, altai6nak 2--4 
A.dago1ús; Nyugtatónak: naponta 

drazse ,.,h·~~e szabadon rendelhető. 
~ , ,,.. Társadalombiztosítás " ,....... 

Megjegyzcs. li'' 
Csmnagclás~ 50 drazsé, 10,50 Ft . 

xrx. 
VAS-ARSOTONIN Ch. 

ta~ ' ~m methylarson., 30 mg err. rcu.--
Ös"zetétel: 1 tabi. 3 mg calc. 

tartalmaz. k ia reconvalescentia, neur-
Javallatok: Külőnféle anabmiák,B~~d~~~kó~, neuralgia, psoriasis, 

asthenia, chorea, ta es,n roborálás. 
Jichen ruber, ekzema chro ., clkedő adagolásban vagy 

1 1-9 tabletta em k d okat lásd 
Adagolás: Napon ;1-

3 1 2 tabl naponta; gyerme a ag 
hosszabb időn at X - • 

Arsotoninnál. b. 't, terhére szabadon rendelhető. 
t>,{ce:je_gyzés: +"14 Társadalom 1ztos1 as 

Cs;nu1'.goiás: 100 tahh 4,60 'Ft. 
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V.A.SORROM-4.N K. Gy. 
tabI-

Öss,,,ee.§te!: I tabi. 0,25 g thcobr. cak. salic., 0,04 g 
ch1or., 0,20 g bromvalerocarb.-ot tartalmaz. 

]!iivaiiatok: Essentialis 6s ''asoneuroti.kus hypertonia, a clin:i~ 
toniás és vasomotoros tünetei, angina pcctoris, ::nigraiue 
sclerosis. ' 

Adagolás: Naponta 3-szor I-2 t<:bletta. 

Megjegyzés: '>"é Tár>adalombiztosíiás terhére szabadon ren 
Csomagolás: 20 tabl. 18,40 Ft, 100 tabl. 75,20 Ft. 

VEGAOILLIN 
tabl. 

E. 

188 

Összetétel: 
n1az. 

iabl. 200 OOO l\'E phenoxy-mcthylpcnidilin.-ot 

Javallatok: Stre/Jtococcus haano(yticus, Pno;umococcus, Gnnococ 
egyéb penicillin-érzékeny (Staphylo-) coccusok h.!tal 
fertőzések. 

EIIen,ia'W'aliatok: Pt::nicillin-allergia, peniciliin-rcsistentia. 

Adagolás: Tan65 mcgd{zis cé/jcf!a (rhcwnásláz-rohamok megelőz' 
gyermekeknek általáb,-,n - koruktóJ függőc11}, napi 1-3 1 
Streptococcus-fertőzés kő:wetlen veszélyének esetéu, egész 
eloszn:.a en;i~k kétszerese <;z ada_g. - Sti-eptococcus-hordo~áS~/;i 
megszunreteserc 10 napon at napi 3--{\ tabl. .'\i;\{ 
Kezdésre: Minden olyan enyhe és középsúlyos fertőzés !ekü7.di;;%·1 
sére, rr.dyct penicil!fai-frzékeny kórokozók idéznek elö. Küzepés'~!t 
súlyosságú, Streptococcus haemofytic<,;s vagy egyéb ér7.ékeny coccus'Jk''.;'f:i 
által okozott fertőzésekben a szokásos ad<:g napi 3 X vagy 4 % (:/l 
tabl. Súlyosabb esetekben pl. bactel'iaemiában, parenterali:i2§'.'] 
penicillin alkalr>:i_azisa indokolt. Pneumococcus eredetű Pneú;:.;:4 
i;i~n!:i,ban a kezdeti adag 2-3 tabl.; mai~. ?zt küvetően 12, ·\1 
oran..,,:ent 2 tabl. - AJrnt go.':lorrhoeas fertozese!1ben a bevált:,'; 1 
adagolás 4-óránként 1 ta:;J., fü>:;;esen 5 vagy 6 alkalommal. ,:,:;.· 

1\,í'egjeg:i:r.:;és: ~ Társadalombiztosítás terhére szabadon rcndefüetö. '"-
Lejárati idő: 3 év. J 

Cso:m.agolás: 12 iabl. 30,90 Ft, 250 t::bi. 643, 70 Fc. ·:"'! 

1 XXV. · 

\. Öss:i:etiiteI: I drazsé 0,10 ?," 2,6-dialllino-5-Phe>.1ylazopyridi11. hydro-·: 
chlor.-ot tartalmaz. · - ':\, 

JavaUatok: Húgyutak fertőz<'.ses (nem gonorrhoeás) bántN1nai, 
húgydezinficiens. 

Adagolás: Naponta 3--szor 1-2 drazsé. 1 

E. Gy. T. 
drazsé 

xxrv. 

L. 

xxxr. 
ITAMil'i A E: Gy. T: 

V drazsé olajos mJ„ olaj 
' OOO NE axerophth.-ot, 

Öi>s;::etéte1: 1 dra)zst o& OOO NE axerophtli.-ot, almaz. 
1 arnp. (1 ml) 150 OOO NE axeropht]l.-ot tart 
1 üveg (5 utl . ., . 

~vailatok: A-vitarrim..hianY· 3 X 3~ drazsé, 1 amp. 1
: 

J... , . Felnőtteknek napon~a 2- ckeknek napi 10-20 csepp, 
Adagoli<.S· . 20_30 csepp olaJ; gyerro. 

musc. v;hek napi 5-10 csepp. , A 'ta•nin-hi.ánY okozta 
csecse~uQk• ''"ársadalom'oiztosítás tc.r~erc f~~~ü~tetésb•el. - Le

M:egjegyzes- • .i t'n rendelhető, a korisme 
betegségek e~e e 
járati idő; 3 cv. 

. lás· 50 drn:zsé 9,40 Fti 1 ml ~p 259,40 Ft, 
Csc5~(( ml ·ainP· 32,:;- Ft, 5 X . 

1 ;<5 ml ola.i 9,50 rt. 
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VITAJV",.IN A 
kapszula 

E. Gy. T. 

Összetétel: 1 kapszula 50 OOO NE _ _ . h 1 Javallatok· A 1 - • - „xciop i 
1--ot tartalmaz 

·., -,,ypo-, 111. avrtaminosis fa k _ k • • 
tomalaciaval vagy anélkül L. · . .' f. r "asva .saggal vagy k 
ilyen megbetegedésekben . a eguU "f~·tozések rn'?gelőzésére·· 
A, , gastro!ntestinalis tractus s;,fe~::b~s ~'e~apia adju\-,ij 
fo1>,amata1, pl. colitis ulceros ~J k" h'.'z::1-Karosodá<;sal 
lax1sa. Praemenstrualis zavara~· k ese o. rec1d1válásának 
et ani ... Ozaena, rhinitis atro hi~a r~u;os1s \--u~va'?,.Pruri 
eredetu nagyothallás , r-f. á' ihmopharmg1t1s sicca 
a cornca, conjunctiva es u zug .s. Photophobia, hord~ 
szarufolyamatok reúni~;aex'?rosisa, ulcus corneae és tro i,;,_·:. 
és egyéb lichen~s kórfor~~ákpr!mento~a: _Llc_hcn ruber PJ~-~'.J',, 

A r_ub~a pilaris, haj- és körömÍ.ör~~~Z:.'hans, ichthyosis, pit~r~~0l 
dagolas; Szokásos adagja nap· 1 2 ___ , __ f;iJ 

vagy utána. Súlyosabb esctekÍ:. 3 kapszula, étkezés kőzb' -';.:~ 

P
esetén A-vitan;in-injekdókkal k~~gés~~.,.---2 kapszula/dic, szüks~g-}~~ 

raemenstrualis zavarokban e. . __ ,:::::<! megelőző 2 héten át kell A-~itmei;i-struatlo viífható időponc"'-j;" 
kapszulát naponta Na •othall' ammt adagolni, átlagban 2 Jat_f;( 
esetén nagyobb d~sisof h as, ozi:ena .és lichenes kórfo~:~J4 

Mellé_khatások: Nagy ada o~sszan tarto ad,asa ~anácsos. :)'.J 
v!ta:ninosis alakulhat ki: mefos~~a~„tarto __ ad_-:sa után A-h-yper-···_,._I 
tün6 ,szár

1 
azság~. 11cgszünteté~hez ;;e;J~0go~met~.,~z <:ikak fej. ;_·• 

szenn e egendő. cso=entese rend. 

Megjegyzés• T' d 1 b. ·! 
tJ~~i~ő~~r!~~r~~d;1~~~1~á~ 1~;~:e 7ei~t~~s-!'.!LY okozta ,j 

Csomagolás: 20 kapszula 29,20 Ft. 1 

VITAMIN A+D, E. Gy. T. 
?,razsé~ olajos inj. és olajos forte inj., olaj XXXI. \ 
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Osszetetel: l dra;:si 5000 NE axer 1 
15 OOO NE ergocalciferol -ot ophth. ( = l 0 mg axerophth. conc 
l amp. {1 ml): 25 OOO. NÉ ax . . 1 
~ol. conc.), 300 OOO NE ergocalcf~e~~j1t1~. ( =25 mg axerophth. 1 

amp. (J ml) forte: 50 000 NE ax r .- t, 1 
sol_'. conc), _600 OOO NE ergocalcJ.' ro)~th. ( =50 mg axerophth. 1 
1 uveg ola; (::> ml) 150 OOO NE e o. ot, ' 
sol. conc.), 200000 NE j~:.·ophth. (=ISO mg axerophth. 
10 ml, 2-szercs mennyisé:;f~~at~t~~·:t tartalmaz. - l üveg 

Javallatok:. R~itis, növekedési zavarok . . ~-sudativ dtathcsis, callus-ké zés 1 : tetam.a, ~steomalacia, 
XL'lra a téli hónapokban cse~emŐ~~~o,h ~z·VItamm prophyla-

Adagolás: Prophylaxis, ill. therapia: cse " onai:os k~rtól 2 évig. 
nek naponta 2----4 drazsé Ola.. csemoknek, ill. k1sgyermekek-tí ?lajos oldat megdcr~Iedb· ~s~~Z~t~ 30'"10 c:iepp kúr~zerűen. 
o yosíthat6. _ 2----6 havonk, t 1 . ez m egével is csepp-

Megjegyxés: Társadalo b" . :n ~P· !. musc. 
Lejárati idő: 3 év. m 1ztos1tas terhere szabadon rendelhetők. -

Csomagolás: 50 drazsé 10 20 Ft 
lxlmlamp. 5,30 r,·Z, 10:/1 ml am 6. 

10_: 1 ml amp. forte 114 50 F p. 48, .0 Ft, 
1 uveg (5 mi) ola' 1] ',.t 

1
t•_.1xl ml amp. forte 13,10 Ft, 

J - ,- -"' uveg (IO ml) olaj 19,70 Ft. 

Vff ,;r.1L"1 ~' Ch. • XXXI. 
ínJ· 1 % es 5 %, tabl. 5 mg es 10 mg 
Ö!>szetételt 1 :'lmp. (1 ml) .10,. ill. 50 mg thiamin. hydrochlor.-ot 

l tabi. 5, dl. 10 mg thian:un. hydrochlor.-ot tartalmaz. ' 

Jav:;;l~atok: _I~ülö~b~ző c1:ede~ű neuritisek, p_olyneur!tis, ;neuralgiák, 
d1phthenas hudesek, 1schms, herpes zosrcr, ben-ben, myelosis, 
funicularis, poliom-,:elitis, sclerosis multiplex, migraine, gyomor-, 
bél-atonia, ulcus-étrend, étvigytalanság, terhességi hányás, dia
betes, spasmophilia, éhe?.ési oedema, nephritis, köszvény, hyper
és hypothyreosis, climax, valamint hosszas antibioticum- vagy 
szulfonamid-kezelés esetében. 

Adagolás: l'dnőtteknek 1-3-szor 1-2 tabi. (á 5 mg), ill. napoÜtá 
i-3-szor 1 tabl. (á 10 mg). Gyermekeknek az életkornak meg
felelően 1-2 naponként 1 tabl. Felnőlteknck naponta vagy 
másodnaponl;ént l amp. s. cut. vagy i. musc. Intravenfu:an ne 

alkalmazzuk! 
]\fegjegyzések: Társadalombiztosítás terhére csak B,-vitan-Un-hiány 

okozta betegség esetén l"cndelhető, iUetőkg olyan esetben, ha 
a beteg gyógykezelését más - szabadon rendelhető gyógyszer -
megfelelően nem biztoshani. A vényen a kórismét fel kell ·tün
tetni. - Lejárati idő: S év. 

Csomagolái;;: b. S x i amp. 1 % 7 ,25 Ft, b. 1 Oű x l amp. 1 % 145,- Ft, 
b. 5 x 1 amp. S% 20,05 :Fi:, h. 100 X 1 ml amp. 5 % 401,- Ft, 
20 tabl. 5 mg 6,- Ft, 100 iabl. 5 mg 20,90 Ft, 
20 tabi. 10 mg 12,- Ft, 100 tabi. 10 mg 41,80 Ft. 

XXXI. VITAMIN B, E. Gy. T. 
inj., tabl. 
Összetétel: 1 amp. (2 ml) 0,05 g pyridox. hydrochlor.-ot, 1 tiabl. 

0,02 g pyridox. hydrochlor.-ot tartalmaz. 
Javallatgk: Hányáscsillapitás: hypcremesis gravidarum, röntgen

kater, csecsemőkori hányások, nitrogénmustár-vegyületek okozta 
hányások megelőzésére. Neuromuscularis betegségekben más 
B-vitawlnokkal kombinálva. 

Adagolás: Naponta 1-2 amp. i. musc. vagy i. ven. Naponta 3 X 1-2 

tabl. 
Megjegy.zés: Társadalombiztosítás terhére csak a k6ri51nénck a doku

mentációban történő feltüntetésével rendelhető. 
Csotuagoiás: 6x2 ml amp. 44,10 Ft, 20 tabl. 32,10 Ft. 

XXXI/XIX. 
VITAMIN Bi:!. K. Gy. 

inj. 20 y 
Ös5zetétel: 1 amp. (1 ml) 20 y cyanocobalamin.-ot (vit. B12) tar

talmaz. 
Javallat: Anaemia pcrniciosa, más macrocytás anaemiák, mij

-cirrhosis, rtg-kater, agranulocytosis, ólommérgezéses toxikus neu

ritisek, roboní.lás. 
Adagolás: Individuálisan alkalmazandó. A reticulocyta·crisis és a 

vérsejtszám-emelkedés jelzi a thcrapia eredményességét. Heten
ként 1-2-szer 20 gamma az optlmilis adag a rerrüssio beálltáig. 
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Neurológ~ai tünetekkel párosuló esetekb 1 • 

ga~~~~uzamos kezelésre (fen..'1.tartó a~~gd~)tr b 
1
-2--sz 

sze_ gamma s. cut. vagy i. musc ""Vonta, 

Megjegyzés: ~,Társadalombiztosítás terhér~ szabad , 
Cs;:,n:1;agolás; 3xl ml <rmp. 5 60 Ft 2 - 1 • 

0

~ rende 
, , ::i X ml amp. -'9,-:-- Ft.'. 

Vf'1:A_MIN B12 K. Gy. 
lllj„ 300 )J 

Összetétel: 1 amn (1 1) 300 · · m 'J cyanocobala;::o.b.-ot tar• 
Javallatok: Anaemia pcrnidosa sd. "d , . -almai·'. 

(myel?sis fnnicularis). Trigcmi~~~~ ds ~~~;baszen elvAitozá 

~0hJá~1~1?:t:sesk neuriti~, he~pcs zostcr, i;~~-a~~~~/~~a~, al 
• 0 epe , n~u,ti?P virusbetegségek. osteoarth · · es_-d 

poros1s eseten a kJserotünetek enyhítésfa:e ntis es 

Ada~olás: Naponta vagy másodnaponként 1~2 am . 
Meg17gyzések: ~ Társadalombiztosítás terhére a · ~-- i. muse 

t.~s;ve! rendelhető; a vfnyt kii pi!ddn·Jwn ( , kon:~me fel 
allitam. Közgyógyellát' t l , '-'· „mas:olat' -t-al) k fl C , ~ · as cr iere nen1 .rcndelhető. _ .e 

somagolz.s: 3 X 1 amp. 32,80 Fi, 25x1 ml amri. 267,40 Ft. 

VITAMIN B 
. . 12 
lllj„ 1000 y 

xxxrixrit' 
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föxad1ság, haematuria, haemoptoe baemoph ·li h h · diatl~esii:.' :tv'.:öl'.er-, , Barlm;c-kór, 'met.rorrha~:.· :i~'::sorrv:::::s 
colill': ?yse11,en:;, diphtheria.'. pn;:u1i;'?nia, tbc, hepatitis, a=en;~ 
benzo;-mtoler~n-tia, csecscmok „".~ ,;;1s~·crmekck ellcnál!ás:inak 
fokm:as":. fcr:_o~~sckben, koraszulottek es mesterségesen táplált 
csecsem.ok eros1tcse. 

Adlilgolás: Inj.: Naponta 1-5 ml s. cut„ i. musc„ i. ven„ gyermekek
nek arányosan kevesebbet. Drazsé: Csecsemőknek napi%-%, 
gY·ennekeknek napi %-1, felnőtteknek napi 1-3 drazsé (achyiia 
csetéu soi. pep;;inivel). 

:M,:egjegyzé~e~: ~árradal?mbizto_7ít~s .~erJ::fa:e a ?~azsé szabadoi:, az 
inj. a korismenek a venyen torteno fe1tuntctcscvel reudelhetö. -
Lejárati idő: inj. 2 év. 

CsoD'.lagolá$: b. 5 X 1 ml amp. 8,75 Ft, b. 100 x 1 ml arnp. 1 iS,- Ft, 
b. 5 x 2 ml amp. 13,90 Ft, b. 100 X 2 ml amp. 278,- Ft, 
b. 3 x 5 ml amp. 18,- Ft, b. 50 X 5 ml amp. 300,- Fi, 
b. 20 drazsé 5,90 Ft, b. 100 drazsé 29,50 Ft. 

\IITAf'.;L"1 D 2 Ch. XXXL 
olajos inj. 400 OOO NE és 600 OOO NE, drazsé 3000 NE, olaj 

összetétel: 1 amp. (1 ml) 400 OOO, ill. 600 OOO NE e1·gocalciferol.-ot, 
1 drazsé 3000 NE ergocalciferol.-ot, 
1 üveg olaj (10 ml) 400.000 NE ergocalciferol.-ot tartalmaz. 
(1 ml = 400 OOO NE = 1 mg D 2 -vilamiu). 

Javallatok: Rachitis megelőzése és kezelése, fogzási zavarok, osteo
'nalacia, osteogenesis im.perfccta, tetania, csonttörések gyógyu
iá.sának elősegítése, scrophulosis, exsudativ diatbesis, csecsemők 
ekzemája és csillapíthatatlan hasmenése, terhesség, lactatio, 
o=ena, spasmophilia, anaernia I;>erniciosában májdiétával kom
binálva. 

Ellenjavallat: Hypercalcaemiával járó megbetegedések. 
Adagolás: Prophyfaxis: Inj.: csecsemőknek, kisgyermekeknek a téli 

hónapokban és szükség esetén 2-3 havonként 1 inj. i. musc. 
Olaj: Csecsemő, kisgyermek 3 évesig napi 2 csepp, rachitis
hajlam, korai :mesterséges táplálás eseién 5 csepp vagy 2 drazsé. 
Kora- és iktru.ülött, tdpldlkm;dsi ;::.avaF, fertíf;;,ó 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, s;;,optatds: 
napi 1 csepp vagy -Yz drazsé. 

Megjeg:s--zég: '°f' Társadalornbiztoskás terhére szabadon rendelhető. 
~ Lejárati idő: 5 év. Az oldatban esetleg látható kiválás az 
ampulla meleg vízbe helyezésével néhány perc alatt oldódik. 
Kizi.rólag kristálytiszta oldat használható. 

Csmnagolás 1 x l ml amp. 400 OOO NE 7,50 Ft, 10 X 1 ml amp. 
400 OOO NE 63,60 Ft; 
1x1 ml amp. 600 OOO NE 10,10 Ft, 10x1 :ml amp. 600 OOO NE 
95,50 Ft, 
25 drazsé 3,90 Ft, 50 drazsé 6,30 Ft, 250 drazsé 17,- Ft; 
1 üveg olaj (10 ml) 6,80 Ft. 
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VITAMIN D 2 Ch. 
drazsé 50 OOO NE 
Összetétel: 1 drazsé 50 OOO NE ergocalcifcrol.-ot tartalmaz. 
Java!latok: Főleg lupus vulgaris. 

Adagolás: Naponta 1-3-szor l tabl. étkezés után, heteken át.· 

Megjegyzé:;;;: 1f< Társadalombiztosítás terhére szabadon rendellieti:; 
- Lejárati idő: 5 év. 

Csomagolás: 20 drazsé 10,20 Ft, 100 drazsé 39,90 Ft._ 

VITAMIN D, Ch. XX)(J; 

::i~E.i,~::~:~:,::~Oi~. ~!OOO NE cholocolde,oJ.,,, 

Adagolás: Propliylaxis: Átlagos megelőző adag női tejjel tápláJi~lff:,ij 
csecsemőnek naponta l db 3000 }{E-i tartalmazó draz_si, mester.:-:<-f'.;~ .. 
séges táplálás esetén napi 2 drazsé. Korasziilbtt, ikerszülött vagy--'-.·.·.·.;'..,;.• 
beteg csecsemőnek átmenetileg naponta 4 drazsé (á 3000 NE) .->Bi 
1---;-3 éves kor~ kisgycrmek,eknck. naJ?! 2, dr~sé (á 3000 NE)'.-<~%;1 
3 evcs koron túl a novckedes befe1ezte1g altalaoan hetenként két ;;.·.· .. C:.•_•.·.•1 

alkalommal l-2 drazsé a napfin.ys;:;egény idósz_akban, tehát rend- ;;'.: 
szerint októbertől-májusig. - Kisgyermekkorban megelőzésre ·~\tj 
eiőriyósen alkalmazható az 50 OOO NE-t tartalmazó drazsé is ·-?fi 
amelyből hetenként 1 drazsét adunk októbertől májusig. ' ·.:)·: 
Ft!niitteknek, (terhes anyáknak) naponta vagy másodnaponkén(:_<;'.ii 
1 drazsé á 3000 NE vagy hetenként 1 drazsé á 50 OOO NE. - ·:< 
Thaapia: Az átlagos gyógyító adag a megelőző adagnál maga
sabb, annak általában kb. kétszerese. 
Túladagolás esetén étvágytalanság, súlyállás, hányás, székszorulás 
vagy hasmenés, gyengeség, fáradékonyság, sápadtság, fejfájás 
izomernyedtség, veseműködési zavarok stb. előforduLliatnak. ' 

Megjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelheW. _ 
Lejárati idő: 5 év. 

Csomagolás: 20 d1·azsé 3000 NE 3,15 Ft, 200drazsé 3000 NE 15,50Ft· 
20 drazsé 50 OOO NE 10,20 Ft, 100 drazsé 50 OOO ~"E 39,90 Ft'. 

VITAMIN E K. Gy. 
drazsé, olajos inj. 

XXXI. 
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Összetétel: 1 drazsé 10 mg tocoph. acet.-ot, 
1 amp. (1 ml) 30 mg tocoph. acet.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Sterilitas, habitualis abortus, abortus imminens, ter
hesség és lactatio alatt a fokozott E-vitamiu-szükséglet kiegészí
tésére, oligo- és amenorrhoea, hyperplasia uteri. Endarteriitis 
obliterans. localis keringési és trophlás zavarokon alapuló végtag
megbetegedésck. 

Adagolás: Hetenként 2-3 x 1-10 drazsé \•agy hetenként 2-3 amp. 
i. musc. l-Iabitualis abortus esetén Glanducorpinnal kombinál
ható. Súlyos esetekben napi 150-180! mg i. muoe. 

•egyzésck: i!< Társadalombizt-;sít:isT··tcd1~re_. szaJ;.rendelések a 
fl-{cglórisme feliiintetéséveI, rendelh~ti_k. I'-orz?.h, u~e,m1 stb. ?rvosok 

b t ,5 imminens esekbr.n a lrnn~mc feltuntetesevel, cgyeb eset
~e~r c~ak szakre::.del~;. (~ckvőb~teg-gyógyi;:"ttézet) javaslatára ren
delhetik. - LeJaratt Hfo: 5 cv. 

C Clago!i.s: 50 drazsé 42,80 Ft; 
so 5 x l ml amp. 22,- Fl, 50 x 1 ml amp. 163,90 Ft. 

\qfAJ'LEX K Ch. 
inj., tabl. 

XXXI. 

„. ;r.eti!tc!: 1 száraz amp. L 10 mg menachin. natr. bisulf.-ot, 
O:;;s Í arnp. oldószer II. (2 ml) 14 mg natr. chlor.-ot tartalmaz. 

1 tabl. IO mg menachin. nair. bisulf.-ot tartalmaz. ., 
vaUatak: Occlusiós icterus, műtéti elő· ll; utókezelés cholnem1a-

Ja ban epe.Hipoly, colitis ulccrosa, dyscntena, st~atorrho~a~ sr;rue, 
coelÍakia, újsY.ülöttek vérzé~cnysé.ge, sárgas,ag, sz.ah~;lmerge
zésck, purpura, thrombopema, szerumbetegseg, urt1ca1 ia, hae
montoc. 

d 1-- • f'elnőtteknck naponta 3-szor 1-3 tabl., naponta 1-3 
A a~~~~-Csecsemőknck, gyennekekne~ i;i-~pon'.a 1, ill. 2:.-5 tabl., 

injekció 5-20 mg (%-2 amp.) J;,::;,arolag mtramuscula.rsan . .. 

!e ·egy::i:és: 8'.~ Társadalombiztositá~ terhére szabadon rendclhcLo. -
h- glejárati idő: inj. l év, tabl. 2 ev. 

Cs<1:tn"-1.to!:Ü;: 5Xl ml amp. I.+5x2 ml amp. II. 32,10 Ft; 
20 'tabi. 3,50 Ft, 100 tabl. 9,10 Ft. 

WENCI{EBACH E. Gy. T. 
drazsé 

XI\T. 

Összetétel: 1 drazsé 0,001 g stryelm. nítr., 0,05 g digit. bn. fol. 
pulv., 0,05 g chinin. hydrod1lor.·ot tartalmaz. . . 

J:i.vallatok: Elhúzódó digitálisz-kúrára, különösen arrhythmias ese
tekben. 

Adagolá!';: Naponta 3-5 tabl. . ,. 
Megjegyzé!l: ++ Társadalombizlos'.ds terhére szabadon rendelneto. 

- Lejárati idő: 2 év. 

Csom. ... gnfás: b. 30 drazsé 7,05 Ft. 

XANTf-IOiVIYGil~ E. Gy. T. 
drazsé 

XLVII. 

Ös!'"""tétel: 1 <lrazsé 0,25 g chlortetracyciin. hydrochlor.-ot iartalniaz. 

_Ja-,,,-allatok: Penicillin-refrakter cocc1:1~~f:rtözések, suba~ut b_acrer~a-
lis en<locanlitis arnennyibcn pen1ctllm-, str:pt<;>r;1ycm-res1stei;i~_1.a, 
m. -inwlerami~ áll fenn, pcriionitis, mernngitls; oste?myeuus, 
bn1ccllosis, Q-láz, kiütéses typhus, primaer at;y!l'us vin;spnei;~ 
monia, anthrax, actinomycosis, amoeba h~p~tr~1s. ;- hugy-. es 
epeutak B. coli és Enterococcus okozta fer~ozese1. (Ne171_ hatas?s 
Proteus- és Pyocyanells-fenözésekbeu.) Füleszetb=: oütis med1a 
és nrnstoidilis. 
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Ada~ol<is' Fdnő!lekruk a minim~lis ll~P! ~daf l g (4 d~azsé) 4, 
'fcire clo;;ztva. A kérkép. sulyossagato~, illetve a ~orokozó 
J,cnys~gdől függően napi 2--4 g~ot is !ehet adni. GJ'trmek 
tcstsúlyl;g-onként 10--20 mg r. napi adag, ugyancsak 4 r 
elosztva. 
A Xauthomycin therapiás alka_lmazása során gyakran mc 
zik a bél baktériumflórája. Igy vitaminhiányt okozhat 
pótolni kell (B-komplcxszcl). A beteg szcn·ezetében gord 
elszaporodhatnak (moniliasis). - Gyakran . előfordul há 
hányinger_, hasi fájdalom és hasmenés, igen súlyos Stap 
coccus-enteritis fejlődhet ki. Ezekben az esetekben a ke 
abba kell hagyni. 

Megjeg;,"zések: ~ Csak fekvőbeteg-gyógyinlézerek részére van f; 
galomban. - Lejárati idő: 2 év. ot 

Csomagolás: 16 drazsé, 70,40 Ft, 200 drazsé 880,- Ft. 

YOIDSTRIN masrc:. Ch. XXVIri:f 
drazsé, inj. -:-~~;, 
•• /f'.ffe\1 
Osszetétel: 1 drazsé 1 m~ calc. methylarson., 3 mg yobimbin. h}·d~·."."·;·r···[rj 

rochlor., 0,5 mg strychn. hydrochlor., 5 mg methyl testosteronii;:,;:;i;;! 
l amp. (J ml) 20 mg nair. methylarson., 5 mg yohimbin., hyd~~;-fj':i 
rochlor., 0,5 mg strychn. hydrochlor., 5 Ing testostcront tartalmai.:i<;~;l 

Javs.Hntok: Sexualis.. ncurasthenia, spermatordm=, ejaculatfo~ .•• ·•·.• .. '' ..•• ·.1:.· .. ·•·. 

p~~ecox, ~~pressiós állapotok, kimerültség, asthenia, frigiditas/:fgi 
csokkent h,lJdo. , ,;e;-<· 

Adagolás: A kúrát másodnaponként s. cut., i. musc. adott I ml:;;, 
inj~kcióval ~ezdjuk, 5-10 bef~csken~~~- után drazs~~al foly- =~ 
tatiuk (napi 3-szor 1-2 drazse), maia u.iabb 5-10 II!Jekcióval >?· 
fejezzük be. -%{ 

I'.A:egjegyzések: >f<~ Társadalombiztosítás terhére csak abban az .-~\;!J 
esetben rendelhető, ha az adott esetben a beteg gyógykezelésCt ,:i§ 
más - szabadon rendelhető - gyógyszer megfelelően nem biz- '-:.·,.:::.';. 
tosítaná. - Közgyógyellátás terhére nem rendelhető. /0 

Cs<nn.ago!ás: 50 drazsé 17,50 Ft; : ~~ 
5X1 ml amp. 9,10 Ft. 

ZENON B. XLlv.· 
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kenőcs 

Összetétel: 1 tubus (20 g) 0,64 g o-oi..--ychinolin. sulfosalic., 4,96 g ;~· .•. 1·: .. :.· 

zinc. oxyd., 1,6 g ol. jecor., 0,2 g bals. peruv.-ot tartalmaz va- .-., 
zelin típusú kenőcsben. -_: 

Javallatok: Sebek kezelésére, ekzema, dermatitfa. f.·.i··. 
Alkalm.azás: Külsőleg mint kenőcs. 

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 
Csoi~:>t.golás: 1 tubus (20 g) 6, 70 :Ft. 

{~K!ROT-ENSULIN K. Gy. XXXV. 

l!lJ' I (5 ]' 200 ::"J"' • ulin ccyst., 2 mg . zetétel: l gumiwpká5 üveg . n1 J • ~ ins . 
Ös!O · l mer zinc. chlor.-ot tartalma;;;, 

yr~~~~'~i'. (I n~l) kicsapófolyadék 0,023 g natr. phosph. cryst.-ot 

tartalmaz. r k' ·u ' 
·di tok: Lassan felszívódó, tartós hatású insu m- eszi ncny 

Ja" c~orbetegség kezelésére. .. , 

1-„. Kicsapás után a szuszpenzió_ subcutan alkalmazando. 
Adago 3

-· k · · ' ·· ·• - ií< Csak az insulin·rendelésre vonat ·ozo e_geszs.e~g.,1 
!vieg~~~~:;i utasításban foglaltak szerint rendelhető (1. 365. old.) 

-Lcjáratiidő; 1% év. 

1 X 5 ml <Tl,rnkapkás üveg. !. + 1 X 1 ml amp. II. Csomagoíás: o-
20,- Ft. 
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SZERűBAKTEIUOLÓGIAI KÉSZÍTMÉNYEK ··.• .. · .. ~.'.111.~.· .• ·.·.·.;,'.·.,./. --'.é" 'telére az illető antigéneket almniniumtartalmúcsapadékhozkötik. Erre 

:.·.·.'.'~.'\··~·.:;. ~e célra krist~h:os ti~ó ::ildatával lé~:ehozott csapadékot (pl. Typhylax 

.
'·>::, setén) alum1mumh>droxid-szuszpenz10t (pl. Scarlaphylax esetén), vagy 

e di!I alumíniumfoszfát-csapadékot (csapadékos diphtheria- és tctanus
.;';i, pe atÚúnok eöelén) alkalmaz!lak. 
<'.UI an Hosszabb lefolyású, makacsan gyógyuló megbetegedések egyes ese
·~~)" tcibcn (pl. Staphylococcus-, Gonococcus-fertőzések, trychophytiasis stb.) 
· ?.j z aktív immunizálás gyógyítás céljából is albilmazható: a kórokozók 

.··i···.•.~.\.lÍ \Jlt tenyészeteibői készi.Ilt vakcinák emelkedő adagjainak parenteralis 
~evitclére a gyógyulás sok cserben hamarább következik be. 

:;~l 
1 

:1 

i 
' ~ ;z;robakleriol~giai készitményel: a fenőző bcte sé cl;_ n ' , .,-:j 

gyo.g~,itasat _v~gy fehsmerését szolgálják. A l\Ja g gG··'megelo~~et; ,':·21 
autigen batasl~a~.r'.l ~s antitest hatásúakra oszr:a- cz~ar k~oi;ysz;rkonyv 

.. Immunologra1 ertelcmben a1111gi11eknek a;okat a:t :n . esz1tmenyeket. :·~:H 
7'.u~ a)~y~k az élő ~zenTzetbe a tápcsatorna megkeriil/s:!~fa~ nevez- ;.•.':.-~.·.·.·! 
d~sé~~ált•ikt~r;.tv_a, fa~lag~s {~pcci~ikus) ellenanyagok (antitestek) ~ée:~· .. 
• J '; es a. keletkezo aJ1t1tcstekkel a szervezet k' ··1 e : zo- c.1' 
IS reagálnak. Bar az rmmunitás a szó szoros értelméb en, d ivu, m _vitro). '.;· 

::z~álj~,~~i ~::or~::t!kr~°Ís°~J~!~lás kifejezé~~t sokk~! t~~ab~~;::e\~b~ ):.1 
lődését nem b~ktériumtörzsek a vír~~o~z:~:: ~.r a~ ~anyagok terme. ·,+; 
'dlemek (pl. idegen csoportú 'vörösvérsejtek) ~~~o ~a err kery,~? sejtes_ 1 
1 egen szerves vegyületek ( 1 „, é 'ék l' gymo e u. JU, test- :'e 
Az anlilcsld: a keletkezésüke~ ki~~ÓJ a~'ti r:o ~~-~acliarifkák stb.) vá!tják ki. '~; 
módszertől, illetve az in viv " ·, . . gen ° > az a almazott vizsgálati ::J 
g~en baktericid, vírusközömob~ÍfJ ~~ ~tn:: tapasztaJ??_t~ _hatásuktól füg. 'J 
~otő, opszonizáló stb. hatású elt~nan;;:~~7s, prJicip~Í,alo, komi:lement- ;::.I 
m1munglobulinolrnak is ·k a osz ato • Az ar1trtesteket 

(főJ:-é~t ha Y· ?s a ,6~g!ob~Í~-f~aJ.cí,S~':u) a ~~~~~~tó~o~Í·l~~frakc~jában J 
anttgen atás.ara specifikusan módosult szérumfeh - · 'k N '.1 . ~nyeg, eg az · 1 

~~1~z::k,~!~1~ekh~t~~~ri~~~~b~ago1f csoportjáb~
1:z·ok J~ 'k~:f~~~~~!~ ;{ 

a vérsavó ellena':nyagainak in vitro nkhu e~a;:yi;cg-t~el,: váltanak ki vagy 
hatású készítmények csoportjába a k.J .. a ,a;;,.~a 51~0 ga ak, míg az antitest 
szérumok sorolandók. u onoozo e enanyagokat tartalmazó 
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a) üsszctitcl 

Az antigén hatású oltóanyagok hatóanyag-tartalmuk, illetve készítési 
módjuk alapján az alábbi föcsoportokra oszthatók: 

J. Az tló, gyengített 111ikroorga11i:um:.sokat tartalmazó oltóanyagok közii.l 
emberi fertőzések megelőzésére a himlőnyfrkot és a BCG-vakcinát alkal
Illazzák kiterjedten. Az ezekben a készíL.--uényekben levő mikroorganizmu· 
sok a szervezetben elszaporodnak és enyhe fertőzést hozva létre, a Dlakro· 
organizmust sokkal fokozottabb eilcnanyag·termelésre serkentik, mintha 
u"ranezek az antigének elölt állapotban kerültek volna alkalmazásra. 

" 2. Az elii!t mikrooTgani;:;muJokat iarta!ma;:.6 oltóan)"·agak- száma lényegesen 
nagyobb. Egy ré~zük bacterialis fertőzések megelőzésére és kezelésére 
szolgál (pl. tisztított Tifusz-Pertnssis-vakcina, Opsodermin). A baktérhunok 
elszaporítása biológiai tulajdonságaiknak legjobban megfelelő folyékony 
vagy szilárd táptalajokon történik, majd az élettani konyhasó-oldatban 
szuszpendált mikroorganizmusokat vagy kémiai eljárással (fenollal, for
malinnal stb.), vagy fizikai módszerrel (rendszerint hővel) ölik el, majd 
a szuszpenziót. a táptalajszenrryezbtől ismételt centrifugálással és mosással 
szabadítják meg. A bactcria!is vakcinák hatóértékét a ml·enkénti c.~íra
számmal fejezik ki, immunogé;1 hatását állatkísérletben ellenőrzik. A vírus
vakcinák előállítása és ellenőrzése lényegileg hasonló módon történik, 
azzal a különbséggel, hogy a virusok efazaporítására nem táptalajokat, 
hanem rendszerint embriós tyúktojást ·alkalmaznak {pL kiütésestifusz
vakcina). 

3. A mikroorgaui,;:mu.s-kivonatanyagokat tartalmazó vakcinák oldott, rend
szerint aluminiumtax:talmú csapadék.hoz kötött antigéneket foglalnak 
magukban. A baktériumok feltárására vagy kémiai kezelést (pl. a Typhy
Jaxnál triklórecetsavas kivonást), vagy fizikai eljárást alkalmaznak. 

Baktérium.kivonatok mm-specifikus kezelés céljára, a kórnkozóra való 
tekintet nélkül a szervezet természetes gyógyerejének fokozására is alka!· 
mazhatók. A Neurolysin (Staphylococcu.s aureu.s és B. prodigiasum autolizá
tuma) és a Polysan (apatogén vakcinák lizátuma) a szervezet aktiválására, 
áthangolására szolgálnak. 

4. A toxinok a toxinter.melő baktériumok (C. dij1htl1erWe, Cl. telar1i 
stb.) lcvestenyészeteinek baktériummentes szűrletei. Az előállításukra 
szolgáló táptalajok - a szérum-anaphylaxia veszélyének megelőzése érde
kében - lófehérjét raég nyomokban sem tartalmazhatnak. A Diftéria- és 
a Tetanusz-toxinok hatóértékét a tengerimalacon, illetve egéren mért 
legkisebb halálos adaggal (DLIVf=dosis letalis minima), a vörheny-toxi
nét pedig bőregységben (BE) fejezik ki. A kellőképpen hígított toxinok 
az antitoxikus immunitás bőrpróbával történő u1egállapítására is alkal
IUazhatók: (pl. Schick-toxin, Dick-toxin), intracutan injiciálva fogékony 
egyéneknél a befecskendezés helyén bőrpír jelentkezik. 

5. Az anatoxinokat (toxoidokat) úgy nyerik, hogy a toxinokat formalin 
és hő együttes hatásával méregtelenítik. Az anatoxinok a tökéletes méreg
telenítés után is változatlan immunizálóképességgel rendelkeznek. Jiató
értéküket az antitoxinnal kapott kötődési reakciók alapján flokkulációo 
egységekkel (Limes flocculans, Lf) vagy kötődési egységekkel (KE) fejezik 
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· uet-lándzsával vagy oit6gcrellyel) szabad végezni. Csapadék~s 
ki. Az immw1ogén hatást állatkfaérletckbcn ellenőrzik. Az anat 't'áSllál PJiqal történő tömeges oitásokhoz S ml-e.~nél nasYobb ~ecsk;'ndo-
specifikus. hatóanyaga a táptalajszemiyezéscktöl és a kísérő bakt 0uóauYa~f-' nk A diagnosztikus LőrpróLák végzésel:or (Dick-toxin, 'lubert 
fchérjéktól kór.lai kezeléssel (pl. triklórecetsavas el.iárássc:l) dkülön pe~aszba/uaz ·oltást tuberkuliufecskendővel (vagy ilye~ hiá?yábaD; .~/.~O 
az iiy módon tisztitoH és konc.-ntrált anatoxinok alkalmazása es .i..-ulln ~ ;sztású 1,0 ml-es Record-fe<::sk~d.~h:.eIJ kell vei:;ezni. A ki!m:ott 
védőoltásokat sokkal ritkábban kóvetik oltási reakciók. Az anat ll11-es deők összerakásához ugyancsak kifozott vagy lango1,1- stcrilez;-tt 
rendszerü:it C5apadékos formában (Diftéria· és Tetanusz-anatoxin .-f~k~P ell használni. mert a du~ai~yú sz~rán~ kcz.zel va;o megfog~a 
dékos) kerülnek forgalomba. csipeszt k k h t A steril tűl·et szmten steril csipesszel kell " fecsken<lore 

6. A J;ombirtrílt oltóanyagok kél vagy több anligéni tarralmaznak. fertőzés~ 0 oz a · ' . . .. , , ... 
hatásuk legalább olyan mértékű, mintha a szóban · forgó an · bdyezruŰket minden oltás után Yáltani kell. Uiraferiotlei;-it~s /0 _perces 
külön-külön alkalmaznánk, Így az oli<isok száma jelentéke11yen A t 1 -örténjék lehetőleg I,5%-os szódaol<latbafi:. El~mzodo, tomeges 
hető. A typhus, a paratyphus és a ko!e1·a egyidejű megelőzés:!re rorralá_ssa ~'n időnként a fecskendőket újra .kell stenkzn1. , 
Tetra-vakdna kivételével valamennyi kombinált oltóanyag csap oltások e!~1~ullák vagy üvegek fclnb:.á~a '.-'tán az an1r;ulla ny":l;at,}(O.re: 
kötve kerül forgalomba. Egyes kombinált oltóanyagok a gver .. A.z illetve az üveget elzáró gum1augot v~gy ~~m;l~pot lewrloz~uk, 
forrőzések egyidejű megdüzésére szolgá!nak (pl. Diftéria-Tetanusz szd)uk,, ·,;uk és az oitóanyagc.t a fccskendobe íe,rn1v.nik. Csap'.'-deko_s 
tussis kombinált oltóanyag, Diphthopcrrnsantin, Scarlapertusantin) Jll.a!d ~~sz~k.1 es~tébcn ezután az o}iást. ~-;"l]adé;~;a!anul el kell vcgezm, 
sok viszont a serdülő és felnőttkori fertőzések megelőzésére (pl. T oJtoall) g oltóanyag c:;apadél;os 1·c:.ze leulepeoJek.. 
vakcina; Tiíusz.Tetanusz kombinált ohóanyag). nehogy a~tásra kerülők bőrét az oltás helyén benzmnel _vagy. alkoholl~l 

7. Az anligén hatású diagnos;:_iikumok a fertőzések in vivo, ille Az 0 
· Él" kó~okozóval (himlő. BCGJ történt oltas utan az oltas 

vitro módszerekkel történő kimutatására szolgálnak. A Tuberkul' Je k~ll ;:'-~~~,'~nítl'szcr;d érinteni nem .szabad. . 
a Trichosan megfelelő mikroorganizmusok leveslenyészeteinek helye! ~Ía~osz-tikus bőr-próbák céljára szolgáló kés:dtlnényeket mtracutan, 
szürlete. Kellő higítfuban ezeket a készítményeket rendszerint .. · i antigén hatású oltóanyagot áltai<iban subcutan a'.kalmazzuk. J;;o;i~-
börpróbák végzésére has=álják, bizonyos esetekben azonban g ·s tobb ndó a Diftéria-Tetanus;;:·Pertussis kombinált o~toan_ya_g· .. Csapade-
céljára is alkalmazhatók. k~~s ~1:oanyagok bőr alá fecskendezésekor a felületes oltast kulonos gonddal 

A diagnos;;tikus baktiri11ms;::.us;;;poru:.J6k emberi vérsavók agglutin• · ki 
terének meghatározásái·a, Gruber-l~'idal-reakció végzésére szolg' keriilJü · ása!I a ncm-e>apadékos oitóanyagok is csak bizonyos, kiilön-

A foes-antigének forgalomhahozatala előtt specificitás és érzéken [nl:~~ckben (l. Opsogon, Pyrago) alkalmazhatók. . ..... 
szempontjábó~. ~l:;i.posan kivizsgált .. sze:vkivi;in:itok. A ~\'asser-:nann-antigénf-:\: ]eges 3es Adagolás. A megdő;::.és„e használatos ollóany~~ok, ~;il_':"'-.0~~~ ... az 
komplemenrkotes1 próbához, a tobb1 antrgent pedig (Katm, Meinické'-S;*!- :ci_uok esetében igen nagy jelentősége van az .o.1t.as'?k kozo_tt! icwkoz-
Citochol, 1fandula) a csapadékos iársrcakeiók végzésére alkalmazz_ák.{,,_J), anatoAz első oltás után rendszerint csak ún. pot~nc1~hs 1m;n~'.1 1.Ls (a!a1cl 

. ,- nek. . , ) ··· l't· _ és a szern:zet csnk a m~sodtk oltas „tan tc1m 
;k.; inun,ubnb'"ms e~0s~l!b~n ei\enanyagokat, ha a két o:tás közótt ~6 hetes 

b) Alkalm<v.;dsm6d ~ 0agio t -,_ ]Yf•--'ri-- vagy Tetanusz-anatoxmt tartalmazo csapa· 
1. E!lenjavdlatvk. A m.egelőzés céljából alkalmazott oltóanyagok\::12W sz!i~etc:lt~~~~:·ese:é;;-t;hát kellő vé<leüségre ~sak ak.:?r szárnítha:~' 

csak teljesen egészséges egyéneket oltsunk. I\'em szabad védőoltásbaii'{4( deko~ 1 ottak -legdább két oltást kaptak. Ala~1rr;mun1~assal r~ndelkezok 
részesíteni lázas vagy súlyos beteg~égben (pl. túdőgyulladásban, niell~:,~;r_ ha a~ 0 

i · i ár egyetlen oli~s hatására is Jelentékeny ellenanyag· 
hártyagyulladásban, vescgyulladásban), heveny fertőző betegségben';\% eseté~!~~ h';~~J1;,,_e~\cmlékeztető oltás). . . 
kiterjedt gennyes vagy egyéb bőrbetegségben, súlyos keringési elégtelen~E_ term A gy6gyít:í.sra alkalmazott vakciná~ (pl.. Opsodern:un;rtjk~ym~~'g"g' 
ségben, kiterjedt vizenyővel járó vesebetegségben szenvedőket, t.:wábbá\:~: . akdna stb.) esetén az ered meny szmten. na.gyr;:i? ·, . en u .. 
erősen leromlott állapotban levő egyéneket, végül azokat a gyermekckei".5;, Pertussi~-v 'd"•'l Fzeket a készitmér::.yeket mindig Jnd1v1dualisan kci; 
akik négy hónapon belül BCG-védőoltást kaptak. Terheseket a has-tyPlúi~S-'. a kÍzelesni ~~l;~~~~va~ 'megválasztott kezdeti adag -i.:tán a J:ieteg ,állan~o 
és a tetanus elleni aktlv oltások alól mentesíteni kell. Az Eü . .MJQ';;< ~Jka I?az m~Uett fok~l.atosau emeljük az adago~'""t. nnndad,d;g, i_n•g, a , • 
rendelete szerint az orvos akkor is köteles a védőoltás alkalma~: es.zlel~e ist cl nem értük. A kezelést az ereamei<y t.arto~i:?~_a _. t~t<;;J.c::e 
zása előtt mérlegelni, hogy az oltandó egyén egészségi állapota az oltáSt .,„ v~nt ,~t , ezután i• e<>, ideig folvtatni. Fontos az olt.asok kozott11dok?z 
megengedi-e, ha az oltásra kötelezett, illetőleg· goadviselője ez irányU ::~j celsz~~~l:1~egválaszt~sa")is. Soroz;to~ oliáso_~ es~tén ~jabb oltás.~ addig 
kérelmet nem ad elő. Ha viszont valakinek a védőoltása közvetlen meg7• ;lj ~~c~djunk, míg az előző oltást követő reake10 teliesen. 1e nem za110tt. b' 
beteg;:<lé:i .. 1\;:s~l~)'ly elhárítása , cdéljkáb

1
6I _ 1,1 zü.~séges (dp!.' 1t;_tanbu,1 -fertöz~re '_:,_·:.1_._, 

4 
A vidőoltdsrk mdiókhatásai. A védőoltásokat követő bse?b vagy na!fYO o 

gyanus seru '--'-'e , az orvos az er e e t, l eto1eg gon vise OJe e eegyezesé·· : . , .,_ Cbb réFben az ollotlakkal, reszben pedig az 
vel a mentesítő körülmények ellenére is alkalmazhat védőoltást. <'l) reakc1~.;, ~f~~~~~~~i~~ő ~é11;,cző -bcfoly,ásolj::· Általában minél ~d~se?!;ie~ 

A g:yógyftrís céljára szolgáló oltóanyagok (pl. Opscdermin, Opsogoti;"- /-;j oltó~~tt~~, annál gyakoribbak a rndlckhafasok. Szerepe van a~ mdwr~~z 
Pertu.ssis-vakeina, Polymycin stb.) alkalmazi~a előtt feltétlenül tisztá~: '?; ~Í-· érzékenvsé„nek ·;,, mert rninder-.napos tapasztalat_, l•Offf ,ugya'.j_az ~ 
zandó, hogy a kezelendő megbetegedéshez nem társul-e olyan kórkép vagy. „:3 ~!~~anyag, ~~l.~nolyan :r.Ó~".n al~ahn?;zva, ":z ?lt,~~~a~1dflJ:~~~~k :e~~ állapot (pi. keringé.'!i elégtelenség, súlyos leromlottság stb.), ·amelyet az''.".'.] .1 en reakcwt neni vali ln, masoknal pedig Ü)'- - • . _,__ .,. 

esetleges oitási reakciók súlyosbíthatnak, illetve károsan befolyásolhatnak~ ':'! r:iuylh „.. A o'·ási szövődmények gyakorisága és az oltas1 te1.;.an:"a 
'··;;:1_·· f1gyc etoJ>. ;;: •' _ __ é d'k i 'anyogok felületes oltasa 2. A;::. oltások kfritelez.ése. l\z Eü. Min. rendelete szerint az olfó:· 1;.·· ött is szoros a;;: O:>szcfugg s; csap~ ~ ,os ?·'° ,. „ . akk 

1
. 

orvos köteles gondoskodni arról, hogy mind az oltóanyag, mind az ol~_' :·; oz 'b 1-.k l gy~k·abban jelentkezik .,stenl talyog , rnmt or, 1,"' 

tásnál használt eszközök .küogástalan állapotban legyenek. Az. oltó-' :/j ~~et~lt~~n~~~o~. mél~'~n a. ~6~ i~á n~jj~}~]fÍ~ha~"t. ~\~~~~;:! ~s~:~~~~k~: 
anyaggal kapcsolatban elkövetett hibákért (fertőződés, elcserélés stb)":- <! „z ."ltisi ~e1_a~c-.;~k, ~'a~~ár:s"!!.,'-~abb:n kEv~ti r~akció, u;intha ,_

1
gyanazt 

elsősorban az oltóorvos a felelős. "''i olt<Janyag", ,.Li:.,„n."z"- -- or KJ: -

Az oltásokat csak frissen kifőzött fecskendőkkel és tűkkel (hlmlőol~ ::;:;1 
201 
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az anti~~n~t ol_dot~.- ~lla-!:'otban alkab:~i.a'."zuk;_ maguknak az anti é 
a rcaktiv~t„sa is kulonboző.: __ a b:>ctcnal~s antigént tartalmazó ol ~ 
alkalmazasát gyakrabban .1wve1Ik oltásr reakciók · t toan 
tartalmazók alkalmazását. ' mm a csak a 
. l\1!vel ':: védőoltásokat követő első reakciók rendsz .· t · 
ara mulva Jelentkeznek,_ célszerű az oltásokat az C"ti e~~kbmar 
hogy _a;>; e8etleges reakclók éjszakára, az á ,11 ° or.a . ~ 
mert ilyenkor a tünetek envhébb a! '·b . y}k galom rdeJere 
az oltottak az oltást k'' tő· a;,: ~n JC ent ·eznck. Kívánat 
nak. ove napon az erősebb testi münkától tart. 

A localis reakciók az oltás helyén és 1 lh " • . ·· 
esetleg a l·egionalis nyirokc "k d z e• eto pir, duzzanat, fájdaJo 
A helyi tünetek egy-két ~api;o~~tan ~zzanara alakjában jclentkezn~; 
hetők. Csapadékos oltóanyagok alk ~ ' a, panaszok borogatással enyh!{ 
esetekben steril tályogok is megfi'"'yefh~~kas~ .. 1:1:t~'.1 néhány héttel ~ 
fe~ületen tbrlént. Ezek a steril tát•ogok 'd ulo:r;iosen ak~or, ha ,az oltás · i 

Ritkán a védőoltásokat tiltalános reakció ~~nk_~zer~t ~pontan_ felsz1vóduak ..•• 1', 

hányás al~kjában; ezek a jelenségek tün . ~veti~ laz,_ főfáJás, rosszullét: , 
}.find a helvi mind az ált 1. etl e_~eiessel JÓI bcfolyásolhatók'--

csökkenlhető, ha· ~z oltások ell:n"i!1~\{~a~c7~ gyakorisága lényegese~; <:j 
helyes oltá;>i tc:hnikát alkalmazunk.· a a ait 1gyelernbe vesszük és ha·„.: i 

A gyogy[la.sra alkalmazott oltóan, k h · · "':' !Í 
általános reakció kísérheti A , 'k~ago ~ .,elY_r reakció, gócreakdó és 
rint a_megbetegedés gyors. ja:i1::~ setí~Í,;a j;;>k ilyen esetekben rendsze...T 
tétlenú.l úgy kell megválasztani h g 1 

"e o, az a~agokat azonban fel 
elkerúlhetők legyenek. Sorozata~ 

0
f[l, :z ~~osei: hk~'1 és ált~_ános tünetek __ : 

ha az előző oltási dosis nem idézett ~:; en cs a . or ernel1uk az adagot 
az előzően adott adagot ismételjük. e 0 erős reakciót. Ellenkező esetb~-

~· E!t?rt!;atóság. Az antigén hatású készítmén , k " , 
ben igen erzekenyek, ezért az lább . ,! e . a hohatassal szem-
20-100 közötti hőmérsékleten ~z--'razm;;er~~~nd?dbvételektől eltekintve 
Különösen érzékenyek d" ' ". '' e:;: ve e,t~ helyen tartandók 
hígítások (Schick-toxin, ~ic1~f~~i~h~~s bo.rpr?ba. celJára szolgáló toxin~ 

·nyeket kézhezvételük után leh.:,t)l a himlonyirok. ,~zcket a készítmé-
00_50 közötti. hömérs_ékleten ta~t~n~ók~onnal hasznaliuk fel, addig is 

A lues diagnosztizálására használat t' - k 
tartandók, alacsonyabb hőmér 'kl • 0k. an 1?"ene · szobahőmérsékleten 
megszüntethető azáltal hogy a se .1 e.en k, ic:ap?dnak., Ez a kicsapódás 
vízfürdőbe ya;;y term~sztátba ~el~,;:ük.esz tmenyt néhány órára 370_0s 

Az ant.Jgen hatású szerobakt · l' · · k, , 
sága lejárati időhöz között A ~10 ograr G eszitménY:~k felhasználható
j_árati idő általában a Íisd~éstől szá~•ar d, yógys~er~onyv szerint a le
es gyakran több hónapos ellenö " . ~l o, a kesz1tmenyek dozirozása 
~z~rt az antigén hatású készítm i:zo, vrzsg_a a::a csak .ezutái;i ~örténik meg, 
1dovel kerülnek forgalomba minten)ek mi:i.d 1§' annyival rovrdebb lejárati 
vizsgálatok igénybe vesznek A ha~,e~yi 1?ot a kiszerelés és az ellenőrző 
éves lejárata csak me~elelő ·tá Fa osair ceii:a :zolgáló oltóanyagok két 

1'\" ro as eseteben ervenyes. 

ll. Antitest hatású készítmények 

Az ellenanyag hatású !tó k 
ható specifikus ellenanyagokat :U)~j0 egy-egy. kórokozó antigénjei ellen 
Passzfv immunitás/ hoznak létre ;r fahna,k., 1fivel a szervezetbe juttatva 
tök. A vérsavók elsősor/Ja·i gy'i;a ~s~z v 1tt~~u oltóanyagoknak is nevezhe
előzés vagy diagn~sis céÚából "fs1 h::zn~li:-a::k~ak, egyes esetekben meg-
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a) összetétel 

Az ellenanyag hatású oltóanyagokat hat6anyaguk illetve k - · , · 
ódiuk szerint az alábbi csoportokra oszthatjuk' ' eszitesi 

pJ. 1. A natfo antitoxi~ris szérumo~al úgy nyerik, hol?)' eg~s~séges állatokat 
(lovakat, szarvasmar_hakat ~agy JL>:hokat) a me.?1"elelo .a?tlge!" (diphtheda
tetanUS- stb. anatoxm, maJd -toxin) emelkedo adagia1val immunizálnak. 
Ila az állatok vérsavójában az antitoxikus ellenanyag megfelelő koncent
rációban mutatható ki, vért vesz:i-~~ tőlü~. A vér m~galvi;idása után nyc;rt 
,érsavót 0,5 % fenollal konzervaliak. Mivel a nativ sze1umok a labilis 

fehérjék kiválása folytán zavarossá válhatnak és az első időben hatóértékük 
·s "yorsabban csökken, legalább hat hónapi tárolás után kerülnek szűrésre, 
~;jd töltésre. Az antitoxikus szérumok ml-enkénti hatóértékét_ áll~t!;:í_sér-
Jetben határozzák meg és nemzetközi egységekben fejezik ki. · - „ 

2. A konGmtrált is tis;;;tított antitoxikus szérumokat a nativ szérumokból 
biokémiai módszerekkel á!lltják elő. Az antitoxint tartalmazó fehérje
[rakciót proteolitibis kezelés után ammóniumszulfát jelenlétében hővel 
kezelik; ilyen köiiilmények között az inaktív fel1érjék kicsapódnak. Szűrés 
után az oldatból az antitoxin-tartalmú fehérjéket az ammóniunIBzulfát
koncentráció további emelésével különítik el az albuminoktól, az így 
nyert csapadékot préselés után diaiizáljik, majd az oldatot izotóniássá 
teszik. Az így koncentrált és tisztított szérumokat 0,25 % fenollal és 0,005 % 
ro.ertioláttal konzerválják. 

3. A;;; antiba;;terialis natív szérumokat az antitoxikus szérumokhoz hasonló 
módon nyerik. A lovakat vagy sertéseket elölt vagy élő baktériumok emel
kedő adagjaival immunizálják. (Lépfene, sertésorbánc elleni vérsavó.) 
A. baktérium elleni vérsavók hatása a szervezetbe jutott mikroorganizmu
sok elpusztítására irányul, értékmeghatározásuk állatkísérletben történik. 

4. A diagrwsztikus nyúlsan6k előállítása során az állatokat gondosan 
kil'izsgált antigenicitású baktériumtörzsek élő vagy elölt so:mzpenzióiának. 
illetve mosott birkavörösvérsejt-szuszpenzió emelkedő adagjaival oltják. 
Az agglutináló savókat szükség esetén adszorbeálással mentesítik a n1ellék
agglutininektől, hatóértéküket agglutinációs vizsgálattal ellenőrzik. A 
I-Íaemolysin hatóérték:ét komplernent jelenlétében birka-vörösvérsejtekkel 
vizsgálják. 

5. A vércsoport-meghalárnzó .szérunwkat (Serotyp, Anti-D) úgy állítják 
elő, hogy magas agglutininAiterű, esetleg immunizált egyének vérsavóját 
a mellékagglutininek eltávolltása után 0,01 % mertioláttal konzerválják, 
majd kapillárisokba vagy átszúrható gumidugós üvegcsékbe osztják el. 

6. A twmuílis szérurrwk antigénekkel nem kezelt egészséges lovakból 
juhokból vagy szarvasmarhákból származnak. Specifikus ellenanyagot 
nem tartalmaznak, ezért nem valamely meghatározott fertőző betegség 
hanem egyéb betegségek {belső vérzés, vérzékenység stb.) gyógdtására 
szolgálnak. Konzerválásukra 0,5 % fenolt alkalmaznak. 

b) Alkalmaz:,ásmád 

1. Adagolár. A megelőzésre alkalmazott szérumok védőhatásukat azon
nal kifejtik, de rendszerint csak 2-3 hetes passzív immunitást biztosítanak. 
:rvlivel a védőhatás alacsonyabb értékű széruinokkal is elérhető, a szérum· 
anaphylaxia megelőzése érdekében prophylactikus célra lehetőleg ne lósa116t, 
hanem szarvasmarha- vagy juhsavót alkalmazzunk. 

Ha gy61!)'ke;;;elésre alkalmazzuk a szérumokat, annál jobb eredményre 
számíthatunk, minél korábbi szakban kezdjük meg a savó injiciálását. 
A szérumadagok megválasztásánál figyelembe kell venni az eset súlyos
ságát, a beteg életkorát, testsúlyát, általános állapotát és a járvány jellegét. 

2. Az oltások kivitele. A megelőzésre alkalmazott szérumokat rendszerint 
bőr alá injiciáljuk. G;'ógyke;;;elés esetén viszont az izomba történő adás 
ajánlatos. A:I. intravenás széruminjekciónak nagy előnye a gyors felszívó· 
dás, hátránya a szérum-sbock fokoo:olt veszélye. Az intravenás szérum· 
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kezelést ezért lehetőleg csak súlyos e_sctekben, k6r~á~b??. véi;:ezzük, ilyen.:Jf: 
kor a tcsthőm~rsékletre i;nelegítctt ~zcnunot la~san m~1c1aliuk wtravenásan. >":!);,{ 
Egyidejűleg aJánlatos bizonyos szerummennyISéget izomba vagy bőr alá .'''/Yi 
is fecskendezni, mivel az. érbe a.dott e~len1:"11yag<:~ ,gyo~sabban ~lnek ki. ~.~] 

A vUrhenyszérum dwgnos;:_tzkus borproba celiara mtracutan IS alka}. ·.·0;·.i 
mazható (Schulz-Charlton·reakció). Az emberből és nyúlból tennelt · ., 
diagnosztiL'"lJ.S szérumok in vitro kerülnek felhasználásra. \'~ 

3. Sdrumbetegsig. A szérumok parcnteralis alkalmazását követő ölt.asi 
reakciók megjelenési időpontjuk és klinikai képük alapján két csoportra 
oszthatók: 

A szűkebb értelemben vett szirumbetegsig rendszC:rint a s'zérum adás.át 
követő 6-10. napok között jelenik meg. Az oltás helyén pír észlelhető 
amelyet - néha keringési elégtelen.~ég vagy izületi fájdalmak kíséreté'. 
ben - az egész testre kiterjedő viszkető kiütés (urticaria), oedema követ. 
A szérumbetegség e típusának időtartama 2-3 nap. Ha a tünetek a szé. 
rum adását követően 1-6 nap között jelentkeznek, gyorsított reakcióról 
beszélünk. A szérumbetegség tünetei kalchun- és antihlszi.amin-készít-, 
n1ények adt..sával és prokainnal enyhíthetők. A szérumbctegség gyakori
sága és az alkalmazott szérum mennyisége és milyensége között határozott 
összefüggés állapítható meg. Azonos fehérjetartalom mellett magasabb 
hatóértékű szérumok és különösen a koncentrált és tisztított szérumok 
adását ritkábban követi szérumbetegség, mint az alacsonyabb hatóértékű 
natív szérumokét. 

Szr!rum-shockról akkor Leszélünk, ha a szérumadás után azormal vagy 
legfeljebb 24 órán beliil jelentkeznek a tünetek: légszomj, keringési gyen. 
geség. sápadtság, verítékezés, esetleg gyornan kialakuló helyi vizenyő 
alakjában. Ilyen azonnali reakciók rendszerint olyan egyéneken észlelhe
tők, akik életük folyamán korábban ugyanannak az állatfajnak a szérumá
val kaptak oltást (szérum-anaphylaxia]. Igen ritkán, különösen allergiás 
betegségekben szenvedő egyéneknél az azonnali tünetek akkor is jelent
kezhetnek, ha az illetők a szóban forgó állatfaj savójával korábban még 
sohai;cm kaptak oltást (primaer s;:rfrum-shock}. A tünetek légző- és vasomotor
központ-izgatókkal (koffein, kámfor stb.), symphathikus végkészülékeket 
izgatókkal (adrenalin, efed;:in stb.) rendszerint jól befolyásolhatók, és 
a kezdetben igen súlyos állapot - ritka kivételektől eltekintve - gyorsan 
javul. 

A szérum-anaphylaxia veszélyének felismerésére túlérzékenységi próba 
végzése tanácsos: Az alkalmazandó szérum kis mennyiségét (kb. 0,1 ml-ét) 
élettani konyhasó-oldattal 10-szeresre hígítjuk, és a hígításból 0,2 ml-t 
injiciálunk intracutan. Ha az oltás után 1-2 órán belül a befecskendezés 
helyén dU2zanat és bőrpír látható, az érzékenységi próba pozitív. Ilyenkor 
a szérum teljes adagjának alkalmazása előtt a szer>'ezetet descnsibilizálni 
kell. A desensibilizdlást általában a következő módon végezzük: a szervezet 
hozzászoktatása céljából 0,2, 0,5 majd 1,0 ml-t injiciálunk óránként intra
cutan. Ha a túlérzékenységi próba pozitív \'olt, a szérumot még dcsensi
bilizálás után se adjUk inu·avenásan, csak intramuscularisan. 

A szérum-anaphylaxia megelőzésére ajánlatos, ha a megelőző oltá
sokat nem lósavóval, hanem szarvasmarha- vagy juhsavóval végezzük
ebben az esetben a gyógyító szérumadás során szérum-anaphylaxia veszé· 
Jyétől - más állatfaj savójár61 lévén szó - nem kell tartani. 

4. A s;:.érurrwk eltarthatósága. 2°-10° közötti tárolás esetén az antl
toxikus és a normális szérumok három évig, az antibacterialis és az agglu
tináló szérumok két évig tarthatók cl az utolsó szüréstől, illetve értékn1é
réstől szánútva. A vércsoport-meghatározó szérumok 0°-5° közötti hő
mérsékleten hat hónapig használhatók. Mivel ke1lő tárolás esetén is az 
antitoxikus szérumok évenkénti értékcsökkenése 5-6%, az ilyen széru
moknak forgalombahozatalakor legalább 20 % antitoxin-többlettel kell 
i:endelkezniök. 
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A szérumok n1egfelelő _ tároiás esetéu romlatlanul változás nélkül 
tarthatók el, állás közben, külö;nösc:1 a ~ativ szérumokb~n a labilis fchér
'ék kiválhatnak és felrázás utan kisfokú zavarosodást '?kozhat.nak. Rom
}o/fllak a szérum csak akkor tekinthető, h~ felrázás ~él.Jdü is uősen ;:,.ai;arns, 

felszínén luírlyareríl lcpcdik vagy pmesz mumtl,oz1k, vagy ha az am
~cl~ ~egnyitásakor ;othadásra emlékei.tető szag érezhető. 

AGGLUTINÁLÓ vérsavók I{uman 

Shigella flexneri liofilezett polivalens agglutináló savó 
Shigella dysenteriae 2. (Sclunitz) liofilezett agglutináló 

savó . - l · 
Shigella dyst;nteriae 1. (Shiga-Kruse) liofilezett agg utl-

náló savó , . 
Shigella sonnei liofilezett agglutináló savó (I., II. fazi.:) 
Salmonella enteritidisszel készített liofilezett „I-I" agglutl-

náló savó . , 
Vibrió comma (cholerae) liofilezett agglu~1n~l6 savo „ 
Salmoneila paratyphi „A"-val készített liofllezett „H 

agglutináló savó (a) ,,H" 
Salmonella paratyphi „B"-vel készített liofilezett 

agglutináló savó (b), , . ,... _ „ . . ·.,.< , 
Salmonella typhivel keszltett hor ilezett „H agglutmalo 

savó (d) 
Salmonella typhivel készített liofilezett „O" agglutináló 

savó 
Salmonella typhivel készített liofilezett „vi" agglutináló 

savó 

Összetétel: I-Iomológ baktériumtörzsek emelkedő .ad~gjah:~l ün:rn;
nizált nyulak specifikus aggluiinint tartalmazo versavoia. ~hto: 
érték: agglutinációs titer legalább 1: 1000. Konzerváloszer · 
O 002 % mertiolát. 

JavaÚatok: Bélf~i'iőz~s~k. ':agy szűrővizsgálatok során kitenyés1.teU 
baktériumok 1dcntifikálasára. 

Ad- „ 0 Jás· I..emezagglutináció esetében az 1: 10-1: 20 hí;;i\<i_sb?l 
""J_ cse;p (kb. 0,08 ml), csőagglutináció esetében 1: 100 lng,,astol 
kezdődően csövenként 0 5 ml. .. 

Megjegyzések· .:r< Társadalombiztosítás terhére nem rendclhetd~· 
_.. _Lejárati. idő: 2 év.~ Száraz fénytől védett helyen tartan o. 

Csomagolás: Bármelyikből 1 X l ml 41,90 Ft. 

ANTIGEN a citochol lues-reakcióhoz, lásd CITOCHOL_ antigén 
ANTIGEN a Kalm-féle Jues-reakcióh?z, l.ásd ~ KAHN ai;it~genMAJ'.l"DULA 
1'..NTIGEN a M<in<lule-féle lues-,:zurőviz;;gálathoz, \as 
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Al\TTl-D (anti~Rh0 ) emberszérum Human 

Összetétel; 11.1ellék izo-haemagglutU:;inektöl ~irn~rltés:eI megszaba~ 
dított Rh-agglutin-tartalrnú steril ernben versavo. I-Iatóérték';, 
agglutinációs titer legalább 1: 32. · 

Javallat< Az Rh-faktor okozta vérátömlesztési és szülészeti szöv&Ú 
mények megelőzése céljából feltétlenül szükséges minden Vét-',_ T;;! 
átörnlesztés előtt (különösen, ha nő a vért kapó), valamint ntin:'„J."''?' 
den terhe;snél a vér Rh típusának meghatározása. Klinikai ITT'a··.·.:Y·~· 
korlatban a gyors tárgylemez-módszert (kapiUárisban eloszto«; , ;· 
savó), laboratóriumi gyakorlatban a nedveskamra-módszert 
(1 ml-es elosztás) használjuk. 

Adagolás: 1-1 meghatározáshoz 1 c$epp savó = 1 kapilláris lartalrna 
vagy 0,05 ml szükséges. 

Megjegy:;i::ések: •I< Szakrendelé.1ek a pro ambulantia szerekre megha
tározott rnódon szerezhetik be. - Lejárati idő: % év, 2°_50 
hőmérsékletű hűtőszekrényben tartandó. 

Csomagolás: 1 kapillaris 4,10 Ft, 5 kapillaris l l,10 Ft. 
lxl ml 14,20 Ft, 5xl ml 59,60 Ft. 

ANTISTREPTOKINASE STANDARD I-Iuman 
liofilezett 

Összetétel: Élettani konyhasó-oldattal 11ígítolt antistreptokinase. 
tartalmú human gamma-globulin liofilez.éssel tartósítva. AmpuJ. 
lánként 500 aniistreptokinase-egységet tartalrnaz. 

Alkahnazá:s: A v6rsavó antistreptokinase-titerének meghatárnzá
sára, összehasonlító standard szérumként. Az ASK I. és ASK II. 
reagensekkel együtt használandó. 

Adagolás: Használati utasítás szerint. 

Megjegyzések: + Lejárati idő: a liofilezéstől számított 1 év. 
2°-10 °C hőmérsékletű, száraz, fénytől védett helyen tartandó. 
Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. 

Cso:m.agolás: 1 x 5 ml 20, 70 Ft. 

0-ANTISTREPTOLYSIN STANDARD fiuman 
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Öss:.:etétel: Jenscn·pufferral készült antistreptolysin 0-t tartalmazó 
emberi gammaglobulin-oldat 66 % glicerinnel konzerválva. 

AtkaI:m.azísa: A vérsavó 0-antistreptolysin-titerének laboratóriumi 
meghatározására. 

Adagolás: Használati utasítás szerint. 

Megjegyzések: ~ Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. 
- Lejárati idő: Yii év. 2---10 °C hőmérsékletű, száraz, fénytől 
védett helyen tartandó. 

Csomagolás: 1 X5 ml 10,20 :Ft. 

S!{ I. (STREPTOKINASE + FIBRINOGEN) reagens 
./t. f!uman 

Iiofilezett , , 
Ö zetétel• Streptococcus folyékony táptalajon nyert :e1{'.bs::eteből 

ss előállít~tt streptokinasc és . n:arI~avérb.61 , s~ármazo 1 nnogen 
rnegfelelő arányú keveréke hof1lezcssel tartos1tva. , • . 

Alkahnazás: A vérsavó antistreptokinase-titer~ek meghatarozasara. 
Az ASK II. reagenssel együtt használando. 

Adagolás: Használati utasítás szerin:. . , " . . _ 
• zések: + Lejárati idő: a hofikzcstol szanntott 3 év. ~. 10 

MegJégyhőmérsékletű, száraz, fénytől védei;t h~lycn tartanao. -
Társadalombiztosítás terhére nem rcndelheto. 

Csomagolás: 1x10 ml 19,70 Ft, 5 X 10 ml 91,- Ft. 

ASK Il. (PLASMINOGEN + TifROl\mIN) reagens 
Human 
Iiofilezett . , . 
Összetétel: Emberi fibrinoge:;ib6l ,kiv?nt plas,~m~%~1:1l e;, sÍai;:;~Ó-

marha-thrombin megfclelo aranyu kevere e io J ezesse 

sitva. h · ' ' 
Alkalmazás: A vérsavó antistreptokinase-ti,terén~k meg atarozasa

ra. Az ASK I. reagenssel együtt hasznalando. 

Adae:olás: Használati utasítás szerint. , , 
-: ' ek: + Le'árati idő; a liofilezéstől 5zám1tott 3 ,cv. 2-}0 

Meg~(fh~:.érsékletű, {záraz, fénytől védett ~elyen tartando. - Tar
sadalombiztosítis terhére nem rendelheto. 

Csolllagolás: 1 x 10 ml 18, 70 Ft, 5, x 10 ml 85,50 Ft. 

BIOTEST korongsorozat Human 

Összetétel: 7 mm átmérőjű szűrőpapírkorong az alábbi hatóanya-
gokat tartalmazza: 

Penicillin 
Streptomycin 
Chlorocid 
Aureomycin 
Terramycin 
Superseptyl 
Neomvcin 
Polym.yxin 
Ervthromvcin 
SaÍvosept}:l 
Tetraein 

30 IE 
30 gamma 
30gam=a 
30 gamma 
30 gamma 

400 gamma 
100 gamma 

15 gamma 
10 gamma 

400 gan1ma 
30 gamma 

(fehér) 
(kék) 
(piros) 
(sárga) 
(rózsaszín) 
(fekete) 
(barna) 
(zöld) 
{terrakotta) 
(szürke) 
(lila) 

Alkahnazás: Baktérium anti?i?ticum-érzékenységéuek, illetőleg 
-resistentiájának meghatározasara. 

Adagolás: Vizsgálandó törzsenként 11-11 korong. 
- , cl • + Társadalombiztosltás terhére nem rendelhelő. MegJegyLz~~ !; . 1 •. 3 h.ónop 10-15 °C hőmérsékletű, sötét helyen - eiara..., ll o. • 
tartandó. 

Csomagolás: 11x1 fiola, 50-50 koronggal 87,20 Ft. 
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BIOTEST „A'J korongsorozat Human 

Ösgzetéteh 7 mm átrn.érőjű ~zür6papírkorong az 
gokat tartalmazza; 

alábbi 

l'enk:illin 3 IE 
Oxacillin 10 gamma 
Methicillin 20 gamma 
Chloramphenicol 30 gamma 
Streptom)·cill 30 gamma 
Oleandomycin 30 gamma 
Tetracyclin 30 gamma 
Neomycin 100 gamma 
Polymyxin-B 15 gamma 
Erythromycin 10 gamma 
Superseptyl 400 gamma 
Furadantin 200 gamma 

(fehér) 
(fehér vonalas) 
(fehér kockás) 
(piros) 
(kék) 
(olajzölQ) 
(lila) 
(barna) 
(zöld) 
(terrakotta) 
(fekete) 
(sötétzöld) 

A!kalrnazá,,;: ~ B~ktér'. .b .. 
-resistentiájának "meg~~r~~~á~~~cum-érzékenységének, illetőleg 

Megt~:t~~~~: T,;6~~-adalombiztosítás terhére nem rendelhető. 

C!liomagolás: 12 X 1 fiola, 50-50 koronggal 93,70 Ft. 

BIOTEST „B" kot"orrgso:rtoz2 t Human 

Ögszeté~cl· 7 mm 't ' ""' " „ , goka-t h~rlalmazz~~eroJu szuropapirkorong az alábbi hatóanya-

Chlortetracyclin 
(aureomyci.n) 
Oxytetracyclin 
(terramycin) 
Vancomycin 
Kanamycin 
Spiramycin 
Novobiocin 

30 gamma 

30 gamma 

50 gamma 
30 gamma 
30 gamma 
30 gamma 

(sárga) 

(rózsa) 

(rózsa kockás) 
(sötétkék) 
(rózsa pontozott) 
(rózsa vonalas) 

Alkclmazii::;· >K B 't · b. . , 
-resistentÍájin<>.k a~~~~~r~~!~a~:~cum-ei zekenységének, illetoleg 

Megj<>-e:y~.&„ek· Társ d 1 b. ' • Lajá;;ti idŐ: 1 év.a a om iztos1tas terhére nem rendelhető. 

Cso~n-agolás: 12 X l fiola, 50-50 koronggal 44,40 Ft. 

CITOC:fIOL, antigén Human 

Összetétel: Alkoholos tartalommal. marhaszívkivonat 0,45----0,6 % cholesterin-

Javakil~a.t,• I A, ~111es szerológiai diagnosisát sznlg'·ló v1 e ezese iez. '-' 4 Citochol-reakció 

Ada~oI~s: ~ dobozdrnkén megadott arán,•ban ~nligen-h1gltásból egy vizsgálatra O,l ml. frissen készített 

MegJegyzésck: .:i:. Társ d l 1/ , , 
- Lejárati kÚí: 3 éva Saz~b h~to~'t::j 

1 
terhére nem rendelhet&. 

Csomagolás: 1X20 ml l~.80 Ft~ omerse' eien tartandó. 
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c:s.P~t pE"ecipi:tálG n.yúlvé:t.:"savó Human 
liofilezett 

Össz~tétel: C-r~akiív p:rotc}nnel immu:nizá~t nyulak vfasavója Jio
f1lczelt formaban tartósw1a. A 0,2 ml izotóuiás m\triurnldorid
oldatban o!dolt vérsavó csak a C-reaktív proteint precipitálja. 

Aikahnazás: C-reaktív protein (CRl') kimutatására, a csoillagolá.shoz 
rnel!ékelt ha~.ználati utasítás szerint. 

Megjegyzések: 8:-.j Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. 
- Lejárati idő: a liofilezéstől számított 5 év. 

Csomagolás: 1 x0-2 ml 25,40 Ft, lOx0,2 ml 215,- Ft. 

E. COLI AGGLUTL.""JÁLÓ S.A VÓ~ liofilezett Human 

Összetétel: E. wliO 26:B 6, 0 55:B 5, 0 86:B 7, 0 lll:B 4 diag
nosztizálására (4 ampulla) E. coli-törzsek élő tenyészetével im
muniz<ilt nyulak vérsavójának keveréke 0,01 % mertiolát~tarta
lommal, 1,2 :ml-enként liofikzve. Hatásfok: a homológ törzseket 
tárgylemezen 3 percen belül agglutinálja. 

Alkaltnazás: Bélfertőzések vagy sz(íröviz~gálatc·k során kitenyésztett 
baktériumok identifikálására 

Adagolá:;;: Lemezagglutináció céi;;\,ra törzsenként 1 csepp. 
Meg.iegyzések: ~ Társadalombiztosítás trrhér,,, nem rendelliető. 

- Lejárati idő: 5 év. 2---10 "C bSmérséklctű száraz_ fénytől 
védett helyen tartandó. - Közvetlenül a Human gyártól szerez· 
hetö be, nincs gyógyszertári forgalombarr. 

Csomagolás: 4 X 1,2 ml 79,70 Ft. 

E. COLI AGGLUTI:N.ÁLÓ SAVÓ, llofilezett 1-Iuman 

Össo:etétei.: E. coli 0 55: B 5, ill. 0 111: B 4 diagnosztizálására (2 
ampulla) E. coli-törzsek élő tenyészetével immunizált nyulak 
vérsavójának keveréke 0,01 % mertiolát-tartalommal, 1,2 ml· 
cnként !iofilezve. Hatásfok: a homológ törzseket tárgylemezen 
3 percen belül agglutlnálja. 

AUi:alrnazás: Bélfertőzések vagy sziírővizsgálatok során kitenyésztett 
baktériumok identifikálására. 

Adagolá5: Lemezagglutináció céljára törzsenként 1 csepp. 
1\.-iegjegy7.ések: ~ Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. 

- Lejárati idő: 5 év. 2-10 ~e hőmérsékletű, száraz, fénytől 
védett helyen tartandó. Közvetlenül a Human gyártól szerezhető 
be, nincs gyógyszertári forgalomban. 

Csomagolás: 2x1.2 ml 151,- Ft. 

E. COLI DYSPEPSIAE AGGLUTll~ÁLÓ SAVÓ~ 
polyvalens, liofilezett Human 

Összet.:;tel: E. coli 0 26:B 6, 0 55:B 5, 0 86:B 7, 0 lll:B 4 diag
nosztizf.!á.srn (1 ampulla) E. coli-törzsek élő tcnyészetével irnmu· 
nizált nyulak vérsavójának keveréke 0,01 % mertio!át~tartalom
mal, 1,2 ml-enként liofilezve. Hatásfok: a homológ törzseket 
tár>(ylernezen 3 percen befül agglutinálja. 
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Alkalr:nazás: Bélfertőzések vagy szűrővizsgálatok ~orán ki<cny6>tot 
baktériumok identifikálására. 

Adagolás: Lemezagglutiuádó céljára törzsenként 1 csepp. 
Megjegyzések: + Társadalombiztosítás terhére nem 

- Lejárati idő: 5 év. - 2-10 °C hőmérsékletű, száraz, védett helyen tartandó. 
Cson:iagolás: 1,2 ml 41,90 Ft. 

COOMBS (Anti Iiuman Globulin) szérum 

Összetétel: A Coombs-rcagens nyúlból termelt preeipitáló immuu. 
savó, melyet abszorpciós eljárással az emberi vörösvérsejfre 
irányuló heterohaemagglutininjeitől megtisztítottuk, így a savó 
csak praecipiteneket tartalmaz, de az emberi, nem sensibilizált 
vörösvérsejteket nem agglutináJja. Konzerválószer: 0,1 % merij. olát. 

Javallat: A Coombs-savót inkomplet ellenanyagoknak vörösvérsej. , 
tekhez való kötődésének kimutatására használjuk. Vagy a vörös
vérsejtek sensibilizált voltának kinrntatására (direkt reakció) 
vagy feltételezhetően inkomplet ellenanyag-tartalmú savók vizsgálatára (indirekt reakció). 

Adagolás: Tárgylemez-reakcióhoz 1 cső tartalma, cső-módszerhez 0,1-0,3 ml. 

Megjegyzések: Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. -
Lejárati idő: 2 év. 0 "C-5 °0 hőmérsékletű, száraz, fénytől védett 
helyen tartandó. - Kfö:vetlen a I-Iuman gyártól szerezhető be. 

Cso:m.agolás: I db cső 3 ,20 Ft, 1 ml 11,90 Ft. 

DIAGNOSZTIKUM Hwnan 
(Bakteriológiai antigén) 

Bang (abortus bovis) 
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Kiütéses tífusz (Bien-Sonntag) 
Paratífusz „A" 
Paratífusz „B" 
Tífusz „ 0" 
Tífusz „H" 

Összetétel: Antigéntulajdonság szempontjából pontosan kivizsgált 
baktéi:iumtörzsek ágár- vagy levestenyészetébői élettani konyha
só-oldattal készített jó agglutinabilitású szuszpenziója. Konzerválószer: 0,5 % fenol. 

Javallat: Typhus, paratyphus, kiütéses typhus, illetve brucellosis 
gyanúja esetén a vérsavó agglutinintiterének megállapitására (Gruber-Widal-reakció). 

Adagolás: A vizsgálandó vérsavó felező higítási sorozatához (csöven
ként rendszerint 0,S ml) azonos mennyiségű baktérium.szuszpenziót mérünk. 

Megjegyzések: '7i Társadalombiztosítás terhére nem rendelhetők. -
Lejárati idő: 2 év. 2 °0-10 °0 hőmérsékletű, szára:i:, fénytől védett helyen tartandó. 

Cso:m.agolás: Bármelyikből 1x10 ml 10,60 Ft. 

pICK-toJdn Human 
próbaoltáshoz 

· sszetéteI: Endotoxinj~tól .ecetsavas, ki~sa'i'ássa\, n;egsza?_adított, 
Ö ismételt alhokolos kicsapassal tova~b~1szhtott es 1zoto_nias [osz. 

f(tos pufferoldattal (pH 7,0-:;-7,2) hig:itott vörheny·toxm (entr
0

• ~ toxin). Hatóérték: ? borad;i.g 0,1 ml-enként. EUeuőrzésú! ~gyanolyan térfogatú, hovel ~atastalanított toxin szolgai. 

vallat: Bőrpróba céljá,;~; A v<:rhenyl:<l fo?:ékony személyen leg
Jn alább 10 mm átmer~JU reakc16t ad, a Vorhenyen áteseltcl:en a 

reakció nem jelentkeztk. . 

Adagolás: A Dick-toxin és -ko~troll ~dagJoa O,! ~l _i>eut:_:c.:;:c-

M ·egyzések: Ifi Lejárati idő:,% cv. 2 - 5 hon:iel"Sékletű,szárat. egÍénvtől védett helyen tartando. . 

, l' , 1 X 1 ml Dick-toxin + 1 X l ml D1ck-kontroU egybe-Cso:~!~;:i~a 17,SO Ft. 

FTÉRIA-anato::cin Human 
DI . . h heria-törzsek lófehérjét n)•omokb.U: '""-"' 

Összetétel: Toxikus dip t' ten észetének csíramentes. szu.rle~e, 
tartalmazó levese~ D) bth tásrval méregtelenltve, ma1d tnk!or
formalin és _hő e1p'1.lties. e, a , 6 9 p:H-jú fo.1zfátpufferes 1~0-
ecetsavas bcsapassal tisztitvaldes 'ml-enként SO Lf anatoxmt 
toniás konyhasó-old,~~ban_. 0 or% mertiolát. 
tartalmaz. Konzerva osze1 · , 

Javallat: Diphtheria megelőzésé~_e. .. ml, 3 hét múlva 1 ml és 
Adagolás: 3 oltásra szolgál. Eloszor 0,5 

2-3 hét múlva l,S nll s. c~t. ft's terhére nem rendelhető. -
Megjegyzé~e_k:" + ~ársa~al~~b~"J05ér~ékletű, száraz, fénytől védett Lejáratl 1do: 3 ev. 2 - om 

helyen tartandó. 

Csornagolás: 3 amp. (0,5+1+Í,5 mi) 42,- Ft. 

DIFTÉRIAKanatoxin Human 

csapadékos . , , koncentrált diftéria-anatoxin 
Összetétel: Folyékony, tl~~~tott adszorbeálva és izotóniás konyha

alumíniumfoszfát-csap~:S :i-enként 30 Lf anatoxint tartalmaz, 
só-oldatban szuszpend ,

1
• · r· 

0 
01 % mertiolát. 

pH 6,1-6,5. Konzerva osze · ' , 
Javallat: A diphtheria megelőzésére szolga!. 

Adagolás: 1 ml mélyen s. cut. . , , h, nem rendelhetők. 
Megjegyzé~e~: + T,árs;~alo1Q~h~~·::;é~Í~tŰ,reszáraz, fénytől védett Lejárati idő: 2 ev. ~ 

helyen tartandó. 1X10 ml 14,90 Ft. 
Csomagolás: 1 X 1 ml 4, 10 Ft, 

DIFTÉRIA~juhszérum. Human 

3000 IE . .d d"ftéria-toxin fokozódó adag
Összetétel: Dil't6:i2;·an_atoxmGa1 '·m~Jterilt vérsavója. Hatóérték: leg-

jaival immumzalt JUh?k nlarti;,, 'lószer: 0,5% fenol. 
alább 100 IE ml·enkent. '>onzerva 
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Javallat: Diphthcria megelőzésére. 
Adagolás: Megdózü dljdrn 1. Diüéria-lós.zérum. 

M jegyzések: >!< Lejárati idő: 3 éy. Társadalombiz;osí~ás terhéi:e 
eg gyógyhás céljára szabadon, mmden esetben tcrítesmentesen_ 

rendelhető. 2°-10" hőmér:>ékletű, BZiirnz, fénytől védett helyen_ 
tarta:odó. 

Csomagolá1>: 1 X 15 ml 80,40 .Ft, 

DIFTÉRIAglószérum Human 
tisztított és koncentrált, 10 OOO IE és 20 OOO IE 

Ö1.>szetéte1: Fermentálással tisztított diftéria-lószérum kisózással kon. 
centrált immunglobulinjainak 0,85 % ko:nyhasóval készített steril 
_oldata • .Fehérjetartalom legfeljebb 12 %. Ható6rték: legaliibb 
1000, ill. 20{)0 IE ml-enként. Konzerv;i!ószer; 0,25 % fenol + 
+ 0,005 % mertiolát. 

Javallat: Diphtheria megelőzésére és gyógyítására. 

Adagc>liis: lviegeílJds céljára: Gyermekeknek életkortól függően 
1000-3000 IE (:rriorbilli esetén ennek kétszerese), feinőttcknek 
3000-5000 IE s. cut. vagy i. musc. 
GJ•ógyftás céljára: Enyhe esetekben 5000---10 000 IE, középsúlyos 
esetekben 20 000-50 OOO IE, súlyos esetekben 100 000-200 OOO 
IE, 2 év alattiaknak a fenti adagok felét. 2-15 évesek "/a-% 
részét kapják. 

Megjegyzések: Gyógyítás céljára a társadalombiztosítás terhére 
szabadon, minden esetben térítésmentesen rendelhető. - Lej;irati 
idő: 3 év. 2°-10° hőmérsékletű, száraz, fénytől védett helyen 
tartandó. 

Cso:rnagolás: 1x10 ml 10000 IE 113,- Ft, lxlO ml 20000 IE 
226,- Ft. 

PIFTÉ1UA~ló§zé;.-nm. Human 

212 

tisztított és liofilezett, 10 OOO IE és 20 OOO IE 

Össze:tétel: Fermentálással tisztított diftéria-lószérum kisozáBsal 
koncentrált imrnunglobulinjainak 0,85 % konyhru:óval készített 
steril oldata .. fagyru:ztásos szárítással tartósítva. Lezárás nitrogén
atmoszfrrában. Hatóérték: 10 ml desztillált vízben oldva, ml
enként legalább 1000, ill. 2000 IE diftéria-antitoxint és !egfoljehb 
12 % fehérjét tartalmaz. Konzervilószer: 0,25 % fenol + 0,005 % 
n1ertiolát. 

Javallat: Diphtheria megelőzésére és gyógyítására. 
Adagolás: L. Diftéria-lószérum, 

Megjegyzések: il:~ Társadalombiztosítás terhére gyógyítás céljára 
szabadon, minden esetben térítésmentesen rendelhető. Lejárati 
idő: 5 év. 2°-i0° hőmérsékktfí száraz, fénytől vCdett helyen 
tartandó. 

CsonJ1ag9]ás: lxIO ml IGOJO lE 137,- Ft, ixiO ml 20000 IE 
265,- Ft. 

pIFTÉRIA-:m.arhaszérum Human 
tisztított, 3000 IE 

Ö ' l · F rmentálással majd kisózással tisztított diftéria-szarvas· 
ss::~eas.zér~ kisózás;al nyert immun~l?bulinjainak 0,~5 % 

' 1 k' zített vizes oldata. FeherJetartalom legfel1ebb 
konyhasov_a, 'k" 1 l 'bb 200 IE ml-enként. Konzerválószer: 8 % Hatoerte : ega a 
0.25 % fenol + 0,005 % mertiolát. 

Ja'\'nllat: Diphtheria megelőzésér:. . , 

Adegolás: 1-.irgdih.is céljára l. D1fténa-Jósz,erum. . . . terhére 
• zések· + Gyógyítás céljára a tarsadalombiztm:t_:u; .:.:. -·Le-~1:eg~egy · · d esetben térítésmentesen rendclhew. 
77:ab'7d?n,;. m3m, ~n „0 _ 100 hőmérsékletű, száraz, fénytől védett iaratl 1do. e\· ~ 
helyen tartandó. 

Csomagolás: 1 X !5 ml 243,- Ft .. 

DIFTÉRIA-PER 'l'USSZISZ--TETAi\'USZ 
kombinált oltóanyag 

Human 

'l d·~ ' · 's tetanusz-anatoxin 
Összetétel: Ti~ztított. ~s, ko5cen~ra t, nt~~~~i~-baktérimnok elölt 

és jó a?,t!genec1t<;-SÍi'imfosz~c'1~~Afhe~ adszorbeálva. HatóértAf;: 
szuszpen7:'o!3: alumm. • 10· k··t' · egység tetanusz-anatoxin es 
30 Lf d1ftena-anat0xm, 0 esi, áló"zer· O 01 % 
45 milliárd pertussis-csíra ml-enkent. Konzerv , • , 

mertiolát. • 'd ·ű me elő· 
Javallat; A diphtheria, a tetanus és a pertuss1s egyi. ej g 

zésére szolgál. . 
Adagol.is: 4-6 heti időközökben O,S-0,S ml i. musc. .. 

b · t lt ·. terhére nem rendelheto. -
Mcgjegy:i:é;;;e?::. * c~árs2a~alolm00 ~ő:ér~sékletű száraz, fénytől védett 

Lejárat! 1do: 2 ev. - ' 
helyen tartandó. 

Cso:m.agolás: 1 xO,S ml 5-,15 Ft. 
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FLEXNER FAKTORSAVÓK Human 

Sh. flexneri I. f.'lktorsavó 
Sh. flexneri A. faktorsavó 
Sh. flexneri VIII 2. faktorsavó 
Sh. flexneri D. faktorsavó 
Sh. flexneri III. faktorsavó 
Sh. flexneri H. faktorsavó 
Sh. flexneri I\T. faktorsavó 
Sh. flexneri !(. faktorsavó 
Sh. flexneri G. faktorsavó 
Sh. flexneri \TI. faktorsavó 
Sh. flexneri VII. faktorsavó 
Sh. flexneri VIII. faktorsavó 

Összetétel: Sh. flcxncri I., A., VIII 2 D 
VI., VII., VIII. törzsekkel irrin.:;_niz0áJ1II!., H., IV., K., G., 
antitestektől mentes savója 0 5 % f. ll 

1 
)•~laknak heterológ 

AUrnlmazás: Bélfertőzések va ' ' " " ':11° ,a tartosftva. 
baktériumok identifikálásáfI, szurov1zsgalatok során kitenyésztett 

Adagolás: Lemezagglutináció céljára törzsenként 
1 M • , ek csepp. 

egLe~!z~~ .d:" ~2 1:ársadalombiztosftás terhére nem rendelhető 
eiara 1 1 o: ev 2-100 hőm' 'kl t" . • -

helyen tartandó . ...:___ KözvetlenüÍrn: ·-:xuu, szaraz; f?nytő! védett 
be, nincs gyógyszertári forgalomban. man gyartol szerezhető 

C§omagolás: 1 ml 41,90 Ft. 

ként. 2 év alatti csecsemőknél az adag a biztos védelem érdeké
ben 20-25 %-kal növelhető. Gyermckbénulásban szenvedő beteg 
környezetében olyan kisgyermekek védelmére, akik gyermek
bénulás elleni aktív védőoltásban koruknál fogva vagy egyéb 
okból kifolyólag nem részesülhettek, a lappangási idő első három 
napján a gamma-globulint testsúlykilogrammonként 0,2 ml 
adagolásban kell adni. Rubeolában szenvedő beteg környezeté
ben élő olyan nőnek a védelme céljából, aki terhességének első 
három hónapjában van, a lappangási idő első három napján test
súlykilogrammonként 0,2 ml gamma-globulin adandó. Egyéb 
megbetegedések megelőzésére testsúlykilogrammonként 0,2--0,3 
ml alkalmazandó: 0,5 ml-nél többet ne adjunk testsúlykilo
grammonként. A gamma-globulint intramuscularisan injii::iáljuk. 
Az érbe fecskcndezé~ ellenjavallt. A gamma-globulin passzív 
védelmet biztosító hatása 2-3 hétig tart. A fertőzés veszélyének 
további fennállása esetén az adagolás megismételhető. 

~fegjegyzések: + Lejárati idő: 3 év. 2-10° hőmérsékletű, száraz, 
fénytől védett helyen tartandó. Társadalombiztosítás terhére 
nem rendelhető. 

Cso:m.agolás: 1 x2 ml 51,40 Ft, l x3 ml 73,70 Fi. 

GAMMA LATEX REAGENS Human 
tárgylemez~agglutinációhoz 

Összetétele: Albuminnal stabilizált 0,25 %-os latex-szuszpenzióhoz 
adszorbeált emberi gamma-globulin. A rheumatoid faktort tar
talmazó inaktivált vérsavó 1/20-os hígításban 2 percen belül 
agglutinálja a latex-reagenst. 

Alkalmazás: A rheumatoid faktor kimutatásái·a. 

Adagolás: Meghatáro7.ásonként 1-1 csepp, kb. 0,05 ml. A vizs
gálandó savó 0,1 IVf, 8,2 pH-jú borátos tompítóoldatta\ higítandó. 

Megjegyzések: + Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. -
Lejárati idő: 2 év. 2-l0°hőmérsékletű hűtöszekrényben tartandó. 

Cso:m.agolás: 2 ml ampulla 9,- Ft. 

GÁZÖDÉI\'.iA-!ószérrun Human 
polivalens 

Összeté~eI: A Clostridium Wclchii (Cl. perfringens), Clastridium septicum 
(Vibrion septique), Cfostridium .Nov;'i (Cl. oedematiens) és a Clostri
dium histolyticum formalinnal elölt tenyészetével, illetőleg méreg
telenített toxinjával (anakultúrájával) immunizált lovak natív, 
steril vérsavója. Hatóérték: legalább 150 IE \'l'elch-, 100 IE 
septicum-, 80 IE Novy-, és 20 IE histolyticum-antitoxint tartalmaz 
ml-enként. Konzerválószer: 0,5 % fenol. 

Javallat: Megelő;:;ő oltás céljára tetanusz-szérum mellett gázödéma
szérumot is tanácsos befecskendezni olyan erősen roncsolt sérü
léseknél, amelyeknél a seb földdel, trágyával vagy ruhacafattal 
érintkezett, azonkívül üszkös appcndicitisnél is. Gyógyítás céljából 
a szérumot a lehető legkorábban, már a kezdeti tünetek jelent
ke;;;ésekor alkalmazni kell. 

Adagolás: Megeló;:;isre: közvetlenül a sérülés után 10-20 ml i. ven. 
vagy i. musc„ esetleg a fertőzött góc k&elébe. Gyógyításra: lehe
tőleg intézetben 150-100 ml i. musc. vagy megfelelő desensibili-
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. . . '?fi' 
zalás utan lOOml 1. ven., a maradéka "Óckörnyékébc Az 1 " ·.·'.·-"'. 
adag ut~.n .. 6::-8 óránként 40-60 mi részint i. ve~., ;.so.naey „:: 
musc. Kulonosen nagy adagok szü.ksége>ek ha fi , , eszint 1. 
sérü_lési. súlyos vérveszteség kísérte vagv ~ tÜnet ~ cr~?ze~~ okuzó 
a foJen Jelentkeznek. · e a torzson vagy 

Megje~ések: .,>!< _Társadalombiztosítás tcrh, hető. - LeJaratI idő: 3 év 2-iOo h" . :re szabadon rendel 
védett helyen tartandó. • omersckletű, száraz, fénytöi 

Csomagolás: 1 x 20 ml 32,80 Ft. 

GÁ.ZÖDÉMA~lószérum 
liofilezett natív 

I--Iuman 

Összet~t7l: A Clostridium tVclchií (Cl fi· .. 
(~1brwi: septique), Clostridium J>loo:„P{é/"gms), C.loslrid!um septicwn 
dmm lnstolvticum forn,alinnal l""lJ• · oedemat1ens) cs a Clostri 
tcle;:iítc~t ·toxiiljával ·(anakult~;á-i;á~:Jré~zetéve~, !lldőleg méreg: 
Etei:D- >'er.1avója. Hatóérték: leg~lább 1~0I~1J~lt Io:'ak natív, 
tox.int tartalmaz rnl enk' • K ustolyticum-anti 
Oldószerként 10 ~1 SL-eril·d~~~fll ?he;Yálószer: 0,5 % fenol. __: 
ampulla van a készitményÍ;cz

1 i:en~k:í!etartalmazó leforrasztott 

Adagolás; Lásd Gázödéma-lószérurr. · 
Megjegyzések: !<}< Társad J b · .. , . 

h?tő. Lejárati idő: 5 éav 02 izfo~ita: t?rh,ére ~zabadon rendel
vedett helyen tartaudó, · -10 homersekletű, száraz, fénytől 

Csomagolás: lx10ml28,10Ft. 

HAE~O~~~Il';l (~O %~os) Human 
b:trKavorosverseJt-oldó nyúlsavó 50 3 1. . l . g iccnnne tartósítva 
Összetétel: 1'V1osott birka vö .. _, . 

vérsavója. Hatóérték· -harosvei-s~Jtckk_el immunizált nyulak steril 
való ana hígításra. ", . t.:oQ1l'Y(us hte~, tekintettel a glicerinnel 
és 0,25 % fenol. · i · .::i • onzen•alószer: 0,01 % mertiolát 

Javalla~:~Komplementköté.si reakció végzéséhez. 
Adagoias: Az alkalmaz~udó h' 't, . , 

alapján állapítható"" meg '~ aii/ f~~zsgéalat napján végzett titrálás 
függő 2,5 %-os birkavörös.vérsejt ~~5 

s 1:-, vizsgálatok számától 
keverendők. - ' zpenz10 egyenlő mennyió'égei 

Megjegyzések: li< Társ dal 1 • • 
Lejárati idő; 2 év. 2"-~Qo l~1osi_tás_ ter~ére ~cm rendelhető. _ 
helyen tartandó. mcrsek!etu, szaraz, fénytől védett 

Csom:agoLii;: 1 X2 ml 20,- Ft, 1X10 ml 72,90 Ft. 

BÍGÍTÓOLDAT TUllEllKULINHOZ Humau 
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Összetétel: 0,2866 % Na B 0 1 OH _ 
pss., 0,2632% Naüi"a'a ;i tal_O,p.a., 1,0::>4% H 0 BOs cryst. 
puffe1·0Idat. Koi~zerváló~~ .. aÓ ~ ruf< (pf-I 7,4) steril, izotóniás 

Javallat: MantOJL'C- róba , · 
1 

• , :" 

0 

eno ,' 
e\készítéoére. p 'egzesere szolgaló tubei·kulin-híg!tások 

.Adagoli_s: Tfaszerező bígltási sorozat , , ·· b 1; 
!inna! vogy annak bí:;iitásaival a puf/1Y1~es;r~ ~~;:iény t5u '~\r ·•:-
10 ml-re egészítendő ki. ero :.i..o h:.uogata , utbe 

Jl,fegjegyié1"ek: <f< Lejárati idő: 5 év. 

Csomagolás: 1 x4,5 ml 6,90 'Ft, 1 x9 ml 7,45 I't. 

Össo::.etétel=,,.I~imlö:va1:_cir,iával. i;ilt".tt egészséges. borjr,_l;. ascptikusan 
osszcgyu1tott h1mloholyagJat fmoman megórölve, fos_zfátpuffer 
és glicerines víz keverékével hfgiwa (pI--1 7,38).··· ·. · · 

Javallat: Teljesen egészséges gyermekek hhnlő elleni védőoltása 
céljára. 

Adagolás: A felkar külső olda1án egyidejűleg két oltás alkalmazandó. 
A:z. oltóanyagnak a szervezetbe juttatására szolgáló fe\hámsértést 
Pirquet-lándzsával sodrómozdulattal vagy oltógerellyel, I!etn 

vérző skarifikálással kell végezni. 
Megjegyzések: o!• Tánadalombiziosítás terhére nem rendelhető. -

Hatékonysága gyorsan csökken. - Lehetőleg teljesen friss oltó
anyaggal kell oltani. - Felhasználásig 0"~5° hőmérsékletű, 
száraz, fénytől védett helyen tartandó. Közvetlen a Human 
gyárlól szerezhető be. 

Cso:=agohis: 1-3 szem. részfre (kapilláris) 3,30 Ft, 5 szem. részére 
4,45 Ft, 10 szem. részére 5,90 Ft, 20 sze1n. részére 9,85 Ft. 

25 %Fos WJMJi.N ALBUMIN Hlunan 
oldat (plazmapótszer) 

Összetétel: Egészséges emberek plazmijából alkoholos eljáráosal 
dőállított fehérjefrakc.ió 25 %-os, sószegény oldata, mely 0,02 
lVIol nátdumkapriilálor tartalmaz. Fehérjetartalmának legalább 

95 %-a albumin. 
Ja.vallat: Alkalmazása akkor javallt, ba a keringő vérmennyiség bár

mely oknál fogva csökkent, A 25 %-os Hurnanalburnin-oldat 
hasznos pótszer, ha a teljes vér vagy vérplazma nem áll rend.-1-

kezésre. 
Sebis;;.ctben: Shock-állapotok kezelésére és megelőzésére, továLbá 
súlyos vérveszteségekné! (égés, sérülés). 
Belg_yágyástatbm1: Albuminhlányban, oedemákban, a fehérje- és 
az electrolyt-háztartás együttes zavaraiban (ocde:rna, aseites stb.). 
.Nőgy6g)·ds<;alban: A terhesség folya1nán kialakult electrolyt
eltolódások és a fokozott ér-perrneabilitas miatt a dehydratáló 
hatású 25 %-os Human-albumin előnyös, praeeciampsiás álla

potokban. 
Gynmi:kgyóg;-dswlban: Koraszülöttek felneveléséhez, airophiában, 
fehérjehiányban jó eredménnyel. alkalmazható. 

Ellenjawallatok: ]\,fivel a Human-a\bumin intravenás alkalmazása 
a vérnyomást és a plazmatérfogatot növeli, különös óvatossággal 
kell eljárni, decompenzált vitiun10k, hypertonia, nyelőcső
visszértágulat, hemorrhagiás dia1.hesis, anwia stb. esetén. 

Adagolás: A beadandó mennyiséget a beteg általános állapota, a 
haemoconcentratio és az elveszett vér :mennyisége szabja meg. 
A 25 %-os oldat átlagos adagja sebészeti eseteknél 1 ml/kg órán-
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ként: n;r;;i.ximálfa adagja 2 ml/kg óránként. A beadás sebe , .:lf~ .. ;'~.,!; 
maxrmahsan 2 ml percenként. A /njJerlaniás albuminold. 1 · Ssege· , 
nagyon lassan kell adni mert a ·keringő v' q ~t tehat 
gyorsan nőhet, és az a!burn.in vízmcgk"T' k ,erme.nnyise_g igen_ 
módon a keringést túlterhelhctjük. · 

0 0 
epessege miatt iJy 

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhfr 1 
A _készítményt száraz, sötét helyen "el! e+ ~za.::adon r~;idelhetö, 
2 ev. -"' ,ar"1m. - Le1arati idö·· 

Csomagoli:s: 100 ml-es palack 333,- Ft, ' 

K.A.HN-antígén Human 

Összetétel: Acetor•::-tal és éler . '• vonata 0 6 o' - •• •
1
. rei üsz'.!.Olt marhaszív al.koholoo 

' , ' 0 maxima 1s cholcsterm-tartalo l - ki-
JavclJat: A Kahn foé' • mma. 
Ada olt.is· - ,Jc, csa;adekos lues-rcakció beállításához. 

g . : ~ dobozc1m.ken megadott ar.-, ,b fi . 
antrgenhigitúsbó! vizsgálat k, - i '-'n} an nssen készített 

Megjegyzések:'*' Társadalo on_ ent,, csepp. . 
Lejárati idő: 3 , 's b m!;iiz~os:!as terhfae nem rendelhető. e , ev. zo ahomersekleten tartandó. -

so:magolas: 1x20 ml 43,50 Ft, 1x50 ml 103,- Ft. 

KOLERA-vakcina Huinan 
liofilezett 

Összetétel: Kíméletesen ,.,]ölt Vib . 
0,2 % zselatin-oldattal 'készit~t;ro crmma ~~~ba és O_r<awa törzsek 
lással tartósítva Lezá · .t szu~zpenzwJa, fagyasztásos szárí
az ampulla tart~lm.a 

1 
1;J. 

7
nÍ rog"':i;~tmoszrérában. Hatóérték: 

~zuszpcndálva, 3 milliárd baktpf"I-Ju foszfatos tompílóoldatban 
cs 0,01 % mertiolát konzerváló~~~1;:11'~~1l:~~lalmaz 0,2 % zselatin 

Javail:rat; Kolerafertőzés megelőzésére · 

Adagolás: A kellő védettsé h 3 ; · .. 
közben, első oltás -)!; J ez, ~ ta~ szukséges, 5---8 napi idő-
14 é,. 

1 1
. 2 • masod1k es harmadik oltás 1-1 ml 

• 'en a u 1 gyermekek % adagot kapnak · 
I".íegJegyzés: + Társadal b. ' , · 

Lejárati idő: 5 év. 2o_:.r;10~z~~it~s ;:crh?,re nem rendelhető. _ 
helyen tarta..-idó. mersekleiu, száraz, fénytől védett 

Csomagolás: 3 X 1 ml 44,60 Ft. 

KOMPLEMENT (liofilizált) 
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Összeté~e~: A liofilizált komplement h' .· 
beszantott friss vfrsavója. im 1.enge1unala1Cok fagyaszvta 

Javallat: Komplementkötési próba céljára szol!!ál 
Adagoiás: 1 : 20 hígításban használható ~ ' 
Megjegyzések: ~ T'r d 1 b" , ' 

Lejárati idő: 3 é~. s20~~()0 ~~~~t~ tf~I;;ére -:'Clll .:-endelhető. _ 
helyen tartandó A felb 

1 
rs, {.ecu, szaraz, fénytől védett 

frissen, a fdbonÍás~apjá.n h'~z~~fu!tieloldott komplement csak 

Csomagolés: 10x1 ml 153,- Ft. • 

(,.A.CTOBACT Human 

Összeté~e!,: Lact?btfci'.fos aciáophilus, L. /ie[1,c:ticus, L. •.~sci és Kcfir
~ul~rak a~:.1b10t1c;,mmal szemben dlenállóvá tett, majd tejben 
hofilczett do tenyes7.ete. A készítmény ml-enké:nt 4----20 m'l\i" 
élő mikroorganizmust tartalmaz. 

1
· u 

JavaUio.t: Széles spektrumu a:ntibioticumok által okozott károsodások 
és mellékhatások megelőzése és kezelése. Alkalmazását ai: anti
bioticum-kezeléssel egyidőben kell megkezdeni és az antibioti
eum-kczelés befejezése után még 2-3 napig kell foiytatni. 

Adagolás: Az ampulla tartalmát 1 ml, a palackét pedig 250 ml 
langyos (kb. 37 °0) tejjel, teával vagy vízzel feloldjuk, és azt 
hasonló italhoz keverve, a beteggel clfogyasztatjuk ·, };1cgelőző 
kezelés esetén csecsemőknek, gyermekeknek az ampullából vagy 
a palackból naponta 3-4-szcr 1-2 ml-t, felnőtteknek 3--4 ml-t 
adunk. Fennálló aniibioticum-ártalom esetén naponta négyszo::r 
5-8 ml-t fogyasztatunk el. A kezelést az antibioticum okozta 
ártalom javulása után még 3-4 napig folytatni kel!. (C5ak 
per os alkalmazható.) 

Megjegyzés: ii< A készítmény csak fekvőbeteg-gyógyintézetek réór.frc 
van forgalomban. Lejárati idő: 1 év. 2°-10°hőmérsékletű. sötét, 
hűvös helyen tartandó. 

Csomagolás: 10 X 1 ml 47,80 Ft, 1 x250 ml 137,- Ft. 

LÉPFENE~1ószérwn 1-!uman 

Összetétel: Lépfene-bacillusok tenyél:zetévcl immunizált lovak nativ 
steril vérsavója. Konzerválószer: 0,5 % fenol. 

Javallat: J,,fcgtliJzés cilfából olyan egyének oltandók, akik iépfenével 
fertőzött állatokkal vagy azok tetemével foglalkoznak, különösen, 
ha a fertői:ött anyaggal való foglalkozás közben megsérü\1.ck vagy 
már előzetesen nyílt. sebük volt. Gyógyítás céljából a szérum poslula 
maligna, anthrax intestinalis és anthraxos pneumonia eseteiben 

alkalmazandó. 
Adagolás: 1.Utgelózésre 20 ml. Gyógyításra enyhe eoctben 20-30 ml i. 

musc., részben s. cut. S1ílyos esetben esetleg 2-3-szor naponta 
50 ml részben i. musc., részben i. ven., másnap ismét 20-30 
ml. A kezelést intézetben célszerű végezni. 

Megjegyzések: ~ Társadalomb1ztosltás terhére gyógyítás céljára 
szabadon rendelhető. - Lejárati idő; 2 év. 2°-10° hőmérsékletü, 
száraz, fénytől védett helyen tartandó. 

C1>orn:.golás: 1 X 20 rol amp. 28,60 Ft. 

LISTERIA AGGLUTINÁLÓ SAVÓ Hun1an 
polyvalens, liofilezett 

Öss:;i;etétel: Listeria 1rumoc;ytogenes I, II, Ill, IV típusú törzsek fonna
linnal elölt tenyészetével immunizált nyulak nem specifikus 
agglutininektől mentes steril vérsavója 0,01 % mertioláttal tartó
sítva. 1 ampulla 1,2 ml vérsavót tartalmaz fagyasztva szárított 

állapotban. 
Alkalnt=ás: Lúteria rrwnocytagenes különböző típusú törzseinek szero

lógiai identifikálására, tárgylcme:<módszcrrel. 
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Adagolás: Lemezagglutináci6 céljára törzsenként 1 csepp. 
Megjegyzések:>!< Lejárati idő: az előállítástól számított 

hőmérsékletű, száraz, fénytől védett helyen tartandó. 1'ác„dlokori;( 'j 
biztosítás terhére ncn1 rendelheiő. 

Csomagolás: 1X1 ml •H,90 FL 

MANDULA-antigén Hurr1an 

Összetétel: Acetonnal és éterrel tisztiwtt marhaSzívpor ailrnhola;: ! 
kivonata, legfeljebb 0,6 % cl1olesterin-tartalommal. 

Javallat: Lues-szűrővizsgálatokhoz, a Mandula-féle csapadékos 
reakció kivitelezéséhez. 

Adagolás: A dobozcímkén n1egadott arányban frissen készitetf 
hígításból vizsgálatonként 1 csepp. 

?'rl':egjegyzések: Ji< Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető; 
Lejárati idő: 3 év. - Szobahőn tartandó. 

Csonui.golá,;;: lxlO ml 26,50 Ft, lOx0,8 ml 52,10 Ft. 

!V.U.NNOZYM Human 
(0,1 %-os Zymosan-szuszpenzi.ó) 

Összetétel: ml-enként 1 mg szttszpendált és hövel sterilezett ZYlllo
sant (Saccharomyces Cerevisiae poliszacharidot) tartalmaz izo
tóniás nátrium.klorid-oldatban. 

Javallatok: A készítmény minden oiyz.n esetben alkalmazható 
amelyben a szervezet nem specifikus védekezőképességét fokozni 
kívánjuk. Klinikailag kedvező eredmények érhetők el a terhességi 
hyperemesisek, késői terhességi toxaemiák, puritus vulvae es 
rhcumatoid arthritis kezelése terén. A sugárkezeléssel együttesen 
alkalmazott Mmmozym-kczelés a röntgencsö:rnör kialakulását 
az esetek igen jelentős számában meggátolja. 

Adagolái;;;: Felnőtteknek 1 ml-es adagokban izomba fecskendeztiik. 
Az intraveuás beadás kerülendő! Az injekciókat 6-12 napon át 
naponta vagy másodnaponkt'.nt ismétcllietjü..k. Szükség esetén 
a kezelést 3--4 heics szünet után újra kezdjük. A készítmény 
befecskendezése fájdalmas reakciót, káros mellékhatást nem 
okoz, ismételt használata sem idé:<: elő anaphylaxiás J·eakciót. 
Használat eli>U erősen fel kell rázni. 

Megjegyzés: ii< Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhetö. 
2°-10° hőmérsékletű, száraz, sötét helyen tartandó. Lejárati 
idő: 3 év. 

Csomago!á6: 1X1 ml 3,10 Ft, 3 X 1 ml 7,75 Ft, lOx 1 ml 19,20 Ft 
50 x 1 ml 86,90 Ft, 

ItIBThi'ICKE~antigén Human 
(M. K. R.11.) 

22G 

Összetétel: Acetonnal kezelt borjúszívpor alkoholos kivonata 1,3 % 
tolubalzsam-iartalommal. 

Ja.vaUat: A l\·foinicke-féle feltisztulási lues-reakció kivitelezéséhez. 

A.dagolás: A, ~r;b_ozc:rnk<;n nielj'adott arányban fri,scn késtliett_ 
antigénhigitasriol vizsgalatonk=t 0,5 :ml. 

M · zé,;d;:: >I• Társadalombiztositits terhére nem rendelhető. 
eg[~·ati idő: 3 év. - Szobahőn tartandó. 

Csomagolás: 1 x50 inl 31,90 Ft. 

J!.-UROLYSIN Human 
N' T" II" 111" vakcina 

„_._ ' " ' " 
. . , Sta hylococcus-törzsek agartenyé" 

Ösczetétel: Bact. prodigiosum es rp 'tu A koncentrált oldat 
- szetcinek steril, izotóniás auto iza ~a. k és 500 ~illió Baci. 

ml-enként 1000 millió „s~~~~~~~~c~u:;~t tartalmaz. Hatóérték: 
p101ligivsumn.ak rnegfe'.elo l'bb: hy f~ások készülnek: 
a koncentralt o1datbol az a a 1 ig 

Neurolysin „I" 

Neurolysin „II'' 

Neurolysin „III" 

1. erősség (1 :10-es híp~ás), 
? erősség (1 :5-ös h!g1tas), 
3: erősség (1 :4-es h~gít~s), 
4. erősség (1 :3-as luglt;;-~), 
5, erősség {l :2-es lúgítas), 
6. erősség (hígítatlan). 

Konze~váló~zer: 0,5 % fenol. .d 
"avtllat~l~: Neuralgiák, nem;itisek, J;ierp~s zoster. Heveny ' eg
.J rendszeri gyulladások eseten conlramd1kalt: , , .. nk 

1 ,. t után már telJeS eredmenvt eru e' 
Adagolás: Ha az „I · sor;:izad"uk h k a II" soroz;t volt ered-

, II" sorozatot 1s a J , a csa " 
m?g ~" úgy a III" -at i; adni kell. " 
~eny , ' • · -T- ;: • d lombiztositás terhére szabadon rei_;delheto. 

Meg;e~ze~t;kd.":X-2 .ar•2„:_100 hőmérsékletű, száraz, fénytol védett 
Le1arat11 o. ev. 
helyen tartandó. 10 1 

Csomagolás: 6 X l ml „I" 13,80 Ft, 6 X l ml „II" 15,40 Ft, X 
rol-„III" 26,30 Ft. 

birkaszérum. Human 
lószérm:n 
szaX"V~~smarhaszé1"um 

1 , 'll t e szarva.smarhik natív, 
Összetétel: Egészséges birkák, ova«, s' 

3
c ~ l 

steril vérs~vója. Konzerválós,,,;er: 0, eno ' , • . 
, "k , , erős vérzések: bélvérzés, bélfeKely, typhu~, 

Javall:?.t· Verze enyseg cs · ' 
1 

t k 
dyse~tcrhís bélvérzések, fekélyes fo yarua o . 10 1 Él ttani 

Ada<>clás· 10-20 ml ~. cui:., gyermek?knek 5- m. e • 
k.ouyhas6-oldattal felhígítva, bélbeöntesre. d 

1 , d l b'ztosltás terhére szabadon ren e -
Megjeg„zéi;;eki. -~ ::i;dar

6
s_a 

3 
a.om2l_10o hőmérsékletű, száraz, fénytől 

het6. _ Leiaratl 1. ·, cv. 
védett helyen tartando. 

Csom„golás: BármelyikbDl 1 x20 ml 11,70 Ft. 
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OPSODEBJ'vITN Hun1an 
„A'', „B'', ,,C" és „forte'' Yakcina 

Össz7tétel= .. Frissen ~itc..-iyó.~tcH StojJh;'lornccus pyoeenes a.'hus. aurcus ,_ 
;!~'dai~-~z~~~tZ!~;~kt~nycozetc, élettani konyhasó-oldatban szus~ 

Opsodcrmin „A" 

Opsodermin „B" 

Opsodermin „C" 

Opsodcrrnin „forte" 

5~, ,100,_ 250, so_o, :rooo és 2ooo miÍJ;' 
cs1rat .t~r!almazo 6-os sorozat J ml-· 0 

;;1mpuli::;;:b,:n. es 
500 mifüó <'.!SÍrát tarlalrnc:zó. IO·es 00 
zat l ml-es >:mpullákban. - ro-
1000 millió csirát tartalrnazó 10-es SQ.. 

1·o;mt 1 rnl-es ampullákban. 
1qo, 200, soo, soo, iooo, 12co, 1400 
IoOO, 1800, 2000 n1iilió csírát tarta( 
mazó 10-<:S sorozat 1 ml-es ampullák-· 
ban. 

Konzerválószer: 0,5 ;f fenol. 

JavaH~tok: 1Staphylococcus-fcrtőzésck: furunculus absce:mis nvod 
Illla: :h.cgm:ne',. acn:, otitis, paronydúa, h}•dradeuiti;, 'sYcoti:: 

Adagolas._ Emel;;ed? cs1raszám szerint ( ,A" sorozattal kezdv 
h~pon,a vag-i'. n_ia.s;idnaponként s. cut. vagy i. musc. Kívánata? 

!"' a vakc;nac10 tartama a fortözések lezajlását túlh J· d' ' 
ezaltal tartós rmmunhást érünk el. a a Ja, 

Megr~~zé~~k;, Ifi Tár~adalombizrnsítás terhére szabadon r=delhet" 

h 
0

1
ia.rafl ido: 1 ,% cv. 2°-10° hőmérsékletű, száraz fénvtlil véd~?: 

e yen tartando. ' · ~-. 

Cso:m.agol~s: 6x1 ;i1l ,,A" 16,30 Ft, 10x1 mi „B" 15.-Ft, IOx 
ml „C 27,40 }t, IOxl ml „forte" 36,50 l't. · 1 

OPSOGON forte Human 
Gonococcus-vakcina 
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ÖsszÍ·~~teI_: irissen kitenyésztett Gonococcus-törzsek O 5 % fenollal 
~ 0 

.' e.s orn;e~~<i_l;, élcitani konyhasó-oldatbzn 'szuszpendált 
en;eszete. Hatocrtek: 1000 millió csíra ml-enként. 

Ja.vaUi;t~k_: Gyógyítá~. ;:éljából mfl'~acs, idült gonorrhoea és szövőd
men~oo;11 (gonar~h;r1's, p~ostat1t!s, epididymitis, adnexitis, endo
=~!sére.kezclesere. Dwgnosis céljáb6! latens gonorrhoea fel-

Adag~lás: G:rógyitás cfljából 2-3 naponként 10-25 milliótól kezdő
?ően 1000, ma~acs escteI,ben 2000 millióig emelkedő adac>ok 
~ ~us~k es;tl~g, 1. ven. 39° C-ot meghaladó Mzas reakció ese'tén 

d ove, ez~ o tas az ?-rlag emelése nélkül, kb. S nao szünet után 
a and?· D;agno~is ~él;á~6l 50 rui1Jió csíra i. musc. PÜzitív esetben ;z olt;s utan bo valadek, amelyben a kórokozó kimutatható. 

MegÍieg!zLe:~: ~. ,~ársad,alor:ibizi·osítás terhére szabadon rendel-

'

,dto:. ,_e1
1
arati mo: 1 ev. L0-10~ hőrufrséklttű, száraz fén„től 

v ec, ue yen tarlandó. ' ' 

Csornago!is: 1X10 ml 23,20 F1. 

o.zAENAmvakcina Hu1nan 
tisztított, adszorbeált 

Ö$szetétel: ml-eaként 5 milliárd KJ. a<;aena-csíra tokanyaga és 250 
millió feltárt baktérium alumíniumhidroxidhoz adszorbeálva. 
Konzerválószer: 0,01 % mertiolát. 

Javallat: Ozaena·megbetegedések kezelésére. 

Adagolás: Havonta 1 ml injiciálandó mélyen s. cut. vagy i. musc., 
3-5 hóuapon keresztül. 

Megjegyzések: >f: Társadalombiztos!tás terhére szabadon rendelhető. 
- Lejárati idő: 2 év. 2°-10" hőmérsékletű, száraz, fénytől védett 
helyen tartandó. 

Ci;;om~golás: 1 ml 8,10 Ft. 

p_ARATÍFUSZ A~vakcina Hun1an 
liofilezett 

Összetétel: Hővel elölt S. parn{J,plii „A" tenyészete, 0,2 ');, zselatin 
hozzáadása után liofilczve. A liofilezett anyag szuszpcndálása 
után ml-enként 500 millió csírát tartalmaz. Az oldószer 7 ,2 
pH-jú steril, foszfátos tompítóoldat. Tartósítószer 0,01 % merti
olát. 

Javallat: Sclmonella paratrphi. A fertőzések megelilzésére. 

AdagGlás: Kellő védettség eléréséhez 3 oltás szükséges. Az első oltás 
dkalmával 0,5 ml, második és harmadik oltáskor 1-1 inl vak
cin<\.t fecskendezünk a felkar külső oldalán, mélyen a bőr alá 
vagy izomba. 6-12 éves gyermekek a teljes adag felét, 6 éven 
aluli gyermekek a teljes adag negyedét kapják. Az oltásokat 
3----4 hetes időközben végezzük. A védettség tartama kb. 1 év. 
Ez idő eltelte után emlékeztető oltást kell adni 1,0 ml oltóanyag
gal. 

Megjegyzések: ~ Lejárati idő: az elkésútéstől számított 5 év. 
2°-10° hőmérsékletű, száraz, fénytől védett helyen tartandó. 
Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. 

Csomagolás: 3x1 m] 49,- Ft, 10 ml 18,20 Ft. 

PARATÍFUSZ B~vakcin.a Human 
liofilezett 

Összetétel: Hővel elölt Salmondla sclwttmiilleri tenyészete 0,2 % 
zselatin hozzáadása után liofilezve. A liofilezett anyag szuszpen
dAfása után ml-enként 500 1nillió csírát tartalmaz. Az oldószer 
7,2 pH-jú steril, foszfatos tompÍtóoldat. Tartósítószer 0,01 % 
mertiolát. 

Javallat: Salmondla parat:yf!hi E-fertőzések megelőzésére dső oltás 
alkalmával 0,5 ml, második és harmadik oltásko:- 1-1 Il'l vak
cinát fecskendezünk a felkar külsi5 oldalán mélven a bőr alá 
vagy izomba. 6-12 éves gyermekek a teljes adag felét, 6 éven 
aluli gyermekek a teljes adag negyedét kapják. A:z. oltásokat 
3----4 hetes időközben végezzük. - A védettség tartama kb. 
1 év. Ez idő eltelte után emlékeztető oltást kell adni 1,0 ml oltó
anyaggal. 



M • é k· ~ Lejárati idő; az cJkészítéstől számított 5 
eg1~oo6~1Őmé';,ékletű, s'uirnz, fénytől véde~r helyen „,,.„,,,;, '•'J 

Társadalombiztosítás ierl-ifre nem rcllddheto. 

Csotna.golás: 3 x J ml 49,-· :Ft, 1X5 m! 17,30 Ft, 1X10 ml i8,20 

PERTUSSZISZ-vakciua IIurnan 
forte 

Össz"'tétel: Virulens, S-típusú, jó antigenecitású H. pertussis-törzsek 
félszintetikus táptalajon nyert és elölt tcnyészetei izotóniás kony. 
hasó-oldatban szuszpcndillva. Hatóérték: 5000, 10 OOO, 15 OOO 
20 OOO, 30 OOO, 40 OOO millió elöh csírát tartalmazó 6-os soroza~ 
1 ml-es ampullákban, 3 ml-es üvegben 30 000 millió elölt c.1íra 
ml-enként. Ko=erválószer: 0,5 % fenol. 

Javallat: Pertussis megelőzésére és gyógyítására. 

Adagolás: ,\1egel6;:;!s céljából a 3 ml-es ü~·egből 7 napos időközönként 
3 oltás: 0,5-1-1,5 ml. Gyó(!yilás céljdb6l a 6 ampullát tartalmazó 
sorozatból a legkisebb csíraszámú adaggal kezdve 3-naponként 
1-1 oltás. A 3 ml-es üvegből hasonló időközönként oldhatunk 
a kezelést 5-10 OOO millió csíraszá=al kezdve, és az adagokat 
fokozatosan emelve. l éven aluli csecsemők Yz. 3 hónapon aluli 
csecsemők % adagot kapnak. 

Megjegyzések: lfo Gyógyítás céljára a társadalombizlosítiis terhére 
szabadon rendelhető. - Lejárati idő: 2 év. 2°-10" hőmérsékletű 
száraz, fénytől védett hclyeu tartandó. 

Cson:rn.goi:is: Ix3 ml 18,20 Ft, lx5 ml 20,50 Ft. 

PERTUSSIS~vakcina ADSORREALT 

Összetétel: Szerniszintetikus táptalajon tenyésztett S (L fázisú) 
H. pertvssis-csírák szllilzpenziója kíméletesen elölve és aluml
niumhydroxidhoz adszorbeálva. Hatásfok: ml-enként legfeljebb 45 
milliárd csíra 5 mg aluminiumhidroxidhoz kötve és 0,01 % mer
tioláttal tartósítva. Immunizáló értéke legalább 12 védőegység 
ml-enként. 

Javallat: Pertussis megeWzésére szoigál. 

Ad.:;,.golás: Pertussis megelőzésére 0,5 ml-es adagban kétszeri oltás
ra alkalmazandó. Egyéni oltások esetében ajánlatos 3 x 0,5 ml-t 
adni, négyhetes időközben. K.izárólag izomba oltható. 

Megjeg)'zések: Ifi Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. 
Lejárati idő; 2 bi. 2°-í0° hőmérsékletű, száraz, fénytől védett 
helyen tartandó. 

Csomagolás: 3 x 0,5 ml 35,50 Ft. 

S %-os PLAZMA.PROTEIN Human 
oldat (plazmapótszer) xx. 
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Összetétel: I-Iuman-plazmából alkoholos kicsapással készített fchérje
frakció 5 %-os sószegény oldata, mely 3 % dextrozét és 0,02 ml 
nátriumkapdlátot tartalmaz. Fehójetartalmának legalább 80 %·a 
albumin. 

JavaU""t: Alkalmaz;'ir,a "'-kkor javallt, ha a kcringó vér:mermyiség 
bármilyen oknál fr,g>·a csökkent, ba a vérzés, trauma, égés, fagyás 
vagy műtét shockos i!lapotot vbltott ki, vagy ha nagyfokú vér
veszteség 2-ll ferm. 
Hasznos pótszer, ha a teljes vér vzgy \·érplazma nem i.JI rendel
J;ezé~re és sürgős esetben tr.ansfllilió szűkséges, vagy ha van ugyan 
vér, de rendkívüli köriilmények miatt vércsoport-meghatáro
zásra nincs mód. A készítmény különböző (pl. nephrotikus 
eredetű) bypalbuminEemia kezelésére is eredményesen ha.~z
nálható. 

Ellcnj:axaifat: Különös óvato5ságg:al kell eljárni dccompenzált viti
umok, hypertonia, nyelőcső-visszértágulat, haemoriha.gi;is dia
thesis, anuria stb. esetén. 

Ad&goiás: A beadandó mennyiséget a beteg általános állapota, 
a hacmoconcentratio fa zz elvesztett vér mennyisfge szabja meg. 
Egési és fagyási shockban a sérült testfelület nagysága, illetőleg 
a haeinocom:entratio az irányadó. Akut hypalbum.inaerniák 
esetében cseppinfúzió, vagy ha "' keringési viszonyok és a sürgős
ség ezt megengedhetőv6, illetőleg szükségessé t\°,szik, sugárban 
végzett infúzió formájában. 
lVónikus hypalbuminaemiák (ncphrosis, máj-cirrhosis) esetében 
naponta 100-200 ml 5 %-05 oldatot adunk mindaddig, amíg 
a s:<érumalbuminsúnt nem normalizálódik, Koraszülöttet 
hypa!buminaemiái <ó5Cién vagy annak _ m.cgd0zlse céljából, 
hetenként két-három faben 20---40 ml old.at ajánlatos. 

Meg)egyzés: Szakrendelések a biztodtottak részére nem a társa<la
lombinosítás terhére, hanem a pro ambulantia szerekre meg
ha13rozott n1ótlon rncrczhetik be. - Lejárati idő: 2 év. 

Csom.:.gohis: 300 rnl-es pahtck 287,20 Ft. 

POL.~:''Itl:YCIY'i l-I11m2n 
vakcin::>. 

Összet<5tcfi Nagyszámú, különbti:.<ő típusú gonibatiirzs ha1hetes 
ágártenyészctének kíméletes elöléséve1 nyert és élettani konyhasó· 
oldatban szu.szpendált st'='ril polivole!JS gomba.vakcina. l(onzcr
váló>zer: 0,5 ?{, !enol. 

Je.vaiimtolr.: Strand-mycosis, eroúo interdigitalis, parasitaer dys· 
hfr!rosis, ekzema mycoticum. 

Ad~goJZ:s: A kezdő adag megállapítására allergiás reakciót kell 
végezni a ha~ználati utadtás s:.>.erint, n1ajd 6-7 naponként a 
vakcina emelke<li'í mcnnyh6geit injiciálni. 

Megjegy:;:és„k; 1:B Társadalombiztosítás fe<hére szabadon rendelhet6. 
Lejárati idő; 2 év. 2~-10° hőmérsékletű, száraz, fénytől védett 
helyen tartandó. 

Cr>omagoJás: l x 5 ml 33.30 Ft. 

C~POLY§ACCf'IARIDA, ih~filczett Ii:un1an 

Ő»>0zetéte1: Dip!oroccu$ pneurnm;iae-b61 kivont C-poiysaccharida 
liofilezésscl tartósítva. Hatásfok: ampullímkéni 10 mg C-poly
saccbarida. 

Alka.hxm.zfü;: C-reaktív protein kimutatására p~sszív haemagglu
tinatiós módszerrel. 

15 Gyógyszcrkészitményelr: 225 



Adagolás: Használati utasítás szerint. , 
' >%< T'rsadalombiztositás terhcre nem rendelhető. 

Meg~~rze~e.kd•60 5 ""a „0_100 hőmérsékletű, száraz. fénytől védett 
LA:OJaratl 1 • ~ • • -
helyen tart?-1ldó. 

Csomagolás: l x2 ml 17,- Fi. 

POLYSAN Hu1nan 
inj. 

Összetétel: Levegőből kitenyésztett apathogen sarciák ágártenyésze. 
teinek iysozirn-fermentum segítségével készített steril lizátuma. 
I{atóérték: 2000 millió csírának megfelelő kivonatanyag ml
enként. Konzerválószer; 0,5 % fenol. 

Java"{latol<: Fertőző betegségek (kanyaró, vörheny, iyphus stb.) 
ke:>:deti és subacut szakában a specifikus kezelés mellett :.. szer
vezet védeke>:ő erőinek támogatására, különböző g~rul!adásos 
és lázas megbetegedésekben (bronchopneumonia, angina, fu. 
rur1culosis, otitis, izülcti gyuiladás stb.) nem-specifikus, ún, 
áthangoló kezelésre. 

Adagolás: 2 ml i. glut., e.setleg s. cut., 1-2 napos időközzel. Lejá
rati idő; 2 é1r, 2°-J0°hőmérsékletü, száraz, fénytől védett helyen 
tartandó. 

C.,,omagolás: l X2 ml amp. 3,35 Ft, 3 x2 ml arnp. 8,70 Ft, 
10x2 ml amp.28,30 Ft, 100x2 ml amp. 255,- Ft. 

PORTÁPTALAJOH: 
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Agar 
Brillantzöld 
Endo 
Desoxikolat-Citra t 
Bouillon 
Eosin Christensen-methylenkék 
Russel 

Összetéicl: A ponáptalajok porított és szárított állapotban ugyan
azokat az alkatrészeket tartalmazzák, mint a bacteriologia[ 
diagnosztikában használatos folyékony vagy íélig szilárd talajok. 

Javallat: Bacteriologiai diagnosztika céljára melegítés közbeni fel
oldás után azonnal használhatók. 

Adagolás: A portáptalajok a vizsgálat céljának megfelelően kém
csőbe vagy Petri-c;;észébe öntendők ki. 

Megjegyzések: Társadalombiztosítás terhére nen1 rendelhető. -
Porított állapotban a portáptalajok gyakorlatilag korlátlanul 
eltarthatók. ICözvetlen a Human gyártól szerezhető be. 

Csomagolás: A portáptalajok 1, 2, 5 és 10 liternek megfelelő adago. 
lásban kerülnek forgalomba. 

Literenkénti ál:'ak: Agar 36,- Ft, Brillantzöld 36,- Ft, Endó 
36,- Ft, Desoxikolat-Citrat 78,50 Ft, Bouillon 32,- Ft, Christen
sen 36,- Ft, Eosin·methylenkék 36,- Ft, Russel 36,- Ft. 

PYRAGO I-Iuman 
„0,05'', „I", „II" vakcina 

Összetétel: Bactnium cc,/i, Enlerococcus, 6lesztőgornba ú Bacillu~ 
acidi lactici kíméletesen elölt steril tenyészete, élettani konylrnsó
oldatban szuszpendálva. Hatóérték: Pyrago (0,05) 50 millió 
elölt csirát tartalmazó 6-os sorozat 1 ml-es ampullákb~m. 
Pyrago „I" 50, 50, 50, 75, 100 és 150 millió elölt c:sfrát tan.almazó 
6-os sorozat 1 ml-es ampullákban. 
Pyrago „II" 200, 250, 300, 350, 400 és 500 millió elölt csírát 
tartalmazó 6-os sorozat 1 ml·es ampullákban. Konzervál<Jszer: 
0,5 % fenol. 

Javallatok: Lázkeltö készítmény. Idült gonorrhoeás szöv<'Sdméuicek 
(prostatitis, cpididyrnitis, salpyngitis), metalucses megbetegedé
sek, tabes dorsalis, paralysis progressiva, továbbá adnexitis, 
chorea minor, rheuma, idült arthriiisek esetén. 

Adagolás: 3---4 naponként a tűrő.képességtől fűggóen i. ven. emelkedő 
adagolásban. Ajánlatos a kezelést a „0,05" jelzésű ampulla töre
dékrészével kezdeni úgy, hogy az első alkalommal 0,2, a második 
oltásra pedig 0,4 ml-t injiciálunk. 

Megjegyzések: ;J<: Társadalon1biztositás terhére szabadon rendelhető. 
- Lejárati idő: 1% év. 2°-10° hőmérsékletű, száraz, fénytől 
védett helyen tartandó. 

Csomagolás: 6 X l ml „0,05" 33,30 Ft_ 6 x 1 ml „I" 35,90 l't, 
6 x 1 ml „II'' 43,30 Ft. 

SALMONELLA-CSOPORTMEOHATÁROZÓ · 
sav6sorozat I-Iuman 

Öss:;zetétel: Különböző Salmonella-iörzsek bouilloll-tenyészetével 
külön-kűlön immunizált nyulak hígított vérsavói. A sorozat 
tagjai a „2", „4--5", „6-7", „9'', „3-10-15" és „'\Ti" anci
géneket tartalmazó Salmonella-tenyészeteket tárgylemezen vfas· 
gálva specifikusan agglutinálják. 

Alkalmazás: Bélfertőzések vagy szűrővizsgálatok során kitenyésztett 
baktériumok identifikálására. 

Adagolás: Lernezagglutináció céljára törzsenként 1 csepp. 

Megjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. 
Lejárati idő: 2 év. 2°-10° hőmérsékletű, száraz, fénytől védcrt 
helyen tartandó. Közvetlenül a Human gyártól szerezhető be, 
nincs gyógyszertári forgalomban. 

Csom.agolál>: 6X1 ml 120,- Ft. 

SCARLAPERTUSA..i.~TIN Human 

: Összetétel: Akimú1iumhidroxidhoz adszorbeált, ismételt alkoholos 
kicsapással tiszt!tott, kis endotoxin-tartalmú vörheny-toxin 
(eritrogén toxin) é.~ pertussis-vakcina keveréke, élettani konyha
só-oldatban szuszpendálva (pH 6.5). 
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Hatóértéke: .. _ .. 15 
J adag: 1500 bórcgys"g >'Orheny-to~lilT 

baktérium, . + 
II adag: 6000 bfüc~·ség vörheny-toxm 

tuss.;s-bak1 cr::un\. 
III adar.t: 16 OOO bőrcg-y:ség + 

- tussis-baktérium 
fei:ml. 

JavEllaí:: \ 70rbeny és pertussis egyidejű megelőzésére. 

Adagolás: 2-2 heti idDküzben 1--1 ml, I-II-IlI amp. mélvebb 
s. cut. rétegbe. 

Megjegyzések: ~ TársadalornbiztosíLís terhére nem rendelhet&. 
- Lejárati idő: 2 év. 2°-10° hömén8:letű, száraz, fénytől 
védett helyen tartandó. 

Csorrm.galá;;: 3 x 1 ml 50,60 Ft. 

SCARLli..PHYLAX I-iuman 

Összetétel: Alumíciumhidroxidhoz adszorbeált, ismételt alkoholos 
kicsapással tisztított, kcv1<s endotoxini tu:rtahnazó vörhenir
toxin (eritrogén toxin) (pH 6,5). 
Hatóénék; 

I amp. 1500 BE, 
II amp. 6000 BE, 

III amp. 16 000 BE ml-enként. I\_(mzerválószer: 0,5 % fenol. 
Javallat: Skarlát megelőzésére szolg<!l. 

Adagolás: 2 heti időközönként 3 olt,,\s (1 ml), mélyen, s. cut. 

Tu!egjegyzésel!:: if~ Társadalombinosítás terhére nem rendelhető. 
- Lejárati idő: 1 év. 2~-10° hömérséldetű, száraz, fénytó! vé· 
dett helyen tartandó. 

Cscmagohim: 3Xl ml 9,50 Ft, 3>'.5 m1 26,70 Fi. 

§EROTYP Hun1a11_ 
vércsoport-meghatározó en1bed Yérsavó 
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Öss2etéteh A, B, ill. 0 vércsoportba i:utozó egyének steríl magas· 
titerü vérsavója. Ható&riék: hacm.agglutinatiós títcr legalább 
1: 64 hígítás. „O" savó kék, „B" savó h=a jelzóssel ellátott 
kapillárjsban, _,A" savó festés nélküli kapillárisban kerül forga. 
lomha. Konzerválószer: 0,01 % mertiolát. 

Jav:if!a~: Az ABO-rendszer vércsoportjainak meghatározására. 

A<la&f.'' · f.feghat.irozásként 1-1 csepp = l kapillfrio tartalma 
Vü•y . 0,05 Illl. 

IV!ei;_iqsyo:f ~k: ~F< Szakrendelések a pro ambulantia szerek,·e meg
lnchr; ott módon szerezhetik be. - Lt_-járati idő: % év. 2°-SQ 
h(.mén~:_ietű hűtfüzekrényben tartandó. 

{ .· 'AlR_g·:iE.s: 3 x 5 db kapillári~ 30,50 Ft, 3 x 10 kapilláris 46,- Ft, 
.1 x 25 kapilláris 95 ,SC Ft. 

SEROTYP, liofilczett Iiuman 
vérssoport-m.eglw.tározó e1nberi vérn8.vó 

Ös:;;;:r.etéteh A, n és 0 vérc~cµ0rl1':1. tartozó Cfc")'ének steril véroavója 
Hofilezve. majd nitrog~natmoszféráb;;m_ lezfrva. 
A.z A és.E csoportbeli savók agglutinatiós titere legalább 1:64, 
a 0 cscportbelieké legalább 1: 32, uedve,<;~éi:;"tartaiom legfeljebb 
4 90. Konzervál6~her 2 % :_,or.mv. 

A-Hrn,bnru:ás: Az ABQ.ren<lszer v6rcsoporljainak meghatározás<in::c. 

Adagol2is: 1-1 ampulla tanaln1a 1 m.1 deszt. vizzel oldandó. Meg
hmározisouként l·-1 csepp vérsavó és 1-J csepp i:wt{miús 
nátriumkiorid-cild?.t. 

Megiegyzések: ~}; SzaJ.:rendelúek a prn ambu!antia sze•·ekre m~<:· 
határozott módon szerezhetik be. Lejárati idó: 5 oi:v. 2-0-5° 
hőmérsékletű hűtő~zekrényb= tartanció. 

CsomagoHis: 3X1 ml 35,- Ft. 

SERTÉSORBÁNCRse.1..<t.fsszéz-um 
lógs;érurll 1:-I"t<man 

Összet,;;te!: Sertésorbfa-..c-bú;tériumok tcnyési<etC,·el in1mu:nizi:lt 
lovuk, illetőleg sertfac"k nativ, stccil vérsavója. Konzerválószer; 
0,5 % f,„101. 

JavaHat: Gy6gyftás céljára, ~ertésorhi_ne-fcrtözésck ke-.dbfre. 

Ad@go!á,;: 10--20 ml s. eut. vagy i. musc., kiegéozítő kezelésként 
peniciliin ajánlatos. 

Mogi:1r:~étiefd~ ~2 Tt:.s2~~t~~~1~~~:i~~;t·cs~:.~.:~f~n~~~d~~~:~; 
helye.'l tartandó. 

Cim1nagQliB': Bánnelyikbő! _j x 10 :;:::::] 18-,50 Vr. 

Össze~étel: Formalin és hó együtt<=s behatás:ival méregccknhett 
Staphylococcus „.]pha-tox:in 0,01 % n1ertioláttal tartósítva. 

Javallat: Staphylococcu~ okozta. pyoge.rt f..:rtőzések kczelúe céijábói 
aktív immunizálás. 

Ada2:o!ái;: 0,1 ml i. cut., majd 0,25, 0,50, 0,75, 1,0, 1,5, 2,0. ,5. 
3.C ml mByen s. cut., ill. i. n:o.u~c. 2-·3 napos idő; ifazd. 

f•iegi~"'y:.;::;ézek: ~ Társada1cmbl>11.osltás terhére szabatl')D. reudd_
-~het'.ö, Lejárati idő: 2 év. 2"-10° hőmérsékletű, sdxaz, it:DytóJ 

1·é<J:ett helyc::i_ tarrandó. - Közvctlen~;I a I--luman gj':fr1-6-! szercz
h1e;;tő be, niw::s gyógyszert?.ri forgalor-.,::bac1. 

C;;;a:m.:o:.g(>tl\1:"': 10xO,S ;:r.110,10 :Ft, 10xi_ ml 31,50 Ft. 

STAPI-IYLOCOCCi"ll§ Al.PI-fA_~,ANT.lTf.lXJI<.: 
STA:t-i:DARD Ií11n1s.n. 
anti~h<J.emolysin 

Ő's1>zetétel: Staphvlococcus alpha·antitoxint tarta!ma:;;ó natív !ub. 

~~~,~~;11~;;,~,~i~~.~s,;~~~?:;~~~v'Í·~~~;'~'(c'.~<'~~gá~á~:· (!1;~·~Jj,~~r.t 20 IE 
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Alka.hna.:i::ás: Staphylocoecus alpha-antitoxintiter laboratóriumi me~~-~; 
határozására, összehasonlító standard szérumként, ·i'.*~ 

Ad1i;golás: Használati utasítás szerint. /'.;{&} 
Megjegyzések: <!< Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető .·.;hii 

Lejárati idő; a higítástól számított 1 év. 2°~10° hőmérn6kletn: ··>,< 
száraz, fénytől védett helyen tartandó. 

Csomagolás: 1X5 ml 36,40 Ft, 

STA.PHYLOCOCCUS A.LPHA-TOXIN Human. 
iiofilezett 

Ös1;:1:etétel: \".1ood 46 Staphylococcus-törzs folyékony táptalajon 
nyert steril alpha-toxinja, 0,25 % fenol, 0,01 % mertiolát és 
0,1 % zselatin hoz:d.ad>isa után liofilezve. Ampullánként 4 Lh 
(Lii:nes haemolysans) adagot tartalmaz. 

Alkalnm.zás: A vérsavó Staphylococcus alpha-antitoxintiterének labo
ratóriumi meghatározására. 

Adagolás: Használati utasitás szerint. 
Megjegyzések: + Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. 

Lejárati idő: a liofilezéstöl számított 2 év. 2°-10° hőmérsékletű, 
száraz, f6nytől védett helyen tartandó. 

Csomagolás: 1X1 ml 21,40 Ft. 

O~STREPTOLYSIN üofilezett Hu1nan 

Összetétel: Ampullánként legalább 10 KE (kötési Fgység) 0-strep
tolys.in-toxin 0,4 % zselatinnal liofilczve. 

Alkaln:tazás: A vérsavó 0-antistreptolysin-titerének laboratóriumi 
meghatározására. 

Adagolás: Használati utasítás szerint. 
Megjegyzése?~: iTt Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető, Lejá

rati idő: 3 év. 2°-10° hőmérsékletű, száraz fénytől védett 
helyen tartandó. 

Csoni.&golá!;;: 10 x 10 ml 1S5,- Ft. 

TETANUSZmru:J1ataxin Human 
csapadékos 

Összetétel: Lófehérjét nem tartalmazó táptalajon termelt, forma
lin és hő együttes hatásával méregtelenített, majd triklórecet
savas kicsapással tisztított tetanusz-anatoxin alumíniumfoszfát
hoz adszorbeálva és izotóniás konyhasó-oldatban szuszpendálva, 
pH=6,1-6,5, Hatóérték: legalább 12,5 kötési e!n'Eég ml-enkénl, 
Konzerválószer: 0,01 % mertiolát. 

Javallat és :adagolás: A védőoltások végrehajtására vonatkozó 
utasítás alapján: 
Tetanusz ellen oltani kell az olyan s;:;emélyt, aki tetamiszfalőzésre 
gyanús sérülést szenvedett. A i•édőoltást a sérültet rllát6 orvos köteles 
clvége<.ni. Az olyan sérültek esetében, akik 1941. január 1. napja után 
születtek, 1 ml tetam.1sz·anatoxi11t kell a sérülés ellátásával egyidejűleg 
beadni. 
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Az 1941, janwii 1. napja előtt sdllclettck esetiben.· ... :, .:;·.:::,~:-;.,,:':,:.;.'.·i::·;.;>;:·:i.,\:.:.:.-.\ · .. "- ;'-'::' 
a) ~~ te~a11Us<;-vffjóollds1 ( alapimmuhíiálások'ii:- ':kfUüz<';Iig(l.(&Jib'·{~jf};:;_..:;: ': .. J .•..•.. ; .. :.· ... (:·.·· .. •·.·.;.::··.·.·· ... ·.• •. ·~.·.•.·.· .. ·, .. , ,:• .. •· ... ·· .. ··.•. emlc!.c.:::/cl-ő ollas.t .'!~. ki:Plak is ad ig'a:€Plni' is :tudják~ :]..,'mt"ütdnüsz„>~·-- ' 
a11a,toxml ~'11 "'l_'.owlm. A;:; oknál a s&ií.lteknd„ aki/;· ~. emlékiztiii/:' 
oltast 6 helm /Jelul kapták meg, melló:dutó a;:; újabb tctanus:.:;; '" :;{ • --- -, Z' 
beoltás; ana ~.n · i:IT -
b) hao/latlanok z;agyoltás_aikot igazolni.~ tudJrik, 1500 IE védásav-01 E i 
ü 1 ml tetarwsz·analoxmt kell bwdm. es a sériilte! figydme::.tetiri kell \ / 
arra hogy 1-1 ml teionusz.:-anato.vin bwdás s::.ül.-sfges még a sCrilllst \ j 
kiiv;tő egy és három hónap, illetőfcg egy i11 múlva:; 
e) ha a uli súl;,osan roncsolt, shock, ~ivér<.és, sugárártalo:n, b_eimmararfl ( 
és földdel szennyezett idegentest .eset~ all f eim, az 1941. Janua; L naJJ.· 1:. 
'ától s:jiJtlett sén1lt eseUbm, illetaleg az a) ponlban felsoroltaknál ts 

~ell 1500 !E védősavót injitirilni. .-- . __ -„„ • 

Kii/On6scn veszél)'tz:.te!ett esetbm a sén'ilés utdn két héti~! is kelt adm 
J ml tetonusz-aM/oxint. 

M 'egyzések: ~ Társadalombiztosítás terhére sérült személy 
• ~eg:észére szabadon, minden esetben térítésmeutesen ~endelhcto. 

Sebészeti szakrendelések biztosítottak részér~ nem a tarsadalo~
biztositás terhére, hanem a pro ambi;i:an~1a. s;erekr? me~harn~ 
rozott módon szerezhetik be. - Lc3arat1 rdo: 2 ev. 2 -10 
hőmérsékletű, száraz, fénytől védett helyen tartandó. 

Csomagolás: 1x1 ml 3,45 Ft, 1x10 mi 13,70 Ft, 50X1ml107,- Ft. 

TET Ah'USZpj-uhszéru:m Human 
1500 IE natív; 1500 IE liofilezett 
összetétel: Tetanusz-anatoxinnal, majd t~taD;usz·t??'in em.e}ke'd.~ 

adagjaival immunizált juhok natív, s~enl versavo~a. Hatoertek. 
legalább 125 IE ml-enként. Konzerval6szer: 0,5 % fenol. 

Javallat: Megelőzés céljára. 
Adagolás: 1500 IE s. cut. vagy i. musc. . 
Megjegy:.:ések: ptl Társadalornbizto~ítás ter~?re .s~a~ado;i, n;mdci;; 

esetben térítésmentesen rendelhető. - LeJaratl ido: ~ ev. 2 -10 
hőmérsékletű, száraz, fénytől védett helyen tartando. 

Csomagolás: 1x12 ml S2,30 Ft, l X 10 ml liofilezett 96,20 Ft. 

TET ANUSZ-lószérum Human 
tisztított, 1500 IE 
Összetétel: Fermentálással tisztított telanusz-lószérum kisóz~SEal 

Il)'ert immunglobulinjainak 0,85 %:os konyhasóva!._ készitett 
steril oldata. Fehérjetartalom: legfel1ebh 12 % •• pH- ki;': 6_,6. 
Konzerválószer; 0,25 % fenol + O,OGS % nlertiolát. Hatoertek: 
legalább 600 IE ml-enként. 

Javallat: A1egelőzés dljára. 
AiiagG!is: 1500 IE s. eut. vagy i. musc, . 
Megjegyzésein 1f: Társadalombiztosítá.s terhére sz.abadon, mm~en 

esetben térítésmentesen rendelhető, S:bésze;1 sz~rendelesek 
b'ztositottak részére nem a társadalomb1ztosltas terhere, h.anem 
a

1 
pro ambulantia szerekre meghatározot,! módon E~~rez~;e~ be; 

Lejárati idő: 3 év. 2°-10° hőmérsékletu. száraz, fenytol vedet, 

helyen tartandó. 
Csomagolás: 1 x2,5 ml 8,30 Ft. 
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TETAI'-JUSZ..lószérun'l. Hurnan 
tisztított és koncentrált, 20 OOO IE 

összetételi Fermem:ál.?..ősd tisztitott tetariusz-16szérum kis6zással 
koncentrált inununglobulinjaintl 0,85 %-os konyhasóval kész!. 
tett steril oldata. Fehérjetartalom: legfeljebb 12 %, pH=kh. 
6,6. Konzerválószer: 0,25 % fenol, 0,005 % mertiolát. H::.tóérték: 
legalább 1500, ill. 1250 IE ml-enlént. 

Javallat: GJ-6gytlás dljrba: tetanusz-rnegbetegédés e;etfn. 

Adagolás: Gy{.gyild.ffl': napi l 00 OOO IE i. musc., ezt 22. adagot 3---4 
napon át keH adni, majd az adagot fokozatosan csökkenteni, 
Igen súlyos esetben a napi adag "4-% részét i. ven. adjuk, 
a többit i. musc. Recidiva esetén % adag i. musc. 

Megjegyzések: tf; TL,,;adalombiztositás terhére s;·.abadon, minden 
esetben térítésmentesen rendelhető. Az 1500 IE tartalmút a se
bészeti szakrendelések biztosítottak réozére IJem a társadalom. 
biziositás terhére, hanem a pro ambulantia szerekre meghatá
rozott módon szerezhetik be. - Lejftrati idii: 3 év. 2°-10° hő
mérsékletű, száraz, fénytől védett helyen tartandó. 

C,;;om;i.go'ití.s: J x 12 :ml 20 OOO IE 76,70 l''t, l.O x !2 ml 20 OOO IE 
731,- Ft. 

TETANU§~iószérn1n l{uman 
tisztított: liofilezett: 1500 IE 

Össz1:tft..,l: Fe<mentálásoal t:isztítoü kianusz-ló~zérum kisózással 
nve1--t immunglobullnjainak 0,85 %-os konyhasóval készített 
steril oldata, fagyasztásos szárítással tartósitva. Lezárás nitro
g[naimoszférában. Hatóérték: legfeljebb 2,5 ml desztillált 
vízben oldva, ml-enként legalább 600 IE tetanusz antitoxint 
és legfeljebb 12 % fehérjét tartalmaz. Konzerválószer: 0,25 % 
fenol + 0,005 % mcrtiolát. 

Javallat: l\1cgclőzés céljára. 
Aci.agoH:s: 1500 lE s. cut. vagy i. mu;;e-. 
I\1egjeg~-:i:Grrek: >}I Társadalombiztosítáll terhére ~;zabadon, minden 

eEetben térítésmentesen rendell-iető. Sebészeti sza.~endelések 
biztosítottak ré~zére n~m a társadalombiztosítás terhére, hanem 
a pro ambulantia szerekre meghatározott módon szerezhetik be. 
Lejárati idő: 5 év. 2°-10° hőmérsékletű, száraz, fényt61 v~dett 
heiyen tanandó. 

G1m:rnagolás: 1 x 2,5 :ml 11,90 l<r. 

TET ANUSZ~l6szérru11. Human 
tisztított és liofilezett, 20 OOO IE 
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Összetétel: Fermentálással tisztított tetanusz-lószl-Tum kisózással 
nyert imm1.1nglobulinjainak 0,85 %-os konyhasóval készített 
steril old::.ta, fagyasztásos szárítással tartósítva. Lezárás nitrogén
atmoszférában. Hatóérték: 10 ml desztillált vízben oldva, ml· 
enként legalább 2000 IE tetanusz-antitoxint és legfdjebb 12 % 
fehérjét tartalmaz. Konzerválószer: 0,25 % fenol + 0,005 % 
mertiolát, 

Javcllat: Gyógyítás céljára: tetanusz-megbetegedés esetén. 

Adagolás: !. Tetannsz-lószfrum tiszthott és koncentrált 20 OOO 
IE. 

Mflgjegyzés<J~'. '.l" Társadakmibiztosítás terhére szabadon, minden 
esetben tentesmcnlcsen rendelhetö. Lejárati idő: 5 év. 2°-10" 
hőrnérsékletű, száraz, fénytől védett helyen tartandó. 

Csomagolás: 1X10 ml 106,- Ft. 

'f:ETANUSZ-rnarhaszérum Human 
tisztított és koncentrált 1500 IE 

Összetétel: Fermentál3-ssal tisztított tetanusz-szarvksmarhaszerum 
kis6zással koncentrált immunglobulinjai. Fehérjetartalom: leg
feliebb 12 %, pH=kb. 6,6. Konzerválószer: 0,25 %, fenol+ 
O,ÓOS % mertiolát. Hatóérték; legalább 250 IE ml-enkent. 

Javallat: Megelőzés céljáb6!. 
Adagolás: 1500 IE s. cut. vagy i. musc. 

iv1egjegyzése~; _8:• Társadalombizto~!tás terl:~re .s~a"l;~doi;', z;lndeP; 
e.~etben tentesmentesen rendelheto. - Le1arat1 idő. 3 e\. - -10 
hőmérsékletű, száraz, fénytől védett helyen tartandó. 

Cso:m.agolás: 1 X 6 ml amp. 45,80 Ft. 

TETANUSZ-m.arhas:Eérum Human 
tisztított és liofilezett 1500 IE 

Összetétel: Fcrmentatív úton, majd kisózással tisztított tetanusz 
elleni szarvasmarha vérsavó izotóniás konyhasó-oldattal készí
tett gammaglobulin-oldata 0,25 % fenol- és 0,005 % mertiolát
tartalommal fagyasztásos szárítással tartósítva. Lezárál;: nilro
génatmoszfé;ában. Hatásfok: 6 ml desz~illá~t ví~ben ol?va, 
ml-enként iegalább 250 IE tetanusz-ant1toxmt es JegfelJebb 
12 % fehérjét tartalmaz. 

Javallat: A.fegelóds céljából. 

Adagolás: 1500 IE s. cut. vagy L musc. 
Megjegyzések: .:< Társadalombiztosí~ás te-d1~~e s~abadon, minden 

esetben térítésmentesen rendelhető. - LeJarati idő: 5 év. 

Csomagolás: 1x6 ml + oldószer 62,70 Ft. 

TETRA-vakcina I--Iuman 
liofilezett 
Összetétel: Kíméletesen elölt S. t)']Jhi, S. paratyphi (A), S. sdwtt

mülleri (B) Vibrio comma baktériumok keveréke, fagyasztása~ 
szárítással 'tartósíh·a. Lezárás: nitrogénatmoszférfban. Ható
P.rték: az ampulla tartalma l m1 7,l pH-jú foszfátos tompitó
~ldatban szuszpendálva 500 millió S .. typhy-, 250 mill'.ó. :r;;· p~ra_
IJ'/;hi (A)-, 250 millió S. schoitmü~len (B)-, 1~00, m1lho Vibno 
wmma-csírát tartalmaz, 0,2 % zselatin, 0,01 mert10lat konzerváló
szer mellett. 

Javallat: Typlrns, paratyplms és kolerafertőzés eg\'idejü megelőzése. 
Adagolás: 0,5, 1,l ml s. cut. hétnaponként. 14 éven aluliak fél adagot 

kapnak. 
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Iviegjegyzésl'"k: >!- Társadalombiztosit{rn terhére nem rendelhet(í, 
Lejárati idő: 5 év. 2°-10° hőmérsékletíí, si:áraz, fénytől védett 
lielyen tartandó. 

Csomagolás: 3 >~ l ml 66,30 Ft, 1;-:10 ml 49,90 Ft. 

·rfFUSZ~vakcina H uman 
tisztított, liofilczett 

Összetétel: 0, H ts Vi antigéntart,.lomra kivizsgált, elölt typhus
törzsek fagyasztáso1; szárltással tartósíh·a. Hatóérték: 500 miliió 
csíra ml-enként. Kom1erválószer: 0,5 % fenoi. 

Javallat: Typhu;; megelőzésére. 

Adagolás: A1egel5;::.és ct!f1ára: 7 napos időköi:önként 0,5-1,0-1,0 ml 
s. cut. 

l'\íegjegyzések: Ifi Társadalombiztosítás terhére gyógyítás céijára 
szabadon rendelhető. - Lejárati idő: l;.; év. 2°-J0° hőmérs(·l:
letű, száraz, fénytől védett helyen tartandó. 

Csomegolás: 3x1 ml 66,30 :Ft, 1x10 ml 49,90 Ft. 

TÍFUSZ-DIZENTÉRIA-TETANUSZ 
ko:m.binált csapadékos oltóanyag 

Összetétel: S. typhi, Sh. flexmri és Sh. Soimd törzsek oldott antigénjei 
és tiszt. tetanusz-anatoxin alumíniurnhidroxid gélhe;-: adszo
beálva és izotóniás NaCl-oldatban si:uszpendálva. 

JavaUat:~Typhus, dysenteria, tetanus megelőzésére. 

Adagoiis: 1-szeri adag 0,5 ml subeutan, teljes emberi adag 2 x0,5 ml 
4 heti időközben. 

ftfegjegyzések: lfo Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. 
Lejárati idő: 2 év. 2°~-10° hőmérsékletű, száraz, fénytől védett 
belyen tarta11dó. 

Csomagolás: Hatósági oltás céljára 5 és 10 ml elosztásban. 

TÍFUSZ-TETANUSZ kombinált altóanyag 

Összetétel: 0 és Vi, antigénekben gazdag S. typhi-törzsek antigén
kivonata és tiszt. tetanuszanatoxin-kivonatából készült, alumí
niumtartalmú csapadékhoz adszorbeálva és izotoniás konyha~ó
oldatban szuszpendálva. Hatóérték: 2500 millió typhus-bacillus
nak megfelelő antigén és 5 kötési egység tetanusz-antigén ml
enként. Konzerválószer: 0,5 % fenol. 

Javallat::HTyp!rns és tetanus megelőzésére. 

Arlagolis: 1Jíhavi időközben 2 x 2 ml subeutan. 
Megjegyzé:;;ek: +-"Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. 

- Lejárati idő: 2 év. 2c-10° hőmérsékletű, száraz, fénytől védett 
helren tartandó. 
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Cso1nagolás: 1000 ml hatósági oltás céljára 5, 10 és 20 ml elosztás
ban. 

f!UCHOSAN Hu1nan 
vakcina és conc. 

Összetétel: Trichophytiasis superfkialis és profunda esetekből izolált 
Trichophyton-törzsek 4%-os n•altózos levestcnyészetének 1/10-
ére bepáro_lt steril szürlete. Hatófrték: conc. vakcina; hígit<is 
nélki.il készül. 
Ötös sorozat: a tömény vakcina 1 : 50, 1 : 30, 1: 10, 1: 5, t: I 
hígításait tartalmazza. Konzerválószer: 0,5 % fenol. 

Javalfat: Diagnosis céljára: trichopbytiasis superficia!is és profunda 
felismerésére. Gyógyítás céljára: trichophytiasis kezclésCre, társ
fertőzés esetén Opsodenninnel együttesen. 

Adagolás: Diagnosü céljái-a: a'.:. 1: 50 h~gí~á~bó'. .~'.1 ml i. cul"i -~o'.:i'.iv 
e1;ctekben 24 óra múlva borplr. GJ'ogptas ccl1aia: az 1; 50 h1g1tas
tól kezdődően 3-15 naponként emelkedő adagok a koncent
ráitig. A készítmény i. eut. vagy s. cut. adható. 

?tíegjegyzések: + Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 
_ Lejárati idő: 1% év. 2°-10° hőmérsékletű, száraz, fénytól 
védett helyen tartandó. 

Csomagolás: 5 x l ml sorozat 34,20 Ft, l X 1 nil conc. 12,20 Ft. 
1 x 5 ml conc. 32,30 Ft. 

TUBERKULIN I-Iuman 
albumózmentes 

Összetétel: Human-típu.'!Ú gümőbaktfaiumok szintetikus folyékony 
táptalajon nyert tenyészet~nek 1/10-.ére ~,csűríteU, legalább 40\; 
glicerintartalmú, knstályt1szta, stcnl szurlete. (pH=7,0----7,2.; 
Konzerválószer: 0,02 % chinozol. 

Jai.vallatok: Dirign~sis céfiából: Pirquet-pr~ba (cutan:r~akc~~~ !'ian
toux-próba (intracutan), subcutai::-prob.a. ~yógyita,, cclJífbol: 
Induratióra hajló tüdő-tuberculotikns f1stulák, szem tunerculu
tikus megbetegedései. Feltűnő javulás ési:lelhe:ő .a csontok, a 
peritonaeum és a genitalis rendszer megbetegedese1hcn. 

Adagolás: Jensen-pufferral hígítva, használati utasítás szerint. 

Megjegy:z:é:;;ek: + Társadalombiztosítás terhére gyógyitás„ c?l.i~ra 
szabadon rendelhető. - Lejárati idő: 3 év. 2°-10~ homcrsck
letű, száraz, fénytől védett helyen tartandó. 

Csomagolás: l X 1 ml 8,85 Ft. 

TISZTÍTOTT TUBERKULIN, liofilezett Human 

Összetétel: Átszúrható gumidugós fiolákban ~5, I?O'. 2000, 1000,0 
TE (tuberculin-egység) tisztítolt tube~culm, lmhlezcU fonna
ban és leforrasztott a1npullában, oldoszerkent 2 vagy 10 ml 
pH '7,2-es foszfátpuffer 0,02 % chinosol-tartalommal. 

Alkahnazás: Diagnosis céljából (Mantoux-próba). 

Adagolás: 0,1 ml i. cut. 
Megjegyzé3ek: + Társadalombiztosítás terhére nem renddl•etö. 

_Lejárati idő: 5 év. 2°-10° hőmérsékletíí, száraz, fénytől Yé
dett helyen tartal1dó. 
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Cso=ngoJás: 20 TE+ 2 ml oldószer 11,- Ft, 100 TE 
szer 12 40 111- 500 TE + 10 ml oldószc1· 20,40 Ft; 
2 ml oÍ<lósze; 17,30 Ft, 10 OOO TE + 10 ml oldószer 

TUBERKULIN-TAPASZ „forte" tisztított Human 

Összetétel; „Forte"-tapaszonként 0.25 tisztított tuberkulin és 1,25 
mg tragacantha. 

Alkalmazás: Diagnosis céljából. 

Adagolá1>: Vizsgálatonként 1 tapa~z. 

Megjegyzések: '{< T"i.rsadalombiztosÍiás terhére nem rendc!heUi, 
- Lejárati idő: l év. - Szobahi.>mérsékleten, száraz helyen 
tartandó. 

Cso:magolis: 5 x 1 tapasz 10,30 Fi, 20 x 1 tapasz 34,20 Ft. 

TYPHYLAX Hu:rnan 
csapadékos tífusz-vakcina 

Összetétel: „H", „0" és „Vi" antigénekre megvizsgált typhus
törzsek 24 órás tenyészetéből triklórecetsavval készült antigén
kivonat alumíniumhidroxidhoz adszorbeálva, izotóniás kony. 
ha.só-oldatban szuszpendálva (pH=6-6,5). Hatóérték: 2500 
millió typhus-bacillusnak megfelelő antigén ml-enként. Kon. 
zerválószer: 0,35 % fenol. 

Javallat: Typhu8 megelőzésére. 

Adagolás: A védettség elérésére egy alkalommal felnőtteknek 1 ml, 
12 éven aluliaknak 0,5 ml, mélyen s. cut. 

Megjegy:c:ések: + Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. 
- Lejárati idő: 2 év. 2°-10° hőmérsékletű, száraz, fénytől védett 
helyen tartandó. 

Csomagolás: 1 X l ml 5,05 Ft, 1X10 ml 17,60 Ft. 

VÖRHENY~lószérum. Hu1nan 
tisztított, liofilezett 5000 SAE 
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Összetétel: Fermentálással tisztított vörheny elleni lószérum kisó
zással nyert immunglobulinjai. Fehérjetartalom: legfeljebb S % • 
Hatóér-ték: legalább 500 SAE ml-enként. Konzerválószer; 0,25 '}b 
fenol + 0,005 % mertiolit. 

Javallat: Megelőzés céljából: vörhenyfertőzésnek kitett, fogékony 
egyének olt>isára, különösen gyermekközösségekben 6s kórházi 
osztályokon. Gyógyítás céijáh6l: lehetőleg a vörheny korai szaká
ban, különösen toxikus esetekben. Diagnosis céljából: vörhen~'
gyanus beteg bőrkiütésének területén i. cut. oltásra (Schulz
Charlton-reakció). 

Adagolás: Diagnosis céljából: 0,2-0,5 ml i. cut. M'egeüizés dljdbál: 
3-5000 SAE i. 1nusc. Gyógyítás céljából: az eset súlyosságától 
függően 8-10 OOO SAE i. musc. Igen súlyos esetben (amikor 
aluszékonyság, cyanosis észlelhető): 12-15 OOO SAE. 

Megjegyzések: -I< Tánadalomblztosftás terhére kórisme rnegálla
plt>isa és gyógyítás céljára szahadon rendelhető. - Lejárati idő; 
5 év. 20-10° hói:nérsékletű, ~z<\raz, fénytől védett helyc11 tar
tandó. 

Csomagolás: l amp. + oldószer l 55,- Ft. 

WASSERMANN-antigén Human 

ö 5 szetétel: Aeetonnai és éterrel 1isztítoH marhaszívpor alkoholos 
kivonata, 0, 1-0,6 •y, d101csterin-tanalommal. 

Javallat: A Vl'assennann-féle komplernentkötés lues-re:i:icló elrég
zéséhez. 

Megjegyzések: '1< Társadalombiztosítás te~hére nem rendelhetó. 
- Lejárati idő: 3 év. Szobahőn tartando. 

Csomagolás; 1x10 ml 2G,50 Ft. 
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GYÓGYTÁPSZEREK 

Tár.iada/ombú.losi/ris tah/n a 3180/89-2/1951. Eü. llf . .<;:;. 
s:ai11/ rcnddhetiik {!. 355. old.) 

AJapra, Lactorizan, Maltiron az í éven aluliak részére mind~" 
„_,etben térítkmentcscn rcndelhetö. " 

.A..DAPTA E. Gy. T. 
műíró jellegű tejporkészítmény 

Összetétel: 65 % • teii:,orkever~k (16,7 % zsirtarialommal), 30X, 
lebontott kemenyíto (legfeliebb 40 % maltózban kifejezett redu
kálócn~?r-ti;.rtal?mmal), 5 % cuJ.:or, ,0,15 % betain. hydrochlor, 
0,0025 1t' vitamm ~': 0, 10 % v1tamm C. (Kalóriaértéke; 430 
Kal/100 g. - Fehi:rie 20,6 %, zsír 10,7 %, szénhidrát 60,4%.) 

Javal~a,tok: gsecs,emfíkne~ . hozzátáplálásra, anyatejhiány kiegészf
t~ser~. Idu}t taplalkozas1 zavarok, atrophia, lisztártalom, cxsuda
hv diathes1s esetében. 

Ad~o~ás: _Egy e;·ös~n tetézett evőkanál (kb. 25 g} Adaptát száraz 
'.".opohar~a lu_ntunk. 1 % dl meleg vízzel teljesen simára elkever
J~k, ezutan bs .edé~ybe önt_ii.~k és lassú tűzön folytonos keverés 
kozb;rt egyszeri telie.~ forras1g felforraljuk, majd a táplálékot 
sz,op?suvegben forralt vízzel 1 % dl-re kiegészítjük. Az így el
kesz1tett Adapta kalóriaértéke az anyatejnek felel meg v8.gy· 
dl-enké:i;it ?~ kalória. Utólagos savanyítás nem szüks~~es. Á{~ 
lan<ló taplalasra nem alkalmas. 

?'.Iegjegyzés: Tár~adalombiztositás terhére történő rendelését ren
delet szabályo-.za. - Lejárati idií: 1 év. 

Csomagolás: 250 g 15,80 Ft, 2000 g 90,40 Ft. 

CAPHOSEIN E. Gy. T. 
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kalcium- és foszfordús tl'jfehérje-készítmény 

Összetétel:, 60 %, é?es (?llós) kazein, 30% savkazein, 4 % trinátri
umfoszfat, natnumhidrokarbonát legfeljebb 6 %. (Kalóriaértéke 
340 Kal/100 g. - Fehérje 81 %, zsír 1,5%, szénhidrát 1,9%). 

Javallatok: Alimentaris eredetű, lázzal nem járó dyspepsiák, 

Adagol~s: Anyatejjel táplált csecsemők részére (súlyállás és exsu
dativ ps~udodyspepsia esetén) 1 kávéskanál (5 g) Caphoseim 
% dl !1i<leg t_eabai: .. vagy vfaben elkeverünk, felfőzzük, majrl 
saccharmnal cdesltJük. A testhiimérsékletű 10 %-os oldatból 
2;-3 kávé;>ka,nálnyit fogyasz1.atunk minden szopás előtt. Mester
sege:s= t~p~?lt csecsen1ők rés:<ére (dyspepsia) a fenti előírás 
~zennt , k,eszult_ ol?atból az előírt táplálék minden decijében 
.>-·-4 ka\'esk<>.nalnyJt adunk. 

Megjegyzés: Társadalombiztosilás terhére történő rendelését ren · 
ddet szabályozza. - Lejárati idő: 1 év, 

Ű$omagolii:"' 100 g 6,40 1''t, 1000 g 57,40 Ft. 

DEXMALTAN E. Gy. T. 
maltóz~dcxtrin tápcukorkészítmény 

Ös5zetéteh 100 % lebontott keményítő (legfeljebb 32 '}{. maltózban 
kifejezett rcdukálócukor-tartalommal). (Kalóriaértéke: 40\J 
Kal/100 g. - Szénhidrát 97,5 %.) 

Javallatok: Egészséges, dc különOsen dyspepsiára hajlamos csecse
mők standard t~jhígitásainak és gyógytáplálékoknak szénl:.Ji<lrát
forrásaképpen. Allandó táplálásrn nem alkalmas. 

Adagolás: Testsúlykg-onkénl feles vagy kétharn1ados tejhez 1 kávés
kanálnyi Dcxmaltant adunk. Részletes használati utasítás a 
csomagolásban. 

Megjegyzé$: Társadalombiztositá~ terhére történő rendelését l'enddet 
szabályozza. - Lejárati idő: 2 év. 

Csomagolás• 300 g 14,60 Ft, 2000 g 75,20 FL 

LACTORIZAN E. Gy. T. 
zsíros tejport, lebontott ke1nényítőt és rizsnyákot tartal
mazó készítmény 

Összetétel: 50 % zsíros tejpor (26 % zsírtartalommal), 36 % lebontott 
keményítő (legfeljebb 40 % maltózban kifejezett redukálócukor
tartalommal), 14 % Oriza, 0,10 % vitamin C, 0,025 % vitamin 
B„ 0,0025% vitamin B 2 • (Kalóriaértéke: 450 Kal/100 g. -
Fehérje 14,7%, zsír 13,7%. s:.:énhidrát 64,2%.) 

Javallatok: Anyatej hiánya esetén újszülöttkortól :kezdve a meg
felelő tejhlgítások elkészítésére. 

Adagolás: Feles tej előirásánál (csecsemőnek 3 hónapos korig) :·~ dl 
vízhez késsel le5imitott 2 evőkanál Lactorizan. Kétharmados tej 
clőírásánál (csecsemőnek 4---7 hónapos korig) 2 dl vízhez késsel 
lesimított 3 evőkanál Lactorizan. Háromnegyedes tej előírásánál 
(7 hónapos és idősebb csecsemőnek) 2 dl vízhez késsel lesimított 
3 % evőkanál Lactorizan. 

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére tör!.énö rendelbét ren
delet szabályozza. ~· Lejárati idő: 1 év. 

Csomagolás: 300 g 19,80 Ft, 3500 g 169,- Ft. 

MALTIRON E. Gy. T. 
irót pótló szénhidrátdús készítmény 

Összetétel: 40 % tejporkeverék (11,2 % :isírtartalommal), 35 % le· 
bontott keményítő (legfeljebb 40 % rnaltózban kifejezett redukáló
cukor-tartalommal), 25 % Oriza, 0,10 % vitamin C, 0,01 % vi
tamin A, 0,0025 % vitamin B" 0,0025 % vitamin B •. 
(Kalóriaértéke: 400 Kal/100 g. - Fehérje 15,8 %, zsír 4,5 '%, 
s:iénhidrát 71,1 %.) 
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javallatok: D}·spcp>ill, dysentc;ia, cnkritis;k és _exsuda.~iv d!all 
bél-manifestatiói esetén mmt hasmencst csokkcnto gyog~ 
lálék. 

Adagolás: l dl táplálé'k elkészítéséhez 2 lesimított evőkanál Malti 
fözünk fel 1 dl vízben. A Maltiront a lemért víz egy kis men 
ségéh<.>n előzőleg simára elkeverjük, majd a többi vizet hn 
öntjük, felforraljuk és azután teljesen hidegre hűtjük. A khij] · --"'" 
után a táplálékot , 1 _ kávéskan~lnyi dtromlévc~ vagy 5 '.16-os_ éte~i~t 
ccctlcl megsavany1t1uk oly modon, hogy a citromlevet vagy a ·._:"'{i! 
rtdecetct __ ?- lehűtött táplálékba fokozatosan -erőteljes kever~Í~l1i;:. 
bdekeve11uk. "~·~ 

Mcgjegy:zés: 'l\ir!>adalc:i:1bi'.'t?s~;,;s tc_rhére történő rendelt:sél rcnddei_'i::;t·: 
szabaiyozza. ~ Le1an1t• 1do: l ev. ···r 

C1mmag0Iás; 300 g 18,20 Ft, 3500 g 166,80 Ft. "' 

MALTOSIT E. Gy. T. 
111.ilátatápliszt 

Ö6szctétel: 55 % extract. rnal1i ~icc., 45 ~, finom búzaliszt "'·~,;;:,~;:re 
zált), 0,10 % vitamin C, 0,0025 % vitamin E,, 0,0025 le 

B,, kálium bikarbonát 0,60 'X,. 
{Kalóriaértéke: 370 Kd/100 g. - l<'ehérje 9,2%, zsír 
szénhid1·át 85,8 %.) 

Javallatok: Tejártalom középsúlyos és súlyos formái, vastag-bélhurut 
lisztártalom folyamán fellépő székrekedés, csecsemő-d-penteria'. 
Csecsemő-pyelitisben is alkalmazható, aikalizáló hatása miatt. 

Adagolás: Az egyharmados tej minden dccijéhez 2 tetőzött káv6; 
kanálnyi -'\1altositot adunl.:. Az els6 napon 1, a második napon 2:' 
ezután fokozatosan 3--4 étkezést helyettesítünk malátalevessel. 
5-6 heti Maltosit-láplá!á;; után fokozatosan visszatérünk a cse. 
csemő korábbi, korának megfelelő táplálására. 

Megjegyzés: Társadalombi7.tosítás terhére történő rendelését rendelet 
szabályozza. - Lejárati idő: l (:v. 

Csomagolás: 250 g 7,'10 Ft, 2000 g 38,80 Ft 

ORIZA E. Gy. T. 
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szárított rizsnyákkészítn1é11y 

Összetétel: 50 % rizsnyák (szárított), 50 ';{. tcngerikemény;tö, 0.00~ % 
vitami..11 B,, 0,005 % vitamin B,. 
(Kalóriaértéke: 390 Kal/100 g. - I'ehérje 4,5 %, zsir 0,3 %, 
szénhidrát 89,5 %.) 

Javallatok: Egészség~s csecsemők tejhigító rfrsuyákoldatanak el
készítéséhez, hasmenéssel járó tiplálkozáú zavarok esetéu. 

Adagolás: Gyógytáplálékul, ún, sűrű nyák elkés7Jtéséhez 2 evö. 
kanál (10 g) Orizát főzűnk fel % dl vízben, és ezt a 10%-os 
nyákoldatot édesítjük szacharinnal vagy Dc.xmaltannal. Tej
hígításhoz 1 evökarnilnyi (5 g) Orizát l dl vízben forralással 
feloldunk, és feles tejl1ígí1.ás esetén ugyanannyi, kétliarmados 
bígirás esetén pedig 2 rész tejjel elegyítjük. 

Megjegyzés: Társadaiembiztosítás terhére tilirü~nő rendeléset rendflet 
szabályozza. - Lejárat; idő: 1 év. 

Cso:magoi:iis: '.!20 g 6,50 Ft, 4500 g 80,- Ft. 

REDAPTA E. Gy. T · . . • . 
P 111füró jellegű tejporkészít1nény, csak koraszutottek reszere 

Összetétel: 70,0% sovány tejP:o"=· 27,0% lcb<;m,lott keményítő (lc~
fcljebb 40 % maltózban ktfeJczcit rcdukitloc_ukor_-tartal01nr:;al),, 
27,0 % cukor, 0,14 % sósavas betain, ?'.o~ ,'{,, v1tamm ,e, 0,00_5 % 
,,jtamin B1 , 0,0025 ;'{ vitamir; B,: (~alonac:tckc: 390 Kal/100 g. -
Fehérje 26,5%, zsír 1 %, szeniudrat 61,8%.) 

Javallatok: Koraszülöttek zsírban szegényebb fehérjelökésének keze
lésére. Állandó t<i.plálásra nem alkalmas. 

Ada olás: A szükséges mennyiséget 2 lesimított evőkanál_( "'."~,b. 20 g) 
~záraz ivópohárba hintjük, és kb. 3-szor?s mcnny1se:'iP:;1,_mclc,g 
~ízzel teljesen simára kevcrj_ük ... Ezután k:.s ~;Jény~e. ontJuk, cs 
lassú tűzön, folytonos kcYcres kozben egysze!l forrai;1g felforral
. k majd a táplálékot a szopósüvegben forralt v1zzel 100-_r,a 
1ie~észítjük. Az így clkészít~tt Predapta :ápértéke_ az a?ya:~J~
nek felel meg, vagyis dl-enkent k';' . .70 kalona.'. C;-ikor, teJ hozza
adása, valamint utólagos savanyltas nem szuks<egcs. 

Megjegyzés: Társadalo::i;bi7_to_sít~s ter!1érc történő rendelését rendelet 
szabákozza. - LcJarat1 1dn: l cv. 

CsomagoÍás: 200 g l 3,80 Ft. 2000 g 72,90 Ft. 
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TÁPSZEREK 
DIÉTÁS KÉSZÍTMÉNYEK 

Társadalombiztosítás terhére nem rendelhetők 

NOVOMALT E. Gy. T. 

Összetétel: Tej-, tojás- és malátakivonat iápanyagai, kakaó Por 
alakban. 

Adagolás: Egy csésze meleg tejbe, kávéba, tei.ba 2-3 kávéskanál ;-; 
NOVOil1ALT-ot keverünk, tetszés szerint édesítjük. Főzni ncil:í' 
ajánlatos, mivel tápanyagai tönkremehetnek. 

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. Lejárati 
idő: 1 év, 

Csomagolás: 350 g 19,- Ft, 

RIZOMALTAN E. Gy. T. 
rizsnyákos tápcukor 

Összetétel: 66,6 % dextrin-mallos., 33,3 % szárított rizsnyák. 
Adagolás: 1 dl tejkeverékhez 1 lesimított evőkanál Rizomaltan. 

Megjegyzés: Társadalombiztosít<is terhére nem rendelhető, Lejárati 
idő: 1 év. 

Csomagolás: 300 g 16,10 Ft, 3500 g 125,50 Ft. 

ZAMAKO KÉK E. Gy. T. 
csecsemők részére 
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Összetétel: 63,30% gabonaliszt, 16,40% cukor, 18,10% maláta
kivonat, 1,31 % tejpor, 0,80% rizskávékaramell (B-vitamin
komplex), 0,09 % ammon. carb. 

Adagolás: 3 hónapos csecsemőnek 8 evőkanál teh6:ttej, 4 evőkanál 
vfa, l tetézett kávéskanál Zarnako; 4--5 hónapos csecsemőknek 
2 dl kétharmados tej, 2 kávéskanál Zamako; 6----9 hónapos cse
csemőknek 2 dl kétharmados tej, 2 gyengén púpozott kávéskanál 
Zamako. 

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. Lejárati 
idő: 2 év. 

Csow.agolás: 330 g 11,- Ft, 3500 g 74,60 Ft, 

ZAMAKO SÁRGA E. Gy. T. 
foszforos tápszer 

Összetétel: 58,60% ga_bonaiiszt, 20,6~% .ci~kor, 16,80% 1.ualá~;i
kivonat, 1,25 % teipor, 1,50 % nzskavekaramell (B-v1tamm
komplex), 1,25 % natr. phosph. 

Adagolás: 2 dl tejhez gyermekeknek 2 kávéskanálnyi, fdnóucknel: 
2-3 kávéskanálnyi Zamako. 

Megjegyzés: Társadalombiztositás terhére nem rendelhet<;, Lej;iraii 
idő: 2 év. 

Csoniagolás: 330 g 11,- Ft, 3500 g 74,60 Ft. 
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TÖRZSKÖiüVEZETT REAGENSEK. (BIOGAL) 
Reagensek a tdrsadalombi::tosítás terhére nem rendelhetők. A 
du·~rcagens cukorbetegek vizeletének a beteg lakásán történő '""'''d/,,.f?'ii 
iához kivételesen, a beteg nevére~ társadalombiztosítási 

rendelhető. 

DIAZO-I-REAGENS (Ehrlich) 

Összetétel (elöi.rat): 0,5 g add. li 1· 5 
conc., aqu. dest. ad 100 ml. su ;rny,ic., g add. hydrochlor; 

Csomagol:is: 100 ml 14,30 Ft, 250 ml 1710 Ft 500 1'"JQ70 
1000 ml 31,80 Ft. ' ' m - , Ft. 

D!AZO-Il-REAGENS (Ehdich) 

Összetétel.(elöfrat): 0,5 g natr. nilros., aqu. dest ad 100 ml. 
Csomagolás: 100 ml 13,50 Ft, 250 ml 15 20 Ft 500 ml 19 60 

1000 ml 24,40 Ft. ' ' ' 

EBNER-I-OLDAT 

Összetétel (elöiz:a.tJ: 50 ml soL natr. chlor. aqu. satm·., 50 ml a 11 
dest., 2 ml ac1d. hydrochlor. conc. q · 

Csomagolás: 100 ml 14,- Ft, 250 ml 16.50 Ft 500 ml 22 20 F 
1000ml29,60Ft. · ' , ·t, 

EBNER-Il-OLDAT 

Összetétel (előirat): 0,5 g natr. chlor., 5 g acid. h d h 
15,5 g aqu. dest., 80 g spir. concentraiiss. y roc lor. di!„ 

Csomagvlás: 100 ml 19,30 Ft, 250 ml 29 70 Ft 500 ml 48 60 Ft 
1000 ml 82,20 Ft. ' ' ' ' ' 

ECETSAVAS METILÉNKÉK-OLDAT 
(Neisser-festéshez) 

244 

Össz~tétel (clöii:at): 0,1 g methylen. coerul„ 2 ml spir. concentra
tios., 5 ml ac1d. conc., aqu. dest. 100 ml. 

Csorn.agolás: iOO rnl 14.20 Ft 250 ml 17 - Ft 'iOO ! 2~ 2-0 F 
!000ml31,60Ft. · ' ' ,- m "'' t 

]lJ1RLICH-OLDAT 
(Urobilinogén ki1nutatásához) 

összetétel (előirat): 2 g p-dimethylaminobcnzaldehyd„ acid. 
hydrochlor (20%) ad 100 ml. 

Csomagclás: 100 ml 16,70 l't, 250 ml 22,70 l't, 500 ml 33,- Ft. 
JOOO ml 53,- :Ft. . 

FE11LING-1-0LDAT 

Öss;>:etéte! (e!őh-at): 6,93 g cupr. sulf., acpi. dest. ad 100 niL 
Csomagolás: 100 ml 14,10 Ft, 250 ml 16,60 Ft, 500 ml 22,30 Ft 

1000 ml 29,90 Ft. 

FEHLING·Il-OLDAT 

Öss.,;etétel {előirat): 34,6 g kal. natr. tart„ 10 g natr. hy<lroxyd„ 
aqu. dest ad 100 n1L 

Csomagolás: 100 ml 17,10 "Ft, 250 ml 23,10 F1, 500 ml 32,80 Ft 
1000 ml 52,20 Ft. 

FUKSZINÖOLDAT (telített szeszes) 

Összetétel (előirat): Sol. fuchsin. basic. spir. (96 v/v %) .'>aiur. 
Csoniagolás: 100 ml 21,- Ft, 250 m! 34,- Ft, 500 ml 57,20 Ft, 

1000 ml 99,60 Ft. 

GENCI.{NAIBOLYA,QLDAT (telített szeszes) 

Öss>:etétel {előirat): Sol. methylrosanilin. chlor., spir. (96 v/v %) 
satur. 

Csomagolás: 100 ml 26,50 rnl, 250 fl, 47,50 Ft, 500 rn.l 64,-- Ft, 
1000 rnl 153,- Ft. 

GIEMSA-OLDAT (:mctilénazur-eozin-oldat) 

Összetétel (elöirat}: 0,6 g azur-II-co>in, 0,16 g azur-II, 50 g glyce
rin, 50 g ak. methyl. 

Csomagoli:;: 100 ml 20,30 Ft, 250 ml 32,20 Fi, 500 ml 53,50 Ft, 
1000 ml 92,10 Ft. 

GYÉMÁNTFUKSZIN-OLDAT 0,02 %-os 

Öss;;>;etétel (előirat): 0,02 g fuchsin. basic., aqua dest. ad 100 inl. 

Csomagolás: 100 1nl 13,70 Ft, 250 1nl 15,50 Ft, 500 ml 20,10 Ft, 
1000 ml 25,30 Ft. 
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HA YEM-oldat 
(vörösvérsejtek: számlálásához) 

Összetétel (előfrat}: 2,5 g nalr. cs.-ysL, 0,5 g 11alr. chlor„ 0,25 
hydra•·g. bichlor. conos., aqu. dest. ad JOO ml. 

Csomagolás: 100 ml 14,10 Ft, 250 ml 16,60 Ft, 500 1nl 22,40 
1000 ml 30,- Ilt. 

KARBOLOS FUKSZIN-OLDAT 
(Ziehl~N eelsen-f estéshez) 

Összetétel (clőirat): 10 ntl sol. fuchsin. basic. spir. (96 v/v "' \ 
satur., 100 ml sol. phenol. (5 %-os). -''! 

Csoniagolás: 100 ml 15,70 Ft, 250 ml 20,60 Ft, 500 ml 30 30 l't 
1000 m145.90 Ft. ' ' 

KARBOLOS GENCIÁNAl!lOLYA-OLDAT 
(Gram-festéshez) 

Öi.szetétel (előirat): 10 ml sol. meihylrosanilin. chlor. spir. (96 
v/v %) satur„ 100 ml sol. phenol. (5%). 

Csomagolás: 100 ml 21,70 :Ft, 250 ml 33,70 Fi, 500 ml 53 10 Ft 
1000 ml 91,20 :Ft. ' ' 

KÁLIUMHIDROXID-OLDAT 20 % 

Összetétel (előfrat): 20 g kal. hydroxyd„ aqu. de~t. ad 100 ml. 

Csomagolás: 100 ml 15,20 Ft, 250 ml 18,30 Ft, 500 ml 23,10 Ft, 
1 OOO ml 32,90 Ft. 

KRISTÁLYIBOLYA-OLDAT 
(Neisser-festéshez) 

Összetétel (előirat): 0,333 g hexameihylpararosanilin, hydrochlor„ 
3,33 ml spir. conccntratiss„ aqu. dest. ad 100 ml. 

Csomagolás: 100 ml 14,50 Ft, 250 ml 17,70 Ft. 500 ml 24,50 T't 
1000 ml 34,40 Fi. - i ' 

KRIZOIDIN-OLDAT 
(Neisser-festéshez) 

Összetétel (előirat): 0,667 g chrysoidin, aqu. dest. 100 ml. 
Csomagolás: 100 ml 18,- Ft, 250 ml 25,50 Ft, 500 ml 42,20 Ft, 

1000 rol 69,60 Ft. 
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J.,öFFLER-FÉLE METILÉNKÉK-OLDAT 
összetétel {elöirat): 30 n•l sol. methylcn. co~rul. spir. (96 v/v %) 

satur., 100 1111 sol. kal. hydroxyd. (0,01 %). 
Csomagolás: 100 rnl 15,60 Ft, 250 ml 20,30 Ft, 500 ml 29,80 Ft, 

1000 ml 44,80 Ft. 

J..OGOL-OLDAT (0,33 % Jóddal) 
(Gram-festéshez) 
összetétel {elöirat}: 0,333 g jod., 0,666 g kal. jod., aqu. dest. ad 

100 ml. 
Csornagolás: 100 ml 14,- I't, 250 rnlE_l6,50 Ft, 500 ml 19,80Fl, 

1000 ml 26,50 Ft. 

JY!ANSON-OLDAT 
(\l\Tright-féle csíraszám-n1eghatározáshoz) 

Összetétel (előira.t): 5 g natr. bor., 2 g methylen. coerul., aqu. 

dest. 100 ml. 
Csomagolás: 100 ml 14,60 Ft, 250 ml 18,10 Ft, 500 ml 25,30 Ft, 

1000 1111 35,90 Ft. 

JY!AY-GRÜNWALD-OLDAT 
(metilénkék-eozin oldat) 
összetétel (előirat): 0,25 g methylen. coerul eozin, alc. meihyl 

ad 100 ml. 
Csoningolás: 100 ml }5,- Ft, 250 ml 18,50 Ft, 500 ml 26,90 1c1, 

1000 rnl 39,- F1. 

METILÉNKÉK-OLDAT (telített szeszes) 

összetétel (előb:'at): Sol. roethylen. coerul. spir. (96 v/v %) satur. 
Csoniagolás: 100 ml 21,30 Ft, 250 ml 34,80 Ft, 500 ml 58,80 Ft, 

1000 ml 103,- Ft. 

NÁTRIUMKLOIUD-CINKSZULFÁT-OLDAT 
(Hagedorn-Jensen-vizsgálathoz) 

aqn. dest. 
összetét.el (előirat): 25 g natr. chlor., 5 g zinc. sulf., 

ad 100 ml. 
C!mr;nagolás: 100 n

1
l 17,60 ft, 250 rnl 23,30 Ft, 500 ml 32,20 Ft, 

1000 ml 49,40 Ft. 

n NÁTRONLÚG-MÉRŐOLDAT 
Összetétel (clöirat;): Sol. natr. hydroxyd. n. 
Csomagolás: 250 ml 15,20 Ft, 500 ml 19,60 Ft, 1000 ml 24,40 Ft 
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0.1 n NÁTRONLÚG~MÉRŐOLDAT 

Összetétel (előirat): 5,,1. nalL hydroxyd. 0,1 11. 

Csom<>golás: 250 rnl 14,70 Ft, 500 ml 18,50 l't, 1000 ml 22,50 Ft," 

NONNE-APPELT-OLDAT 
(telített amn1óniumszulfát-old<1t) 

ÖsszHéte! (e~őirat): Sol. ammon. sulf. aqu. satur. 

Csomagolás: 100 ml 18,70 Ft, 250 ml 28,70 Ft, 500 ml 45,30 Ft 
1000 ml 75,80 Ft. ' 

NYLANDER-OLDAT 

Összi;tétel {el~frat): 4 g kal. natr. tart., 10 g natr. hydroxyd., 2 g 
b1sm. submtr., aqu. dest. ad 100 ml. 

Csamagalis: 100 mi 16,10 Ft, 250 ml 22,40 Ft, 500 ml 31,30 Ft 
1000 ml 45,50 Ft. ' 

PÁNDY-OLDAT 

Összetétel (előirat): Sol. phenol. aqu. satur. 

Csomagolás: 100 ml 14,-- Ft, 250 ml 16,50 Ft, 500 ml 19,80 Ft, 
1000 ml 26,90 Ft. 

n SÓSAV-MÉRŐOLDAT 

Összetétel (előirat): Acid. hy<lrochl. n, 

Csomagolás: 250 ml 17,- Ft, 500 ml 19,80 Ft, 1000 ml 24,50 Ft. 

0,1 n SÓSAV-MÉRŐOLDAT 

Összetétel (elöirat): 250 ml sol. acid. hydrochl. 0,1 n, 2,5 mg 
hydrarg. bichlor. corros. 

Megjegyzés: Olyan eljárásoknál, ahol a higanynyomok jelenléte is 
zavar, nem használható. 

Csomagolás: 250 ml 17,- Ft, 500 ml 19,80 Ft, 1000 ml 24,50 Ft. 

SÓSAVAS ALKOHOL 
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(Zi ehl-N celsen ~festéshez) 

Ö"s2etétel (előirat}: 3 ml acid. hydrochl. concentratiss., spir. 
concentratiss. ad. 100 ml. 

Csomagolás: 100 ml 20,10 Ft, 250 ml 34,70 Ft, 500 ml 52,40 Ft, 
1000 ml 90,10 Ft. 

sztJLFO~Z~LIC~SAV-OLDAT 20 %-os 
(fehérjekimutatashoz) 

Öss:l:etétel (clőh-at): 20 g acid. sulfosalic„ aqu. dest. 100 ml. _ 
Csozn.D-gol§:st 100 ml 19,60 Ft, 250 ml 27,90 Fi, ::oo ml 44,90 1'1-, 

l OOO rnl 75,- Ft. 

'fÖPFER-OLDP ... T 
Összetétel (elöirat}: 0,25 g p-dhnethylaminobenzol, 2 g pbenolphth„ 

~pir. conc„ ad 100 ml. ·. 
Cso:cna.-:oH.s: 100 ral 21,90 l?t, 250 mi 36,20 Fi, 500 ml 61,60 Ft, 

!OOÜ ml 108,- :Ft, 

TÜRK-OLDAT 
(fehérvérsejtek számlálásához) 

Ösi;:-;:ctétel (clőira.t): 1 g acid. acet. conc., 1 ml sol. meth>·hrn:anilin. 
chlor. aqu. 1 %, aqu. <lest. ad 100 ml. , 

c~omagalás; 100 ml 13,70 Ft, 250 wJ 15,80 Ft, 500 ml 20,70 l•t, 
1000 ml 26,50 Ft. 
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MAGYAR TERMÉSZETES KESERŰ
ÉS GYÓGYVIZEK 

APENTA 
FERENC JÓZSEF 
HUNYADI JÁNOS 
IGI\1.ÁNDI 
MIRA 
Th-ITRA B.4.BY 

Jal.·~~-~~~{ E~sze:i _erélyes. hashajtás, habitualis székrekedés, hél
nél a '·k !~gb~~ es alhasi szervek olyan megbetegedései, amelyek 
tilos. sze e es faJdalmas, továbbá amikor a hasprés működteté~ 

MeUÍr~:~a~~t.ok: 1-~i:sűri pang~~ok, cardiovascularis tünetcsoport 
, , , „num-, rzmut-, anilin-, fenol- srb. mérgezések. ' 

Adag?las: Eg)'szeri hashajtóként 200-300 g hide en k"' „ , 
bdztos~á{ára . hosszabb időn át egyénileg n!g<Ílla~~~~ ~:~~e~ 
a ago 

1 
napi 2-3 evőkanál, esetleg fél borospohár) Hideg 

;agy ai;igyosai;-. Bélhurntok kezelését 100--200 g · · . e~ 
_,.c!me!eg1tett Vlzzel végezzük. A keserűvíz mindi m~hnn:r1sega 
wgyasztandó. g e :gyomorra 

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rend lh t"k 
Csomagolás: Apenta 7/10 e e o • 

F ·····•················ 3,- Ft 
Hrenc JóJ~ef 7/10 .. „ „. „. „ .... ::: '. 3,- Ft 
Ig:.:di 7/foos 7/10 . ' .. • .. ' ........... 3,- Ft 

~~= ~bs:b~,,7~1~· .. :::: '.:::: '.::::::::::: ~'.~ ;~ 
· •· · · · · · · ·· · · · · · · ·... 3,60 Ft 

MIRA GLAUBERSÓS GYÓGYVÍZ 
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Javal~;r:o.k~- Hepa~i'.is, sárgaság, cholecystitis, cliolelithiasis cholan
g:i s, l '" z"Peraciditas, ~o?'?.r- és vékonybélfekély kiúfulásának 
~cg7 ozcse, heveny es tdült gyomorhurut. Bélhurutok Ha 
ureg1 pangások, diabetes. · · s-

Adat~!:s:, I{kv-~ny ~i.;rutok kez~lésére néhány napon át, hosszabb 
. gsege kezelcsere 4---5 heten át naponta kétszer 200 300 
e~ezés e_lött~ felm~~egített állapotban. A kúra szii.netekkcl több~ 
szor megismetclheto. 

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 
c~o:magalás: 1 1 üveg 3,60 Ft. 

JODAQUA JÓDOS VÍZ 
9,5 mg % jódtartalo1n1naJ 

Javall:o.tok: Normo- és h;-pofunctiós golyva, valamint golyvameg
clőzés. 

?if<illékjavallatok: Hypertonia, arteriosclerosis, scrofulosis, a Jues 
késői manifestatiói: gyógyulási hajlamot nem mutató idült gyul
ladások, menses-zavarok, climaxos panaszok, ólommérgezés. 
Napi adag: amennyiben a pajzsmirigy állapota megengedi, 
1-3 evőkanál. Ivókúra közben rendszeres orvosi ellenőrzésre 
van szükség. 

Adagolás: Normofunctiós golyva kezelésére felnőtteknek é~ gyer
mekeknek naponta 2 kávéskanál, hypofunctiós golyva kezelésére, 
valamint megelőzés céljára naponta gyennekeknek és felnőttek
nek egyaránt 1 kávéskao.,;J. ,\ víz 50-100 g közönséges vízzel 
hígítandó. 

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető, 
Csorn.egolás: 0,35 l üveg, 1,80 Ft. 

SALVUS ALKALIKUS GYÓGYVÍZ 
1000 g-ban 18 g NaHC02 és 9 g NaC! 

Javallatok: Heveny és idült gyomorhurut, hyperaciditas, eontinualis 
hypersecrctio, a légutak heveny és idült huru1.jai. 

Mcllékjavallatok: A húgyutak hurutjai, a vesemedence húgysavas 
szedir::ientumképződésének megelöz6se. 

Adagolás: Javallatokhoz: Gyomorhurut kezelésére naponta 1-2 
ízben étkezés előtt 100 g felmelegítve és ugyanannyi vízzel hígítva. 
Idillt esetben a kúra időtartama 4-6 hét. Hyperaciditas kezelé
sében étkezés után a gyomoremésztés egész ideje alatt 30--60 
percenként 1-2 korty, esetleg 50 g felmelegítve, conti.n111a!is 
hypersccretio esetében - a panaszok nagysága szerint - egész 
napon át 1-2 óránként ugyanannyi. A légutak hurutjának. ke
zelésére napjában 3-6 ízben 100 g víz rendelendő, felmelegített 
állapotban ugyanannyi vízzel, de méginkább tejjel hígítva. 
Idült esetekben a kúra tartalma 4---6 hét. Használható porlasztó
készillékben inhaláció alakjában is. 
Mellékjavallatoknál: Naponta több ízben 50-100 g evés előtt, 
felmelegített állapotban. 

l'Aegjegyzés; Társadalombiztos!tás terhére ~zabadon rendelhető. 
Cso:m.agol:is; 1 l üveg 4,20 Ft, 
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KÖTSZEREK 

Társadalombiztosítás alap.ián igényjogosultak kezeléséhez az 
rendalőben felhasználásra .kerülő kötszereket, ragtapaszokat a pro 
lantia" nerckre 9eghatározott módon kell beszerezni. Egyéb 
-- az IDEAL~POLYA kivetdévcl - s;;:abadon rendelhet5k. Az l 
POLYA gyógyászati segédeszkóznek számít - oly,m helységbeú· 
részére, ahol rendelőintézet van, csak szakrendelések, egyebütt 
ré~zfTe a kö;·zeti orvosok is rendelhetik vényíirlapon indokol4ssal. K 
tatisához j<:>gosír;b nem szüksége;. 

Vaua, sebészeti, steril 

Vatta, szcmés.o:eti 

Vaifa., nem sle.ril 

Kevert vatia. 

Vatta, háztartási 

Papírvatta 

Steril géz 

Steril géz, vágott, 100 db-os 

Bismuth. tribromphenyl. géz 

25 g 
50 g 

lQ{l g 
250 g 

100 g 
250 g 

1000 g 

100 g 
250 g 

1000 g 

100 g 
250 g 

1000 g 

100 g 
250 g 

1000 g 

100 g 
250 g 

%m 
% Ill 
lm 

6x6 cm 
lOxlO cm. 

ll m 
% ill 
lm 

m 

5 m 

5 m, 

pólya, 5 m 

-· Siül6szeti egységcsomag 

%m 
;f:im 
lm 

6 crn 
10 cm 
15 cm 

6 cm 
10 cm 
15 cm 

6 cm 
JO cm 
15 cm 

1 cm 
2 cm 
3 cm 
6 cm 

10 cm 
15 ' 

6 cm 
10 cm 
15 cm 

5 cm 
e cm 

10 cm 

S cm 

6 cm 
10 cm 
15 cm 

RAGTAPASZOK (Chlnoplast) 

lm x 1 cm (,80 Ft; Gyorntapa>z 
2,60 Ft; 10cmX4<:m J-m x 2 cm 

10cmx6cm -·-t"nl x 3 cm 3,50 Ft; 
'>i'm x 4 cm 3,80 Ft; 

s·m x 5 cm 5.- Ft; 
Tyúkszem tapasz lm x 2 cm 8 40 Ft; 

.'5 m x 2,5 cm 11,'10 Ft; 9crox6cm 

5.m X 5 cm 19,90 F<. 

3,90 Ft; 
6 80 Fi; 

12- Ft. 

2,"10 Ft; 
3,40 Ft; 
4,70 F .. 

J_-;0 Ft; 
2.'i Ft; 
3-9G Fl. 

1,40 :Ft; 
2,30 Fi; 
3,50 Ft. 

1,30 Ft; 
J,60 Ft; 
l,95 Ft; 
1,90 Ft; 
3,50 Ft; 
5,60 Ft. 

3.60 Ft; 
4)0 Ft; 
6,20 Ft. 

2,30 Ft; 
3,10 Ft; 
3,70 Ft, 

30 I"'t. 

3,10 Ft; 
5-- Ft: 
7,50 Ft. 

8,65 Ft. 

1,60 Ft; 
2,20 Ft, 

1,60 Ft. 
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HÉVÍZI RÁDWMOS GYÓGYISZAPKOMPJlES 

I. szá:rnii km:np1·esszt Hát, váll, felsőkar, mellre 
2. számú ko:rnpressz: Derékra vagy végtagra (térdre karra) 
3. sxá:m.ú ko=pressz: Csizma (lábfejre, bokára) ' 
4. szá:m.ú km::npressz: Kézfejre, csuklóra 
5. sz:imii kompressz: Hasra (női) 

Hé-..•ízi gyógyiszap 5 kg 

~ársada~ombfatosít.ás t;rh7re, nak?1-vmi :endelőintézete;k és a S 
orvosi Szolgalat Mo~go be1gyugya~-, 1deg~~yogyász-, nőgyógyász-, 
paed-, rheuma-, sebesz szakorvosai, valarmnt a felülvizsgáló és 11 
föc;,rvosok :endelhetik. vény~r~apon '.1- gyófl'yszereLTe megállapított e m 
Elozctes tarsadalombiztos1tas1 Jogosliás nclkül bármelyik gyógysz t, 
beszerezhető. Hévízi rádiumos gyógyiszapkompre:ssz és hévíz( is er k 
gyógyellátás terhére nem rendelhető. zap 
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~ÉRGEZÉSEKKEL KAPCSOLATOS 
ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS 

ÉS THERAPIÁS ELJÁRÁSOK 

I. A SEGÉLYNYÚJTÁS ÉS GYÓGYÍTÁS 
ÁLTALÁNOS IRÁNYELVFJ: 

a) A mérgező anyag további behatásának megakadályo;::dsa. Pl. a mérgezctt
eJ; a világít6gázzal szennyezett helyiségből való azonnali eltávolítása, 

- _JI gy ha ez nem lehetséges, ajtók, ablakok kinyitása és a gázömlés meg
v~. tctése mérgező anyaggal szennyezett ruházat levetése stb. 
,zi.lll b) A' st.crvezdbe (gyomor-bél) vagy a teslfelíiletre iutott, de omum még fel 

1 

J 

s;;foódott m{reg eltdvolítása, kémiai'. vagy fi;dkai úton való ártalmatlanná tétele. 
: gYomorrnosás, hashajtás, antidotum, adszorpciós therapia (carba acti

IUS) a bőrről való letörlés, lemosás, hatástalanítás. 
l'il e) A már fds;:Wódott méreg hatásta/mzítd.sa. Pl. egyes fémvegyületek 
esetén Dicaptol, iuitr. tioszulfát inj. stb. 

d) A mbgczó anyag által oko:::.otf. fwikció:::.,avarok megs;;;üntetése (légzés, 
keringés stb.). . . , . . . . , 

e) A méreg chm1wilasának mcggyorsítasa. Pl. a vizeleibvalasztás fokozá.~a. 
f) A:::. életfolyamatok fenntartása (folyadék, táplálékszükségkt). 
g) A sz.övíidmé11yek elfuíríidso vagy azok gyógyítása (pneumonia, decubitus 

stb.)h) Gondos ápolás és feliigyelei. 
A sorrend - az a) pontot kivéve - esetenként változhat, a mérgezett 

állapotának és a körülményeknek megfelelően. Így, ha a legfontosabb 
ricilis funkciók, mint a légzés vagy a keringés veszélyben vannal' (dpont), 
úgy az a) pont után azonnal ezek elhárításához fogunk, s csak ezután a 
b) és e) stb. pontokban foglalt feladatokhoz. 

II. ÁLTALÁNOS THERAPIÁS ELJÁRÁSOK 

1. Per os mérgezés esetén 

a) .Nem maró mirgek csciibm: Gyomormosás vagy hánytatás. Szükség 
esetén, pl. darabos, a gyomormosó csövet eldugaszoló gyomortartalornnál 
d6bb hánytatás, utána gyomormosás. Csak hánytatás a gyomormosást 
csak kivételes esetekben pótolja. Ezután 3---4 dl 8-10 %-os magn. sulfuricum 
vagy natr. sulfuricum oldatában, esetleg keserűvizben 1-2 evőkanál carbo 
actitatust {carbo med.) szuszpendálunk, és azt a mérgezettet megitatjuk, 
illetve a szondán át a gyomrába öntjük. A gyorsabb hatás elérése végett 
bei:intést is adhatunk. 

Ha valamilyen okból sem hánytatást, sem gyomormosást nem végez
hetünk, úgy legalább valamilyen vegyi vagy fizikai antidotumot ( carb„ 
acliv.) és hashailót adunk. 

b) Maró mérgek eset!ben {lúgok, savak): Nem hánytatunk! A gyomor-

255 



mosás a súlyosabb e.,etekben kockázatos ts nagy járiassigct igényel, C 
actiwitust s«m adunk, valamiut hashajtó sem szükséges. i\fivel a · 
maró mérgek - mint a sósav, kénsav, salétromsav stb., valamint a 
nátronlúg, szóda, hamuzsír stb. - csaknem tdjeoen a töménység'" 
fogva mérgez6k, úgy nür pusztán h!gítássa! is, pl. sok l!ÍZ itatásával is 
réSzben haiáslalaníthatók. J\1ég tökéletesebben járunk el, ha a vb,et 
mérgezés esetén enyhén lúgosítjuk, iúgmérgezésnél savanyítjuk. A le 
a tej, különösen ha 1-2 tojásfehérjét is belekeverünk, mivel ne 
Jiiglt, hanem z<,lr- és fehérjetartalmánál fogva vegyilc;g is köti a l 
vagy savat, ezenkfri.il bevonó tulajdonságával védi a felmart szövet,.,k 
Használlrn16 mint antidotum a növényi olaj és tisztán a tojásfehérje 
egész toj,;s is. Ha tej nbcs azomwl kéznél, úgy először a mindig rende 
álló vizet haszn:Hj•_;k. A maró mérgezett rendszerint kihányja a n 
antidotumot, s e7- igen kedvező, mert a többszöri ismétlődő hányás .. ,SJ 
ismételt antidotum adása (kb. 1-:---2 lit.) tökéletesebbé tes:d a híg!tas~::'J::j 
hai;;,sta!anirást é;: a gyomormosási is pótolja. A maró mérgezések nagjl~'tl 
fájdalom_mal já~-n'-'-k és íg;• shockot okoznak, ezért az eréiyes fájdalom_~';'·] 
csillapitás (1-2 cg 7tlorffr1) feltétlenül szükséges" _ ,_-,'.'.~;! 

A há11_yl"-lá5 indicr;..~{t{: 1. Ha gyomonnosó kénülékllrrk nincs; 2. iii<A 
contrnindikált a gyomormosás; 3. ha a gyomortartalom darabos & ;.~~}:] 
szondii eltömcszeli; 4. ha a e;yomormoús valamilyen okbói kivihetetlen.·::;··.:;!·.· .. 
pl. ellenállás, delirium. •_>.::) 

A hdn~ytatás fontosabb contraindicati6i: 1. Eszméletlenség, coma; 2. co!~-0:;'1 
lapsus; 3. trismus, gi:itcsök; ó. imuó mérgek; 5. haematemesis, haemcptoc.',) 
6. tüdővizenyő; 7. egyéb, mint: előrehaladott terhesség, magas életkor'„ 
nagyfokú hypertonia, cacbexia, legyengülés, decompenzá.lt szívbafok'-> 
koszorúér-mcgbetegerlés, ::meurysma. '. .· , 

A gyomonnosá.r fontasa/J/J contraindiwtí6i: 1. Amta-aneurysma; 2. á· i 
nyclőcs6 vz~·ico~itasa (cirrhosis hep.); 3. gyomorvérzés; 4. súlyos marQ: · 
mérgezés: 5. tiid6- és gégev:ize::iyő; 6. nyelőcsf.:ínűkület; 7. iégzőa és fa. 
mozgató közpr:mt fenyegető bénulása. 

Gyamarmo.<ds; Ismert, műszabály szerint mindaddig, míg a mosóvíz 
teljesen tisztán iirül ki. Atlagosan 5~10 liter vízzel. 

H,foytatás. Egv.rz~n1, ún. házi eijárdsok: 1. A garat izgatása, csiklando. 
zása újjal vagy tollal: 2. langyos víz ilatása és garatinger; 3. langyos sza~ 
panos, olajos, zsíros dz itatása és garatinger; 4. kb. 5 %-os langyos konyha
sós vh itatf>a é;; garalinger. Tilos kalomel-, szublimátmérgezésnél, viszont 
ezüstnitrát-m·~rgezésbcn nemcsak hánytató, hanem antidotum is. A fo_ 
lyadék mennyisége 3-5 dl, többször megismételhető szükség szerint. 
Gyógyszeres hrínytalás: 1 %-os cuprnm sulfuricum-oldat evőkanalanként, 2--3 
percenként, míg a háuyás bekövetkezik, legfeljebb 100 g oldat! Til-Or 
a gyulladás vagy felmart gyomornyálkahártya esetén. Gyorsan és biztosan hat 
az apomorfin 0,01---0,02 g (1-2 cg) mennyiségben subcutan. ApomorfinQs 
hánytatás után a mérgezett 7§;-1 óráig megfigyelendő, mert néha shock, 
coilapsus követheti. 

1. A mérgezeilet a szennyezett iégkörből azonnal eltávolítjuk, a tere
pen gázáiarc.oi. adunk rá. Ha ez nem lehetséges, úgy a helyiség ablakát, 
ajtaját kinyitjuk a levegő kicserélése végett. 2. A gázzal telítődött ru11ázatot 
levetjük, a mérgezettet meleg takarókkal betakarjuk, melegítjük, óvjuk 
a fözástól. Esetleg egy csésze meleg teát, kávét itatunk vele. 3. Teljes nyu
galmat re.'Jdelünk ei. 4. Szükség esetén, ha llem corrtraindikált (savao. 
maró, fojtó gázok), mesterséges lélegeztetést végzünk. 

Sava.s, maró, fojtó gdzok, gőzök esetében: A fentieken kívül a szem t-t 
lehetőleg langyos, 1.iszta vagy 2-3 %-os nátriumbikarbonátos vízzel ki
mossuk, amrnóniákgőzök esetében tiszta vú.ze!, utána esetleg 2 %-os prokaiJ,. 

2:jö 

". ·:" raíuurn novum) old::.t 2-3. ~seppjével a, fájd?lmat ,n1eg:;;zünt..,tjük. 
(c0 - á"ilreget, garaiot, esetleg orriar~lot .l1aso:1loan ,tis7;ta .. v1~z";l vagy 2~3 
,'\sz l ·cJabikarb\Jnátos 8ldattal obl!Uct1uk k1. A bnzo kohogcs!, ster-nuin· 
~::0f;:J~.lmakat, __ opr-essió~ panaszokal 2-3 cg rti!mmffr;nol, kade;,mal vagy 
taJl J 'inna! szuntetlieijUk mi:g, Enyhébb p;rnaszok e~etén 2-3 cg kadán 
1 cg ;nmJ Amidazafen vagy 1 tabletta Barbamid is elegendő. A felső légutak 
~s Oj ~t enyhíti a konyhasós vagy 2 %-os nátriumbikarbonátos oldat 
;zg~jl'~ója. Súlyosabb mérgezé~. e5etéi;. számítan;-i1;1k kell a fc:Isö ~:a~y 
inh, l 'gutak komolyabb á1·ta!mara, mmt bronclut1s, pneumoma, tudo· 
"'.

50 ~6 s ezért 24--48 óráig a 1nérgezctlcl szigorú nyugalomban meg· 
~;1~~,~~>' alatt ke_fl .t;;rtan_unk. r.'.-o?!!Ylacti.~t:s _ c~'l?ól jmi1;íl~~n.1 ,i~ ad)_iatunk: 
j >;; ,J 1o.'dh11s 1"dm·1::_my'1 tnl·r;elo::.twbrn, ~-i_1eJ!adfscbrn, gyog·,,1,0.<auan r.VN'lmdo 
,.{járdsokal lásd a/dh/;. 

3. Toxikus tiidővizer1yő 

Afcgelő:;;ise: Teljes nyugalom, tc'.ies rn'?zgá~i, tilalom. A„ nyugalmat 
z-3 cg etiln~orfinna~ vagy 1 cg morj1~na! bi7:tos1iJ;'k: -~ ~eglobh esetben 
/;ariiturlÍI is e1~g,endo. A, b~teget a fa;;;17s~ol,'. <l1dergcstol ?VJUk meleg taka
rókkal, mcleg1tesscl, merse~elt niennyrnegi~ r~ieleg, h:ves alkoholt ta!·t;1l-

azó italokkal. Prohpylactrkusan adunk ket 1zben 10 ml Calc. glucomcum, 
C1a1cimus" injekciót i. rnusc„ val_~;nint 2~0 r;il ~.0%-os vagy 20%-?s 
do:tr6zt i. ;,•en. Ha 24 órán bclu1 scm:n1 ir'anus tunet nern ,ie~entke~1k 
(szapora légzés, dyspnoe, enyhe cyai;o~~s), i;gy ,a nyuí?alrn~t kiveve ri:m· 
dent elhagyunk, de még legalább 24 ora1g szigoru rnegf1gyeles alatt tartjuk. 

Kezdődő tlidőui;:_myő kczdise. Kalci,_;m injekciót nem adunk, vagy leg
feljebb egys7.er 10 i;'ll:t; Ha.a n:érge;;;::tt ~~rnyom~s.a nem al~csony, nincs 
eollapsusban, arca e;; 1athato nyalkahartyai kekeshv1d cyanosist mutatnak, 
úgy 200-300 :ni vfrt bocsátunk.le óvatos~, után~ 30--:-~0 ml,20--40'0-
os Je:clr6;:;1, niaJd % mg sztrnfontmt adunk t. ven. cs OX!Rtn·belelegeztctest 
alkalmazunk. A szükségesnek megfelelően a vérlebocsátást egyszer, . a 
dextró7. injekciót kétszer, a s;;trofantint és oxigén-belé\egeztelést tObbszór 
rncgismde\hetjük. 

A kifeji5düll loxikus liidávizmyő kezr/f.<e, A kezdődő, a fenyegető, vala
ríilnt a kifejlődött toxikus tildő,;izenyÖ therapiájának elve; ]. A leljeo 
nyugalom, s ezáltal minimális oxigénszühlglet megteremtése; 2. _ennek 
az oxig;énszükségletnek a biztosítása; 3. a szív munkájának megkonnyí
iés<~, ;i;nc!yet a kisvfrkörbcli pangás, a vér viszkozitása, besiirüsödése stb. 
tcrbel; 4. a szív munkaképességének fokozása. 

Kifejlődött iorikus iüdővizcnyőnéi kalcium injekciót nem adunk, 
hanem ha a vérrrymrnis ni:m alacsony, az arc é> a láthaTÓ nyálkah'1.rtyák 
kékeslividcn cyanorikusr,.k (kék cyanosis), a venák teltek, úgy clősú:ir 
vérlebocsátást végzünk (250-500 ml), majd 40-50 ml 20--40%-os 
rkxtró.:t adunk i. ven. ;4 1Ug ~ztrnfmzlinnal együtt. Ezután hosszabb idiin 
i.t ( %-2 óra) oxigén·helélegeztetést alkalmazmlk. Ha szükséges, a dex
tróz injekciókat megismételjük, a vérkbocsátást csak kivételesen és cow.k 
kisebb mértékben. A lebocsátott vér össz1ne11nyisége a testsúlyhoz VÍSZO· 

ndtva ne h2.ladja meg a 400--600 ml-t. A szlrofantint ellenben 6---S 
úr'.ánként ismételjük nieg és sziikség szerint az oxigén-belélegeztctést i;;. 
:desterségcs lélcgczretés és adrenalin tilos! Abbail az esetben, ha a inérg<'
zett arca sápadt vagy szürkés színű (szürke cyan.osis), vér~yomása ala· 
esony, apathiás, légzése Jihegii: a vérlcboesátás t1ln~, müluba!_ Ilyen~~i 
csak excitansokat, oxigén-, esetleg carbogen- (95 '.'o Üe l 5 % CO,) mh;i\{>ciu1 
alkalmazunk. A nyuf;alom é> melegen lart;ís fokozottan kötelező. Pro· 
phylactib1~a'' jm1icilli11 mindig adandó. 
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4. A testfelülett:e, b&rre, ruházatra jutott mét·gező anyag 
követendö eljárások 

A mérg~z_ő anyag~al s,;ennyc:_zc1 t fels?· ?s. alsóruhát vagy lábbelit 
azonnal lcvetJuk, s a bofJ'ől az anyagot eltavoht1uk. A levetett ruhát csak 
mosás, tisztítás, méregtelenités után szabad ismét felvenni. , 

A te.~tfelűletre, bőrre került mérgező anyagot, _ha az maró m~ 
volt, úgy - ha kéznél van - ronggyal vagy más alkahnas anyaggal felg 
itatjuk, .után~ a. bőrfe!ül?tet sok ~zel l?IBossuk, d;:_ b:~ azonn:U k&néj 
van, legiobb itt IS a teJ. Ezután ola11al, zsirral bekenJuk cs be~Ötjük. Ne.ui 
~mr? méreg esetéb~n, ha a.~ vízb~n ?ldha~ó, akkor sok vízzel; zsírban--:-' 
hpmdokban oldhatokat pedig fehtatas utan oldószerrel, pl. alkohollai 
(den. ~z.esz is jó), benz~nnel s.tb. m.ossr;k le .. A le~osáskor J;>őség~s oldószert 
hasznaliunk, mert keves oldoszer mkabb art, mmt hasznai. Kivételt csak 
néhány anyag kéifez, mint pl. az oltott mész, amelyet olajjal távolítunk el. 

S. Tennivalók szembe jutott mérgező anyag esetéhen 

Folyékony halmazállapotú marómérgeknél bőséges vízzel mossuk ki -, 
a szemet, utána 2--4%-os prokai>1-oldawt, majd 1~2 csepp paraff&ium ··1' 
liquidumot cseppentünk be. Szilárd halmazállapotú marómérgeknél előbb : 
érzéstelenítünk, majd a szilárd részecskéket olajos tupferrel, csipesszel 1 
eltávolitjuk, utána a szemet kimossuk és paraffinolajat c;;eppentünk be. 1 
l\1aró hatású vagy ingerlő gőzök, gázok esetében tiszta vízzel, savas ter. 
mészetűeh.--nél esetleg 2 % -os 11átriwnhidrokarbonátos o/rlattal mossuk ki a sze. 
inet. Utána a fájdalmat 2 %-os prokai11-oldattal szüntetjük. Egyéb anya. 1 

goknál vízzel való bőséges mosás. Pár anyagnál különleges beavatkozás 
szükséges, pl. mész, mész11itrogh1., foszfor stb. Ezeket L a megfelelő címszók 

1

1 
alatt. 

6. Tenni.valók parenteraUsan bejutott m.érgező anyag esetébe1:1 

a) Subcutan inj.: Ha végtagon történt és még nem so;ívódott fel, úgy 
az inj. ~elett a végtagot le.szorítjuk, az inj. helyét sebés>:ileg feltárjuk, ki. 
véreztetiük és a leszoritást s>:akas>:osan megszüntetjük. Már azzal is sokat 
segítünk, ha a felszívódást késleltetjük, úm. leszorítással, hűtés jégzacskóva\ 
vagy klóretiles fagyasztással. Adrenalinos (erősen hígított!) körii\fecsken. 
dezés is használható, viszont oxidáló stb. „ellenszerek.kel" való infiltra. 
tiónak - egyes eseteket kivéve - nincs nagy gyakorlati értéke. 

b) lntramusculari:i inj.: Vize; oldatok gyorsan szívódnak fel, s igy 
a mélyre ható sebészi feltárásnak nincs sok értelme, a felszívódást késlel-' 
tető eljátásokat viszonl megkísérelhetjük. Olajos oldatok, szuszpenziók 
esetében, ha komoly mfregmcnnyiségről van szó, a sebészi feltárás szóba 
jöhet, előzőleg azonban vastagabb tűvel kíséreljük meg a7. oldat kiszí
vását. 

e) lntr@enás inj. : Közvetlen az injekció után, amikor még a méreg 
nagy része a keringö vérben van, kiadós vérlebocsá1ással jelentős méreg
mennyiséget távolíthatunk el. 

7. Tennivalók a testüregbe, testnyilásokba, sebekre jutott mérgező 
anyagok esetében 

a) Jligbil (tabletták, suppcsitoriumok, csőre); A tablettákat, suppo
simriumokat először ujjal igyekszünk eltávolitani, azután a végbelet ki
mossuk bóséges meleg vfazel. Ha az ujjal való eltávolltás nem sikerül, 
Úgy csak meleg vfazel mossuk ki. Csőre útján bejutott méreg esetén carbo 
anivatust tartalmazó vízzel (1 evőkanftl 1 1 dzre) mossuk ki a végbelet. 
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b) Jlagina: A7. eljárá~ ua._ mint a végbélnél. 
e) /{úg)'liólyag: Puha katétert vezetünk be, s azon át mossuk ki jól 

a hólyagot. 
d) Tertüngek, lályogiirrg: Feltárással vagy vastag tűvel való kiszívi.s, 

kiürltés után az üreget fiziológiás konyhasó-oldattal vagy vegyi clleu
szerrel öblítjük ki. 

e) Sebek, sebfelület: Letörlés, vi?.sugánal való lemosás, lekaparás 
késfokkal, spatulával, szükség esetén kikaparás éles kanállal. Végső eset
ben kimetszés. :t\1ustárgázzal szennyezett seb esetén a lehetőség szerint 
mindig kimetszés. 

f) "VJ·dfkaiuir(;'ák: Letörlés, lemosás (esdleg vegyi ellenszerrel), fel
iiatás (tupfol:<s), hideg alkalmazása, adrenalinos ecsetelés. 

8. Fé:m.sókkal - arzénnel történt :u:.r.érgezések 

Kér.-, illetve szulfhidri\-iherapia. Néhány fémvcgyülettel történt 
mérgezéskor a dimerkaptopropanol- ( Dfra]iln/) kezelés eredményesnek 
Játszik. Legmegbízhatóbb hatása azonban arzénrnérgezés esetében van, 
és tulajdonképpen e célra ál!ítolták dQ. J-Iiganyvegyüleleknél is hasznlll
ható, arzénhidrogénnél hatása vitás. Crán- és rézvegyületek esetében 
hatástalan, ta!lium-, kadium·, kobalt-, vanádium-, ezüst-, arany-, bizmut
vegyülcieknél vitás, esetl<"g kárns, míg ólom-, vas- és szelénvegyülcteknél 
a toxicitást fokozza s ezért contraindikált. Használatát l. a használati 
urasításban. Univerzálisan és jól hathat a 11a/1. tláosulf (coutraindicatiója 
nincs) 10%-os oldatából 10-20 ml iv., az első napokban 2-3-szor ís 
megismételve, majd fokozatoSan csükkentvc. 

9. Methaemoglobinae:m.ia (hae:miglob!nae:mia) 

1 %-os metilinf;ik oldatából (esetleg 20 %-os dextró>:ban oldva) 5-IG 
ml-t adunk lassar;, iv. Jobb többször 5-5 ml-t adni, mint egyszerre 10-20 
:rrJ-t. l\1inél súlyosabb az eset, annál lassabban iDjici;\ljunk. Szükség ese
tén 20-30 ml-t is adhatunk részlei:ekben. Igen támogatja a metilénkék
tl1erapiát a C-vitam;n is (50-100 mg), melyet többször ismételünk, sőt 
egyedül a C-vitamin is hatásos lel1et. Ezután alkalizáló thcrapiát kezdünk. 
Bő folyadékfelvétel mellett per os uátr. hidrokm·bomitot adunk,_ míg a vizelet 
lúgos kémhati1sú lesz. Adhatunk 4%-os natr. bicarb.-oldatból 20-30 ml-t, 
többször naponta. A magisztrálisan felirt és gyógyszertárban készült 
nátr. hídrokarbonát-oldat injekció céljaira nem használható! Helyette 
10-12 %~os 110/r. lactirnm oldatából 50 ml iv. Oxigén-belélegeztetés a mér
gezett légszomját csökkenti. Szénsav-belélegeztetés szUkségtelen, djnitrol
mérgez<\sben contraindikált! Anuria e_setén az anuriánál so;ob'..sos eljárá
sok. Savanyú és alkoholos italok tilosak. A legsúlyosabb e~etckbcn pár
lrno;amosan végzett tl'ansfusio és vérlcbocsát<is. 

10. Haemolysi;; 

Bő folyadékfelvé1el, párhuzamosan végzet\ transfusio és vérleLocsál:is. 
Anuriánál a szokásos eljárások. 

11. Májvédelem 

Bőséges folyadékfelvétel és dextróz per m vagy iv .. és iw:ulin többször 
kis adagokb::in {5-10 egység). :t\fegfelelii diéta. K-, továbbá C-, B-m·lamin. 
Esetenként rndl/kvesckéreg-kh:oua/ ds Cholinchhnid. 
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12. Gi:i~csös fUapm:,')k 

Ismert méreg ;iltal okozott görc~ös állar:otok 
megfelelő címszók alatt. Ismeretlen men':g eseteben a 
turáktél iartózkodjwik! Ilyenkor csak :'.HTa ügyeljünk, 
mok alatt a "n1érgezettet sérülés ne érhe~se. 

13. Légzésbénulás 

Légzőcent_ruili- (centz·•tli.<~ bénuiáskor me.Hers{·ge~ lé·lcge;;;teti'~, s kö. 
ben l.obe/in, Sp1ractin i. ~-en. •·agyi. musc. A Lobelill se. csaknem k>tást:>b~ 
Tov,~Lbá .>zin:rar, + o.x1gin belélcgeztetés, Tdracor i. ven. és i. musc. l'cri~ 
phcriás eredetií légzé~bénulásban csak a kit:i.„tóan \·égzctt mesterséges 
ldc.<.:ezteté.itől Yárh3.nmk eredn1ényt, Vastüd6. 

14. Glottis-oedema 

A maró gázok, anyagok okm;ta gégcvizenyőnél 2~-3 %-os prükaiiios 
sjil'a)'·t alkalmazunk, melybe l-2 csepp adrmahi1t is teszünk. Ezenkívül 
J.alcium fr!j., jégtömlő a nyalra, mdgén-belélcgeztctés és fájdalorr,csil!a. 
pítás Algoj;J'Tin iv. vagy 2--3 cg tii/morfin ínj.-val. Sziihég e~qetén trache. 
utomia. 

15. G}otds-görcs 

Spasmolrticumok (pi. papaverin iv._\,_ és amennyiben azt maró g6zök 
okozták, prn!.-ainos .<pray \adi·enalin nélkül), fajdalomcsillapit:is. 

Szüks~g e;;etén tracheotcrnia. 

16. Bronchus-görcs, 
amennyiben azt :m.aró g,.,zok okozták 

Spasmolyticumok. mint glottis-gürc-'inll fájdaiom,·,iibpílás, inhaláció 
finoman porlasztott jirokah1-oldatta!. 

17. Slmck 

.N.!:aró mérgezésekben fordul elő. Therapb: morfin é3 a többi szokásos 
eljárás. 

18. Collapsus 

A szokásos collapws-ke7.ells. de adrnialint csak abban a~ ereiben 
adunk, ha nem conti·aindiká!t! 

19. Súvgyengeség 

2'.iérgezésekben mindig s::,lrofantin iv. Perirdmn in mora! 
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20. Cho1incstc~·a&e-bénítók 

(Szm't'S és Ja.r::;fa•sm~r:egyii!r!tk, Parntion. i,;kggá;.ok slb. okoz/a 111irgc~{-
;rkbt1; kik;dendú !ftalá•w.< djtir~!':'.•:) , . 

Ha a mhazGI szennvczooott e mergezü anyagokkal, úgy azonnal le
vetjük:-- lehetőleg gumikcs7tyiís kézzel --; és utána kezeinket szappannal, 
.'.,zel Jól lemossuk. A ruhazatot csak rneregn:entc~ítés (mosás stb.) után 

;:Í;et ismét has7.náini. Ezután az e.ghz testet szappano~ vízzel alaposan 
1cmossuk. 

B5rre jutás esetéhen az anyagot óvatosan, dOrz~iilés, nyomkodás 
élkiil felitatjuk, lctöröljiik, utána vízzel (még jobb szappanos vízzel) 

'.l.] lemossuk. /J.. letörlésre hasznáit anyagot cl kell fü;ni.- ' 
JO Szembe került anyag esetében a szemet bősé-ges vin.el mossuk ki. 

Per o.> mérgezés esetében 1. általános eljárások. 
A mérgezés létrejöhet a bőrön, a nyálkahártyákon, az emésztő-t.rac

wson és belégzés útján is. 
Ha gyanú van esetleges méregbcl1atá~ra, úgy tünetmentes5ég eoet<'

ben is (lappangásiidö) legalább 12 órán át __ megfigyelés alatt tartjuk. 
Ha i;alóu:ínű a méregbehatás, de még tunctek nem jelentkeznek, 

J-2 mg atropint adunk i. musc. vagy per os 3-4 óránként, nlÍg kifcjez_ett 
atropinhatás nem mutatkozik. Ez esetben az atropinadagolást beszun
tetiük. A ,gyanúsítottat'' azonban legalább 24 óraig megfigyelés alatt 
tartjuk. 

Ha már enyhe ó'agi' köztf!".> mérgezési tünetek közölt találjuk a beteget, 
úgy azonnal 2 mg atropint adunk lehetőleg iv. és ezt, az esetnek nlc.\ielclően, 
30---60 percenként megismételjük, míg kifejezett atropinhatást nem lá
mnk vagy míg a mu>zkarinszerű tünetek el nem múlnak. Ha a tunetek 
elmúltak, úgy az atropinhatást per os 1-2 mg- alrnf>inadással tartjuk fenn 
24 óráig. Ezután még 24 óráig megfigyelés alatt tartjuk a beleget. 

Súlvos esetekben a kezelést 2--4 mg at1·01,;,, iv. injekciójával kezdjük 
meg. H-;,._ a muszkarinszerű tünetek erre nem múlnak el, Úgy 2 mg-a; 
adagokkal folytatjuk, amíg: az szükséges, azaz a mus:.Jrnrinszcrű tünetek 
elmúltáig, illetve a teljes atropinhatás, sőt az enyhe ~tropinm~rgezó, 
tüneteinek megjelenéséig. A mérgezett legalább 48 óráig atropmhata; 
alatt tartandó. Utána még 1--2 napig megfigyeljük. Szí.-zavarok, szív
gycnge>ég esetében (nem a bradycardiás időszakban) óvatos s::;,trofantin
adagolás. 

A fájdalmas és zavaró :;;::.emliincteket (miosis, cilfaris görcs/ l %-os 
a/iopin 1-2 cseppjének a szembe való c~eppentésével enyhítjük. 

Fenyegető frgzübémdds, mM:da, CJ:amsi.r esetében azonnal kitarlÓ meo
terséges lélegeztetést végzünk, lehetőleg oxigén-bclélcgcztetés melleit. 
Atropint jobb, ha c~ak a súlyos anoxia, cyanosis elmúlta után ~dunk . 
Komoly és huzamosabb görcsök esetében iv. narkózist (esetleg éter-mha!.) 
végzünk ( lntranarcon, .Novapan stb.). lviorfin tilos! 

Ha hányas, hasmenés, nyáladzáo, izzadás folytán a mérgezett sok 
vizet és sót veszített, úgy infúziót kell adnunk. 

Súlyos mérgezettek 1 nap alatt 24 mg atropint is eltűrnek. 
A dohányzás még könnyű mérgezésben is, sőt az előzetes tnegfigyc\fai 

idö alatt is tilos, mert a tiinetek (nikotinszerű) megjelenését sietteti és 
fokozo:a. A dohányzás a mérgezés lezajlása után is n1ég napokon át kerü
lendő. 

E vegyületeknek kumulatív tulajdonsigai vannak, s így a szervezetet 
ho»zabb időn át érzékennyé teszik még minimális adagokra is. Asztmások. 
légzőszervi bántalmakban szenvedők külöµösen érzékenyek. 



IlL EGYES, A GYAKORLATBAN EL~FOR1:ULÓ 
MÉRGEZÉS ESETÉBEN KÖVETENDŐ ELJARÁS 

Acetanilid. L. antifebrin. 
Acetaldehid. L. allwholelvonó szerek. 
Acid .... cetihrnlicyl. (Istopirin, Kalmopyrin) stb. L. ált: eljár. 1. pont a) 

Ezenkívűl alkalizálás. 
Súlyos esetekben infúziók, s;:.tro antiu. Továbbiakban iüni::li. 

Adan:J.sit. Szemtüneteknél vízzel vagy 2-3 %-as nátriumbi.karbonátos 
oldattai való öblítés. Orr-, garatöblítés, fentiekkel. Tiisszentések 
ellen klórmészszagoltatás. A szubjektív panaszok elien jól hat az 
alkohol, klorof01m aa 40,0, éter 15,0 és liqu. amm. 0,5 keverék pár csepp. 
jének belélegzése. Hasonlóan jól hathat 1-2 pohárka pálinka. A fáj
dalmakat jól enyhíti 0,30----0,50 g amidazofen 11. Barbamid. Köhögés 
ellen i:odeú< 11. 0,03 g etilmorfin, igen erős fojdaimaknál, nyugtalanság
nál 0,01 g marfin. 

Adn.>nalin. Vízszintes fe.ktctés, teljes nyugalom, 2-3 csepp amilnit1it 
belélegeztetése vagy más értágitók, mint nitroglicerin stb. Tü.dővize
nyőnéi vérlcbocsátás, sztrofanlin, hipertoniás dextróz; 50 ml iv. Oxi
gé11inhaláci6. 

Aethei'. Per os mérgezésnél 1. ált. eljár. l, punt a). E>zmé!etlenségnél 
ana!eplic11mok. Légzésbénulásnál !. általános eljárás 13. pont. 

Aktedi'on. Per os mérgezésnél 1. ált. eljár. 1. a). Barbituráf.ok per os v. in
jekció alakjában. 

Alkohol. I. fok (izgalmi állapot); II. fok (bénulási szak) orvosi kezelésre 
nem szorul, legfeljebb 1-2 csésze feketeká\·ét vagy 0,20 g koffeint 
adunk. A III. fokban - a komatosus szakban - esetleg gyomor
mosás, utána koffein injekciók a leghatásosabbak. Légzőközpont-iz
gatók. Szükség esetén Sympathomim, légzésbénulásnál mesterséges 
lélegeztetés. Igen hatásos az ammónia szagoltatása. Plethorásokni\ 
jó t=ió mellett vérlebocsátás. Tüdővizenyő jelentkezésekor érvágás, 
sztrofantin, 0 0-inhaláció. 

Alkoholelvonó szerek. (Antaethyl. Antabns, Tetraetiltiuramdiszulfid.) 
Tulajdonképpen acetaldehid-mérgezés. Friss levegő, kofján, Tetrll(;or, 
S;wpathomim, Pulsatyl, szűkség esetén Lobdin, Spira,/in, oxigén, sz;énsa~ 
belélegeztetése, mesten:éges lélegeztetés. Alkoholos, ecetes, savanyú 
ital tilos! 

Altató,;;ze ... ek. Per os mérgezésnél l. ált. eljár. 1. pont a). Beöntés, utána 
Prostigmin inj . .ivíelléktünetek jelentkezésekor % mg atropin. Szükség 
szerint inkább mérsékelt, de többszöri adagokban koffein, Tetracor, 
u;tridmi11 inj., R;;d{myl inj. i. ven. Ha a légzésben zavarok lépnének 
fel Lobeli11, Spimctin iv. vagy ím. és oxigén-, szénsav-belélegeztetés. 
Súlyosabb mérgezésben sz.trofantin. Vérnyomássiillycdés esetén S:;;m
pathomim inj. Adrenalint kerüljük! Infúziók! Pmiúllin prophylacti· 
lmsan. 

Ahu:nen. L. tin10ó. 

Anrid.azophen. L. ált. elj. l. pont a) és tüneti. 

Anrilnitrlt. Per os mérgezésnél 1. ált. elj. 1. pont a). I\1ethacmoglobina
aemiánál J. ált. elj. 9. pont. 
Ezenkívül vérnyomást emelők, mint Sympmhomim, Pulsotyl inj. 

Anunoni:a. Per os rnérg.-nél 1. rnarómérgek, lúg-ok v. 1. pont b). Be!égz.is 
esetében. Szcrntüneteknél a szemet híg bórsavas v. tiszta vízzel mos
suk ki, majd 1·--2 csepp 2-4%-os prokain-ol<latot, utána pedig pa-
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raffinolajat cscppcnttink be. Fáj_dalmak, köhi:igés ellen 2-3 cg ctil
marfÍll vag:y ~- cg. morfúi i'.'j. Szúkség_ eseté~ O,-beléle%'eztctés. Sz~j
üreg, orr oblogciesc Ing borsavas v. tiszta Vlzzcl. Glott1s-görcs bron
chus-görcs, tüdö_vizenyő esetén 1. egyéb ált. eljár. 14., 15., 16: pont 
Továbbiakban ttlneti. · 

,\nllin. P~r os l. ~!~. elj<ir. 1. pont a). ~:kohol. t_?j, ol.aj, zsír és savanyú 
ital trlos! Anihnnal szennyezett runazatot, labbeht azonnal levetni! 
A bőrre került anilint szesszel (den. szesz is jó) mossuk le. l'vlethaemog· 
]obinacmia kezelését 1. ált. eljár. 9. pont. 0 2 -belélegeztctés. Szükség 
esetén me5terséges belélegezteté~, légzóközpont-izgatók. További
akban tüneti (collapsus stb.). 

Ant:Unon~vegyilletek. L. ált. eljár. !. ponl a). Ezenkivűl %-1 g acid. 
tannicum-oldatban vagy magn. oxydatum. Nátr. tioszulfát ü.1j, vagy 
Dicaptol. Továbbiakban tüneti. 

Antifcbrin. L. ált. eljár. 1. pont a). Methaemog!obinaernia esetében 
J. egyéb ált. eljár. 9. pont. 

,.\Jltipyrin.. L. ált. eljár. 1. pont a) és tüneti. 

Anyarozs. L. ergotin. 
Argentum nitricum. Gyomo1·mosás konyhasós vízzel, utána hashajtó 

1 kávéskanál konyhasóval és carho acifratus. J./átr. tioszulfát inj. 

An:én. L. ált. eljár. l. pont a) és 8. pont. Dicaptol! vagy mitr. tios;;ulfál. 
Infúziók! Df.>:lróz iv. Környéki érszükítők. B, vitamin. 

Ar.zénhidrogén. Nárr. tioszulfát iv., esetleg: Dicaptol im. Alkalizálás. 
Transfusio, esetleg vérlebocsátással párhuzamosan. Infúziók, diuresis 
fokozása, anuria, urn.ernia elleni küzdelem. C-, B, -1itami11. Üz·inha· 
ládó, szükség esetén sztrofantin. 

Atropin. (Belladonna, maszlagos nadragulya.) L. ált. e!j. 1. pont a). 
A gyomormosás olajozott szondával történjék. Swenal foj. vagy 1 cg 
morfin. Ha morfint adunk, úgy állandóan figyeljük a légzéot. Szükség 
esetén lekötés, ké.-iyszerzubbony. 

,Azophenu.tn. L. antipyriii. 

Bárium.vegyületek. L. ált. eljár. 1. pont a). Hashajtás mindig s:.:-;ulfáto:; 
hashajtóval! (magn. vagy natr. sulfuricum). 3 %-os nátr. szulfátból 
20 ml iv. többször is, vagy nátr. tioszulfát iv. Fájdalmas bélgörcsök 
ellen papave1in, atropin .. ,,;. Légzésbénulásnál rnesterséges lélegeztetés, 
0 2 -bclégzés. 

Benzin. Per as mérgezésnél !. ált. eljár. 1. pont a). Narkózisnál légző
központ-izgatók, 0 2-, CO.-belélegeztetés. Koffein, Lo/Jdin, Spiractin, 
Tetracor. Nagyfokú nyugtalanságnál Scimia.l inj. 

Renzol (toluol, ~ilol). L. benzin. 

Bizmutvegyületek. L. higany< 

Botulis=us. Hazánkban igen ritka! Nem tévesztendő Gssr.e a sah:nonel
lák, staphylococcusok stb. által okozott ételmérgezésekkel. A botu
lismust a secretiós r.avarok és a bénulásos tünetek - melyek elsősor
ban bulbaris jellegűek - jellemzik. T: gyomormosás, erélyes has· 
hajtás, beöntések, Prooligmin inj., Sligmornn inj., H~ vau, az első. 24 
órában botulismus-s:u'rum. Nyelési képtelenségnél mrnden per os ital, 
étel eltiltandó (aspirációs pneumonia! !). Mesterséges táplálás, in
fúziók. Naponta egyszer 1-2 mg pifokarpin és oz.liichnin (2-3 mg} 
inj. Légzé:sbénulásnál mesterséges lélegeztetés. Prophylacti1n1san 
penicillin. Gondos ápolás és egyéb tüneti eljárások. 

Brórn (elemi). Per os mérgezésnél % lit. 1 %-os nátr. liasz;ulfát· vagy 1 %-os 
nátr. hidrokarbonát-oldat itatása. Utána hashajtó és carbo activatus. 
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Konvhasó ·iv. Hcldcgzés e>ctébt<n (hrórngl'oziik) l<is<l klór v. ML el
járás. 2. pont. B5rrü! i1át~. 1[05zulfát- v. r!átr. loidrokarbonát-oldatt,,_J 
mossuk le. 

Brómsók. L. altatószer-mérgezés és konyha~ó iv. 

Bró:m.aceton. A szemet tiszrn vi7.zel ;·agy 2-3 "'>os nátriumbikarbonátos. 
vízzel mossuk ki. Szemfojd::ilmak esetén !---2 c~eJlp 2 %-os _prokain. 
Fájdalmak, köhögés ellen fájdalomcsillapítük, kodrin. Bőrtünetek· 
esetén hűsítő kcnócs (Ung. alum. acct.). 

Brómbenúlcianid. L. bróm<iceton. 

Camphora. L. kámfor. 

Carboneum.~sulfuratuzn, L. ~zénkéncg. 
Carhoneurn tetracÍ'-.loratv.m. L. széntetraklorid, 

Chinin. L. áh. eljár. l. pont a). Ezenkh•Ul értágítók. Amifriitrit vagy niko
limav, B,- és A-vitau,in. Bú folyadékkln:tel, diuresis fokozása. 

Chfo.r. L. klór. 

Chlorogeniu:m. (Chloramin, Neomagnol.) L. ált. eljár. l. pont<:). Tej. 
tojásfehérje, nátr. hidro/;arbondt. 

Chloroformillll'.l. Per o.r 1. ált. eljár. 1. pont a)_ Légzőközpont-izgatók, 
0,-, CO,-belélegeztetés, szübég esetén mesterséges légz~s, $ZÍvmai;z
százs. Fenyegető szívbú1ulásnál .rztiofanlin iv„ szívbénulásnál adnma
lin intraeardia!isan. Adrenalin csak mdy comában adható! Bdileg
zi.rnil mint fent, ált. eljár. nélkül. 

Ch!orphenanum. (DDT, Gesarol, C\cocid.) L. ált. eljár. 1. p011t a). 
Olaj, zsír, tej tilos. N-yugtalanság, göresiik esetében barbiturát i11j, 
Infúziók. 

Cián és vegyii:Iete>. Pl, o.i ,,,,;„~ezémél, ha a tűnctek még nem fejlődtek 
ki, !. ált. eljár. l. pont a). A gyomormosó vízbe 1 csipetnyi (kb. 2 g) 
ká{. hipcrmaugánt te.•zUnk. Ezubn közvetlenül, esetleg: ezt megelőz.Seri 
5·-10 ml 4-5 %-os no/r. ni/10.<Um inj. iv., lassan. Rögti:in utána 20---40 
ml 10 ~-os ndtr. tiu.<;;.u!fál inj. iv. Ez utóbbit rö„id idöközökbeu (10-
15 perc) kb. 3 ízben megismételjük. Ha a mérgezt>H állapota lénye
gesen nem javul, úgy 2 óra múka az eljárást _r;:/ adagokkal megismé
teljük. Egyéb, de kevésbé értékes eljárások: ], 10-20 ml 1 %-os 
melilinkék úzj. iv., utána 20 '.\_,·os dextróz 30---40 ml. 2. 10 ':k',-os nátr. 
tioszulfdl 30-40 ml iv. 3. Pár csepp (III-V) amilnitiitcl lélegeztetünk 
be 2-3 izben 5-percenként. Ez ntóbbi bi>rmely clj2.rás mellett is 
<ilkalrnazhaló, siit ajánlatos. Bdéle_i!/,éses mérgezésnél mint fent, kh·évc 
a gyomormosást ~tb. Légzési zavarok, bénnlás esetében kitartó mes
terséges lélegezteté.1, 0,-inbalárió. 

Cinkvegyiiletek. L. ilt. eljár. 1. pont b), de utána még vízben szusz-
pendált carbo ae:ivatust is adunk. Továbbiakban tüneti. 

Clark l. L. adamsit. 

Clark II. L. adamsit. 

Cocain. Per os mérgezésnél l. ált. eljár. !. pont a), továbbá pár csepp amil
nitrit vagy más értágítók. Vízszintes fektetés. Nagy nyugtalanság 
esetén baJ:"biturát inj., e;etlcg iv. narkózis ( f„/w1w.;-con). I>1orfín, 
adrenalin tilos] Bénulási tüneteknél koffein, Tetracur. Lohefin, 0 2 • és 
C02-inhaláció, mesterséges lélegeztetés. Szívgyengeség- esetén sztro
fantiii. 

Cocainum novuin (fr más helyi érzéstelenítő). L. cocain. 
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Cupru:n sulf~ricuU: (ré~gálic, kékgá!ic:, kékkő). Óva1os, de a\apm 
gyom_o:·mosas~ :-i.tana v1zb7n szunpendált carbn (IC/fralus •• Ndtr. /i,o
s:r.ul/at IV. lnfuzwk, analeptJCumok Sym/iatfwmim va(!v Puholrl. Hacmo
Jysis esetén (hacmolyticus icterus) l. ált. eljár. iö: pont.· 

Dnrázscsipés. L. méhcsípés. 

Denaturált szesz. A közönségP.S, forgalomban kn') denatm·,i_lt szc,>zbeu 
nincs n1etilalkohol! A továbbiakban L <>lI-wliol. 

Diphenylaniinarsinchlo1·id. L. adamiit. 

Diphenylarsinchlorid.);L. adamsit. 

Diphynela:;:osincianid. L. aclamsi1. 

Digitalis és késútményei. Per os l. ált. eljár. 1. pont a). Továbbiakb4n 
atropin inj. 1 mg naponta 2-3-szoJ:". Feltíínö sápadt arc esetén 2-3 
csepp amilnilrit-belélegeztetés vagy más nitrit és kofftin. Ny\lgtaiók, 
mint pl. Sevenal. Légszornjnál 0 2-inhaláció. Szívblokk tüneteinél 
Diaphy·!liu iv. Morfin tilos! Teljes nyugalom, mozgástilalom! 

D!chlordiaetb.ylsulfid. L. mustárgáz. 

Dinítrcbnnzol. L. nitrobenzol, azzal a különbséggel, hogy nagyobb 
metilénkékadagokra Yan szükség, és lefolyása lényegesen hosszabb. 

0 .Dinitrokrezol (sárga méreg, permetezőszer). Per os mérgezésnél 1. 
ált. eljár. Bőséges cukorbevitel per cs és parcllleralisan, infúziók. 
Kyugtalanság, görcsök esetén barbitui'álok. Szükség eset{·n keringést 
javító szerek. Bőrre került anyagr;1il szapp<inos vize~, illetve vize.'< 
lemosás, szemb(;J tiszta \"Í~zel kimosás. Alkohol tilos. 

Ephedrin. L. Aktedron. 

Ergotin. L. ált. eljárás. Értágítók, pap::iverin, amihiitrit, meleg fürdők. 
Görcsök esetében barbiturátok, súlyos görcsöknél iv. narkózis (lutrn· 
nan;on stb.). 

Égetett :més:>:. Bfirrtl olajjal távolítjÚk el. S:;_em: Cukros vízzel mossuk ki, 
utána l-2 csepp paraffinolaj. A részecskéket úgy távolítjuk cl, hogy 
előbb érzéstelcnítünk, majd olajba mártott finom eeseHel a részecs
kéket eltávolítjuk és a szemet 4 %-os ammóniumklorid-afdattal mossuk ki. 
Per os mérgezésnél cukros tej vagy olaj, tej, tojás, fehérje. A továbbiak. 
ban l. marómérgck, -lúgok. 

Étel-, éiehniszer-mérgezések (hús, hal, hurka, ko11::_a1', tojás, fagylalt 
tritamékek stb.). Ha feltehető, hogy a gyomor-bél huzamban még 
van a mérgezést okozó ételből, élelmiszerből, úgy J. ált. eljár. 1. pont 
a). Ha a hányás, hasmenés folytán már kiürült, Úgy csak vízben 
szuszpendált carbo actfratust adunk. L<:"gfontosabb a víz- és süveszte
ség f'armlaalú pótlása iv. adott 10-20 ml 10'.X,-os konyhasó inj.-va
infúziókkal! Ugyanc~ak megszüntetjük a collapsust is. Legalább 
8-10 órán át telje~, még folyadékokra is kiterjedő koplalás! Bélgör
csök ellen ún. k6Hka-csejJ}!ek, fejfájást amidCizofrn kúp szünteti. l\-1ed<lli 
liasrnenéseket láztalanság esetén opidtokkal kezeljük. 

Etilhenzin. L. benzin. Az Piilbenzinben 0,6 pro mill. ólomteiracti! \·an, 
s így per os mérgezésben ez s7,á1nításba nem jöhet. 

Fenaceti.n. L. ált. el_iár. !\1eihaemoglobinaemia C3ctéhen 1. ált. eljár. 
9. pont. 

Faszesz. L. metilalkohol. 

Fluoxhidrogo;.n, fluorsav. IJ.digd> esetében l. klór, ezenkívül kalri11m 
i. un. Bőr: bő vízzel való lemosás, még jobb ralc. ch!Dr.- vagy ra!r. 
gl11co11icum-oldattal. Vtána magn{::;ium glicerin (1: ~) pfppel vagy nedves 
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ca/c. d;/or. vagy gluconic.-os gézzel fcdn!· I~-~ j(> h_atásún?k ~ondják 
a 1 O %-os cak. gluconic.-oldattal valo. kor~lfec~ke1!-dezes~ es ezzel 
ncd\·esitett komprc;s·.<. ráhelyezését. Pa M mergeze>nél ka!cmm per os 
(calc. g!uconic., k•.éla_, tojáshéj, magn. usta stb.). kalcium i. ven. To. 
vábbiakban ]. niaro=crgck, -savak. 

Fluorvegyiiletek {szervetlenek). L. ált. eljár. 1. pont a), kalcium (calc. 
glucollic., calc. carbonicum, kréta stb.) per os, Kalcium iv.! 

Fluorfoszfátok (s;::erves Joszforsawegyiiülfk). L. ált. eliár. cholincszterase-
bénítóknál, 20. pont. · 

Fluoracetátok. L. ált. eljár. J. pont a). Görcsök 'esetén barbiturátok 
narkózis iv. Intra11arco11 stb.-vel. Szívzavaroknál s;:;frofant;n iv. ' 

Fonnalin (formaldehid, Lysoform). Per os 1. ált. eljár. l. pont b). Be
lélegzis esetében mint klórnál. Továbbiaknál l. marómérgek. 

Foszfor. Per o~ mérgezésnél. Hánytatás I %-os rézszulfát-oldattal, ami 
egyben antidotum is. Utána, ha kivihető, gyomormosás 1 pro mii. 
kal. hypermang.-oldattal. Ezután sós hashajtó carbo aclivatusu.al. Pro
phyl'.1-cti_kusan májvédelem, J. ált. eljár. 11. pont. Tej, zsír, olaj, rici
nus 1s tilos! 100-150 g paraffinolaj adható. Fos::;fors{riilis, pl. foszfor. 
gyújtóbomba stb. Szem: azonnal bőséges öblítés, mosás 2-3 %-os 
szó<labikarb.-oldattal. Utána igyekszünk a látható foszfonészecskét 
csipesszel eltávolítani. IVfinél gyorsabban szakorvoshoz juttatni. Út
közben is szódabikarb.-öblítések. Ha a ruházatra került, úgy azonnal 
levetjük azt, és az egészet vagy az érintett részt víz alá merítjük. Az 
oltást víz hiányában nedves homokkal, föld_del, nedves ronggyal, 
szükség esetén vizcletünkkel is végezhetjük. Ovjuk a ruhát a meg
száradástól, mert ez esetben a foszfor ismét meggyullad. A bífnr került 
foszfo~_t előbb az említett úton eloltjuk, legjobb, ha a végtagot vízbe 
merítJuk vagy folyóvíz alá tartjuk, és kés fokával vagy más alkalmas 
tárggyal a többnyire ragacsos masszát lekaparjuk. Utána 5 %-os 
rézszulfát-oldattal többször lemossuk és ezt többször megismételjük. 
Utá1_1a a _látható barnás részecskéket eltávolítjuk és rézszulfát- vagy 
nátnumb1karbonát-oldatba mártott kompresszt helyezünk a sebre. 
Kenőcsöt, olajat a sebre csak akkor szabad tenni, ha az összes fosz
fort eltávolítottuk. A haj;:;atra jutott foszfort hasonlóképpen kezeljük, 
de az oltás után a hajat tőből lenyírjuk, levágjuk. 

Foszgén, Foszgémnérgezésre gyanúsat tünetmentesség idején is teljes nyu
galomban, teljes mozgáslilalom mellett 24 óráig megfigyelés alatt 
kell tartanunk. Szállítani is csak járművel szabad. Kezdődő vagy 
kifejlődött tüdővizenyő esetében ]. ált. eljár. toxikus tüdővizenyőnél 
3. pont. Gyógyult foszgénmérgezett hosszabb időn át pihenésre szo
rul. 

Gázmérgezés (11ilágíló-, kipuffogó-, fost,- gcnerátorgá;::). L. szénmonoxid. 

Goi:nbamérgezés. Gombamérgezés alatt csak a mérges gombák által 
okozott megbetegedéseket értjük. A mérgezést okozó gomba milyen
ségét (csoportját) s így a gyógyítást is az összevont Rácz-féle c~oporto
sitás útján állapíthatjuk meg, mely a lappangási idő és a tünetek 
viszonyán alapul. 

I. lfpus (csoporl): 
a) Hányás, hasmenés, rövid, %--3 órai lappangás; 
b) koleriform hányás, haswenés; hosszú, 6-12 órai ~őt hosszabb 
lappangás. 

II. típus (csoport): Atropinmérgezéshez hasonló tünetek. 

III. tipus (csoport): l\1uszkarinmérgezéshez hasonló tünetek. Hányá~. 
hasmenés a IL, HL tíµusn,\l i~ dűfonhilhat, de a domi1u\.ló tünetcl; 
mások. 
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J. típu.r. o) Gyomo_rmosás, hashajtó caibo activalwszal 10 ml 10 a' 

konyhasó iv„ szukség esetén infúzió, collapsus-kezeiés, 8-lO ;:::?5 

át koplalás. 1-2 nap alatt gyógyul. Rendszerint a Boletus Lact }an 
Scleroderma, Russula gombák mérges fajtái okozzák. ' auus, 
b} Súlyos, a kolerára vagy arzén111érgezésre ha~onlító tünetek . „ k 
ran súlyos májkárosodással. Gyors cxsiceosisra vezet, collapsus !ll_<; -
gyengeség, ritkábban anuria, uraemia. GJ'ógyitás: gyomorm~~iv
~~ben szu~zp~ndált. carbo activatus, ha módi;inkbar: áll, az első 524 
oraban ant110.wkus szerum. Iv. 10%-os konybaso, napi 2-3 lit. infúzió 
csepegő infúzió,_ 20%:?s, dextróz napi 100-1~0 ml0 collapsus elleni 
szerek, s;:;twfa11/m. MaJvedelem 9. pont. Chotinchlond, mellékvestkire _ 
készítn)ények. Anuria esetében rr1egfelelő cljárás_ok. Okozói _a g)ilk~s 
galóca és rokonai, valamint rítkábban a közonséges pa·pi;apka és 
a vórhenyes őzlábgomba. 

Jl. típus. Gyomormosás, .!iashajtás, c1ubo activatus. Nyugtalanság, deli-

Ill. 

rium ellen barbiturátok vagy l cg morfin. 1-2 nap alatt gyógyul. Oko
zója a légyölő és párducgalóca. 

típus. Gyomormosás, hashajtás, carbo m;/foaius. 1 ml atmpin inj. s. cut. 
10 %-os konyhasó iv. 10 ml. Szükség esetén infúzió. Okozói legtöbb'. 
szőr a susulyka-fajok. 1-2 nap alatt gyógyul. 

Gyufaoldat. A jelenlegi használatban levő gyufák (gyufafejek oldatai) 
mérgezést nem okoznak, de biztonság okából l. ált. eljár. J. pont a). 

Hamuzsír, ha:mulúg (Kal. carbonicurn). L. marómérgek, -lúgok ú 
1. pont b). 

Heresó. Kalcium inj. iv. és hn. Gyomormosás, hashajrás, carbo activalus. 
Továbbiakban az esetleges oliguria, anuria, uracmia kezelése. Szük
ség esetén per os calc. carbon;c. (kréta) vagy calc. gluconic., calc. chlor., 
tojáshéj vagy más kalcium.készítmény bő\·en, majd hánytatás és újból 
kalcium. 

Hígany„fén:i". A fémhigany per os (lázmérötörés, Cantor-szonda, suicid 
kísérlet) nem szokott mérgezést okozni. Biztonsági okokból, míg ki 
nem ürül, naponta 3 X 1 kávéskanál carbo activatus és hashajtó. 

Higanyvegyületek (.i::,ubiimát, oxicianid, kalomel stb.). Gyomormosás, ha 
lehetséges tejjel, tojásfehérjés tejjel vagy tojásfehérjés vízzel (2-3 
tojásfehérje 1 literre) vagy 1 %-os nálr. tioszulfát-oldattal. Utána has
hajtó carbo activatusszal. Karlsbadi só tilos konyhasótartalma miatt. 
Utána Dicaptol injekciók a használati utasítás szerint vagy 10%-os 
nálr. tioszulfát 10-20 ml, napjában többször több napon át. Bélmo
sások 1 %-os nálr. tioswlfát-oldaual. Infúziók, konyhasó iv., dex/t6;;_ 
iv. Szájápolás H 2 0 2-oldattal, gingivitist ne kezeljünk adstringem 
oldatokkal, a nyálát a beteg ne nyelje le. Oliguria, anurja, uraemia 
esetén a szokásos eljárások. Dekapszulálás nem hoz eredményt. To
vábbiakban tüneti. 

Hypo „P' (mosó- és fchél'itfozer). L. marómérgck, -lúgok. 

Ideggázok (Tabun, Sorin, Soman). L. ált. eljár. cholinesterase-bénílók. 

Jódtlnktúra. Keményítős vagy lisztes pépel itatni, esetleg 2--5 ';\;-os 
11átr. tioszulfát-oldatot. Shockot, collapsust, gégevizenyőt 14. pont 
eljárással kell kezelni. A továbbiakban mint inarómergezésnél. 

Kali.um chloricIUn. L. ált. eljárás 1. pont a). Ezenkívül alkalizálás, bó 
folyadékbe\·itel per os és parcntf'ralisan. :i\.Jethaemoglobinaemiánál 
1. egyéb ált. eljár. 9. pont. Oligllria, anuria, urac-miánál a szokásos 
eljád.sok. Savanyú italok, étek];, alkohol tilos. 
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Kalium hyperraanganicum. Gyomormosás r:em mindig .vihe,t? ~ke~e~~
fül és nem döntő fontossi.gú. He~yc:tte te,i,, cnkr'?.~ icJ_, t_ciJ,as1eherJes 
tej vagy vfa, egyéb J1íiáp cukros. v1~ 1lata11du. Sz~i-m:c~o~h;tessel va,g}• 
envhe vízsugárral mcgt1szlltm;dc;, <lZ mlatar;adt kustál) ,°Kto~: 2:--3 )í). 
os 

0

111Í/T. /iosz!lffá!os öbJÖgC[~S IS, JO, !;>Cl",?·; 15 JiaSZllOS. ro.\'al~bmkb.au 
iüneti (i.hock, collapsus, gcgev1zcnyo, faJaalom stb.), egycbkcnl 111111t 
marómérgezésnL!. 

Kán:'.lfor. L. ált. eljár. l. pont a;. Nyugtalansag esetén barbilimitok inf.· 
alakjában. Súlyos görcsöknél iv. narkózis (Inlranaú-011 stb.) 1 cg mor
fin. Koffán fokozhatja az izgalmat. 

Karholsav. Börröl alkohollal (den. szesz is jó) mossuk le, utána olajos 
kötés. Pa os mérgezésnél 1-2 dl növényi olaj, 'icintrn, ut:'ma hashajtó 
(keserűsó, még jobb a glaubersó) nátr. szulfát. Ha kivihető, úgy 
előbb gyomormosás, utána nátr. szulfát-oldat és cmbo activatus. 10 %-os 
nátr. tioszulfát, vag}' 3 %-os nátr. szulfát iv. Továbbiakban analep
ticumok, légzőközpont-izgatók, collapsus-kezdés, szükség esetén mes
terséges lélegeztetés. 

KéndioXid. L. kiór. 

Kénhidl'ogCn. :11.-iesterséges lélegeztelé8, iég?.Dkö7.pont-fagatók. 0.- és 
CO,-inhaláció, analepticumok, collapsus-kezelés, szükség esetén 
transfusio, vérlebocsátás. 

Kígyómarás. Ha végtagon történt a marás, úgy a seb felett lekötést, 
leszorítást végzünk, majd a marás helyét sebészetileg fe!tátjuk, ki
véreztetjük, kiszívjuk (Bier-harang stb.), esetleg klórmész- vagy kál. 
hipermangán-oldattal kimossuk. Szokásos a marás környékét 1 %-os 
klórmész. vagy Yz-j %-os hipermangán-oldattal körülfecskendezni 
(gyakran necrosist okoz). Ha van polivalens viperaszérumunk, úgy 
a marás környékét ezzel fecskendenük körül, és még 10----20 ml-t 
adunk i. musc. !1-férsékeit mennyiségű alkoholos ital (pálinkaféle) 
jót tesz, Úgyszintén erős babkávé is. Analepticumok, sr.ükség esetén 
mesterséges lélegeztetés, 0,-, COrinhaláció. Prophylactikusan 
penicillin. 

Klór. L. ált. eljár. 2. pont a). 

Klóracetofenon, L. brómaceton. 

Klórmész, L. ált. eljár. marómérgek -lúgok és !. pont b). 
Klórpikrln. Szemet tiszta vagy 2-3 %-os nátriumbikarbonátos vízzel 

mossuk ki. Alkalizálás. A hányást jól csillapítja 1-2 pohárka pálin· 
kaféle. Methaemoglobinaemia esetén 1. áit. eljár. 9. pont. További
akban L foszgén. 

Klórvinilarzinklorid. L. Lewisit. 

Koffein. L. ált. eljár. 1. pont a). l\yugalom, barbiturfttok, 2-3 csocpp 
amilnitrit és ti!Tieti. 

Kokain. L. cocain. 

Kombinált porok. L. ált. eljár. 1. pont a} és tüneti. 

Kőrisbogár. Ó\·alos gyomormos'ás, hashajtó (keserűsó, glaubersó!) 
carbo activatus. Alkalizálás, infúziók. A nyelöcsil, gyomor fájdal
massága ellen 1 %-os prokain-oldat 3 X 1 evőkanállal. Hólyagmosá.~ 
langyos VÍ7.7.el vagy l %·os nátriumbikarbonátos oldattal. Oliguria, 
amiria, uraemia esetén a szokásos eljárások. Fájdalomcsillapítás és 
más tüneti kezelés. Tej, olaj, zsír, alkoholos ital 1ilos! Az esetlegc.~ 
hólyagokat megnyitjuk és tartalmukat kibrn:·sátjuk. 

K„6msa'' és sói. Óvatos gyomormosás tejjel, tejes vízzel, tojás, febérjés 
tej vagy vízzel, Utána magn. usta és carbo activ .• 10')(,-os nátr. tio
szulfát 10-20 ml iv. Fájdalomcsillapítá~, infúziók. Oliguria, anuria, 
uraemia esetén a szokásos eljárá~ok. 

J..cander. L. digitalis. 

Lewisit. L. mustárgáz. Azonkívül Dicaptol injekciók. 
Lysoform. L. formaldehid. 

Maró:rnérgek (lúgok - srwok). Az általános cljá.r<isok - l. álL eljár. 
1. pont b) - után a helyi - nyelőcső-, gyomor· - fajdalrnak <':s 
nyelési panaszok enyhítése végett a naponta 3 x 1 evőkanállal 1 %-os 
firokain-oldat vált be. A nyelőcső· és gyomor-spasmusokal p_apm:eriu
bdladonna-amida::.ofin kúpokkal vagy Troparin injekcióval szuntetjük. 
Glottis-oedcmánál J. ált. eljár. 14. pont. Táplálékul az első napokban 
csak tejet rendelünk, mely mint finom emulzió, gyógyszer is-"-és táp· 
szer is. Későbben folyékony, majd pépes diétát írunk elő és így tovább 
a normál étrendig az állapotnak megfelelően. Súlyos esetekben már 
az első naptól infúziókat adunk és mesterséges táplálásra térünk, 
melyet C- és B,-vitamin injekcióval egészítünk ki. Az esetleges per
fonitiók műtéti eredménye igen rossz, csaknem :kilátástalan. Szükü
letek (nyelőcső-pylorus) rníítéti indicaiióját, um. gastrotomia, gastro
enteroanastornosis, lúgrnérgezésnél 6 hét, savrnérgezésnél 4 hét előtt 
nem állítjuk fel. Ha a beteg állapota megengedi, jobb 8, illetve 6 
hét után operálni. A korai szondázás felnőttek lúgmérgeúsébcn nem 
váltotta be a ~eményekct. Komolyabb marómérgczés eseteiben az 
első napokban -prophylac1iku~an fnnlciflin-ke:zelés. 

Metilalkohol. Közvetlen a mérgezés után ált. eljár. 1. pont a). Edlal
kohol 30--40 ml hígítva per os vagy szondán át, pár napon keresztül. 
Erélyes alkalizáiás, bő folyad<;'>.kfelvétel, infúziók. Analepticumok, 
légzőcentrum-izgatók, 0 2-inhaláció. Első órákban vérlebocsátás. 
B,-l'itamin inj. 

Mctilbromid. Légzési zavarokban, fenyegető légzésbCm1lás esetében 
légzőközpont-izgatók. Q 2., CO,-inhaláció, szükség esetén mestenséges 
lélegeztetés. Tüdőviz"nyőnél vérlebocsátás, 20-40 %-os dextróz 
50-100 nil i\'., sztrofanlin iv. Görcsök, izgalmi állapotok jelentkezése
kor iv. narkózis (111t;anarco11 stb.). Infúziók. 

i.íéhcsípés. Fullánkeltávolítás, a szúráshelv, ki~;'h·Ma (szivar~, c~f'ar~t
taszipka), utána szalrni~b2„_sz- v„gy mas lugos oldattal oe.dorzsol· 
jük Altalán= runeteknél adrenalin inf. % ml vagy adrenahn-spray 
va;1• -qedrin. Calc. _r;!uconicum inf. iv., vagy im. Tüdővizenyő jelcntke
Lésekor .iztrofantill iv. collapsusnál analepticumok, ér-szűkítők. Lég
zésbénulá.~nál mesterséges lélegeztetés. Lobelin, Tctrncor, Spfractin, 
CO.-inhaláció. A szájüregben történt szúrásnál vagy glottis-oedemá· 
nál -adrenalin-spr·ay vagy inf. calc. gluco!licum inj. iv. Szükség esetén 
tracheotomia. 

Més;,:nitrogén (calciwn cirmamid). Per os n1érgezésnél l. ált. eljár. L t_>Ont 
b) és marómérgek, -lúgok. Beléügzis esetében tüneti. .>\lkohol tilos! 

Morfin és sz~r:mazékai. Per os mérgezés. Ha a mérgezett állapota nem 
túl súlyos, úgy gyomormosás, carbo aclivatus és hashajtó. Ha légzés
bénulás fenye«et, úgy előbb megszüntetjük a veszélyt, és csak azután 
kíséreljük me/i a gyomormosást vagy csak vékony szondán át keserű
só-oldatban szuszpendáit ca>'bo activatusl viszünk a gyomorba. Az 
újabb kutatások a többszöri gyomormosást feleslegesnek tartják. 
Minden figyelmünket a légzés fenntartására fordítsu:k gyógysze:e.,, 
úm. Lobdin, Spiractin, Tetra~or, s;:trichnin, 11-allylmorplun ( Nalorphm), 
0 2 + 00,-inhaláció és machanikus úton, mint mesterséges lélegezte· 
téssel. A mesterséges lélegeztetést kisebb megszakításokkal órákon át 
kell néha folytarni. Alkalom esetén a „vastüdő" sokat segíthet. Bél· 
mo'sások ajánlato8ak. Fenyegető tüdővizenyő esetén sztrofantin: El· 
húzódóbb lcfolyáskor infúzió, pmicillin. Gondos ápolás, állando fel
;;.,-, plet, katét('rczés. Pmenlna!ú mérgezémél 1. ált. eljár. 6. pont. 
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f,fosópor. L. ált. eljár. marómérgck, - lúgok és L pont b). 

Mustár!l;áz. Bőriin csrpp, f1ernut. A bőrre julo1.1. mérgező anyagot vattával, 
gézzel, itatóspapírra! vagy bármely más alkalmas anyaggal felitatjuk 
(.ledörzsölni, letörülni" tilos) és a helyét klórmészpúderrel (1 rész 
klórmész + l rész takum) behintjük, és ezt kb. 10 percig rajta hagy. 
juk, majd lemossuk. J\1ég jobb, ha erre a célra az ún. gézscbcsomagoi 
használjuk, a rajta levő használati utasítás szerint. A hatástalanítás. 
céljára alkalmas. még a chlorogenium (Neomaguol) is,_de ezek csak· 
nedvesen, víz jelenlétében hatásosak. Szükség esetén víz hiányában 
a szennyezett területet behinté5 előtt nyállal nedvesitjük meg (meg
köpdössük), vagy vizeletet használunk erre a célra. Hatástalanító 
szerek hiányában igen hasznos lehet a szappanos vizes lemo~ás is, 
sőt a hatástalanító eljárások után is jó, ha szappanos vizes lemosást 
alkalmazunk. A mustárgáz okozta erythcmára valamilyen klóros 
oldattal (I-2 %-os chlorogenium) nedves kötést helyezünk. Ha bulla 
fejlőd_ött és még nem nyilt meg, úgy a fejlődés c.o;úcspontján (3--4. 
nap) a bullát a legnag,·obb sterilitás mellett az alapjához közel meg. 
nyitjuk és tartalmát kibocsátjuk, majd a hólyag falát óvatosan eJ. 
távolítjuk. A sebre 1-2 %-os chlorogcniummal átitatott gézt helye. 
zünk és ezt naponta többször váltjuk. Ha a gyulladásos folyamat 
lezajlott, úgy rátérünk a steril száraz vagy indifferens kenőcsös keze
lésre. Fertőzés esetén helyi és általános chemotherapiás vagy anti. 
bioticumos kezelés. 

Bőrön gódwtás. ·A ruházatot levetjük és az egész testet szappanos 
vízzel lemossuk, esetleg még klóros vízzel is. Utána a bőrt tiszta vaze
linnal bekenjük. 

Szemgó?.)wlás. A szemet 2%-os natr. bikarbonátos vízzel mossuk ki, 
é> <'zt többször megismételjük. Az öblítések után alkáliás szemkenő
esüt alkalmazunk. A fájdalmakat 2 %-os prakain-oldat becseppentésével 
enyhítjük (kokain tilos.'). A továbbiakban naponta 2-3-szor paraffin. 
olajat cseppentünk. Fertőzés, komplikáció esetén szakorvos! A szemet 
erős fénytől óvni! Csepphc.tds. Ha a szembe folyékony mustárgáz került, 
''llY azonnal bőséges nátriumbikarbonátos vagy tiszta vízzel való 
mosás, mJ.„,:.i SYorsabban szakorvosi kezelés. 
Belélegzés esetén. A beléleg-.o!Olt musti>·g&„ a légzőszerveken hurutos. 
álhártyás, necrotikus folyamatokat idézhet dö. Ri.t.kábban kisfokú. 
körülírt tüdővizenyőt. Gyakori a pncumon.ia is. A gyógyltés ennek 
megfelelően a belgyógyászati szabályok szerint történik. Penk:illin 
már prophylactikusan is adandó. A fájdalmas gégefő locális kezele,,., 
helyi érzéstelenítőkkel való ecsetelésben áll. Igen jó a metilénklk
kokainos ecsetelés. Köptetők, inhalálás, köhögés és fájdalomcsillapítók, 
nyugtatók, altatók, vitaminok, szükség esetén excilánsok, u./rofantin. 
Gondos ápolás, táplálás, psydiotherapia a gyakori depressió miatt. 
Per os 1nfrgezésnél (mustárgázzal szennyezett ételek, italok fogyasz
tása) 1. ált. eljár. 1. pont b) és tüneti. 

Nikotin. Per os !. ált. eljár. 1. pont a). Analepticumok, koffein, babkávé, 
alkohol (pálinka). Légzésbénulá~nál mesterséges lélegeztetés, légző
központ-izgatók, szívmasszáz8. Súvbénulásnál adrenalin intracardia· -
lisan. 

Nitrobenzoi. L. anilin. 

Nitrogénmustár. L. mustárgáz. 

Nitroglicerin. L. amilnitrit. 

Nitritek, nitrátok. L. ált. eljár. l. pont a). Analepticumok. Melhaemog
lobinaemiánál l. ált. eljár. 9. pont. Káliumnitrát (salétromsó) eseté· 
ben konyhasó iv., bő folyadékfelvétel. 
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Nitrózus gázok. L. foszgén. 
Novocain ( cocainum novum, procain). L. cocain. 
Ólonisók. L. ált. eljár. 1. pont a). Hashajtás náir. s::.ulfátlaf, 10%-os 11átr. 

tioszulfát inj.-k iv. ca/(;ium gl11co11icum injekciók. Fájdalmas bélgörcsök 
ellen papaverin, apiátok. 

ótonitetraetil. Per os 1. ált. eljár. L pont a). 10 %-os tios;:11ljá1 iv. Nyug· 
talanság, delirium esetén barbiturátok, zárt elmeosztály • .tviorfint ne 
adjunk. 

Ópium. L. morfin. 
Q:i;::álsav. L. liere~o: 

Parathion. Per os !. ált. eljár .. J. pont a) •. Bőrr~l.' lc.,tfcl~lctről ~zapp_ap?J 
vizes lemosás. A továbbiakbau 1. alt. clp.r. cholmc.~teraz-benitok 
okozta mérgezésnél, 20. pont. 

petróleum. L. ált. eljár. L pont a) és tüneti, 
Pllokarpin. L. ált. eljár. 1. pont a). Atropin! és tüneti. 
Pirogallol. Per os J. ált. eljár. 1. pont a). ~1ethaemoglobinaemiánál 1. ált. 

eljár. 9. pont. 

Procain. L. cocain. 

Ricinusm.ag. L. ált. eljár. 1. pont a). Bevonószerek és tüneti. Szükség 
esetén infúziók és analeptkumok. 

Stibium-vegyületek. L. antimon. 

Schweinfurti :i:öld. L. arzén. 
Secale cornutum. L. ergotin. 

Szén1>av {C0
2
). l\ilcsterségcs lélegeztelés! 0 2.fohaláció, Lobelin, Spiractin iv. 

Szénkéneg (s:::,éndis::;.ulfid). Per os 1. ~lt. ~lj_~r. L.po_nt a). :rovábbiak?an 
Jégzőcentrum-izgatók. 0 2·, CO,-mhalacw. Szukseg eseten mesterseges 
lélegeztetés. 

Szénmonoxid. Oxigéninhaláció. Szükség esetén mesterség~~ ~élege~t:~~s. 
Legjobb az 0 2 6 C02 (9~ ~5) k~v:e~ék, a „Carbof!en m~alacmja. 
Lobelin, Spiractin iv., sztrafanlm, pmwzllm pr~phylact;-k;isan. ts. Decu· 
bitus-hajlam. Kivételesen súlyos esetben vedebocsatas parhuzamos 
transfusióval. 

Széntetraklorid. Per as 1. ált. eljár. 1. pont a). Olaj, .zsír! ri~inus !s til.os_! 
Egyébként légzés és keringés fenn!artása; Aclren;i-lin tilos. Calcium II!J. 
Májvédelem és az esetleges vesekarosodas kezelese. 

Szkopola:m.in. Per os 1. ált. eljár. L pont a). _Pare;iterál~~!'1 ~· ált. eljár. 
6. pont. A továbbiakban Jégzőcentrum-1zgatok. IGtunoen hat az 
efedrin. Atropin, morfin tilos! 

Szóda (mosószóda, 1ialr. carbonir;um). L. marómérgek, - lúgok! . 
Sztrichnin. Áh. eljár. 1. pont a) csak akkor, ha a gőrc~?k_mé!f nen1 l?" 

Jentkeztek. Narkózisban ált. eljár. sokszor kercsztulv1hetö. Tan;os 
altatás (Dauemarkózis), közben infúziók. Könnyebb es?t~b~n a mer· 
gczett állandó /;arbiiurál·hatás alatt álljon. Kb. 12-16 oran at, esetleg 
tovább is, a szükségnek megfelelően. A legnagyobb nyi:galom, __ c~~~?es, 
sötétebb szobában, minden külső iugert, úm. fényt, :za1t; de ki:lonoscn 
érintést, tapintást kerülni, úgyszintén a felesleges vizsgalatot IS. 

Tetl·aklóretán. L. széntetraklorid. 

Thnsó. L. marómérgek. 
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Triklóretilén. Per os l. ál!. c!jár. 1. punt aj. Egyébként a kg>:és és 
fenutartasa és tüneti. 

Tl:ntaceruza (metilviolelt). \ <::.ove1ekbe JUlot! ceruzabeJt ei'avohtJuk 
illetve kimetss>:űk. Szcn1set ulest azo11nal szakai vashoz kuldiuk. ' 

.,Td"-só (lrinátriumfos::.ftit). L. marómérgek, - lüg,-,k. 

Vipel'"am.arás. L. kigyórnani~. 
Vfaiiveg. L, marómfrgek, -· lúgok. 

Yperit. L. nmstárgáz. 

Függelék 

Su.~árz~si .ártahn_ak (rij11/gm-, gamma-, 11cutro11-mgár:;.ás mérgezóck). Nagy 
su~arzo e:iergiák behatásáuál (maghasadás, magéphés, egvesülés) 
elso ~ecnd':' ~ sho.ck ,le~_úzdésc. ~ó- és foly'1dékveszlcség (hányás, has
m~e.s) f'.':'tl~<; mfuz10kkal. \ érképzős<>crvek károsod:isáuál tfans. 
fusi.ok, y1a1kes;z1tmények, Yitaminok. Fertőzések ellen J>enicitlin és más 
~11/1~wlu_unwk. !'l"Yugalom! Gondos ápol~s és táplá!ás, psycholherapia 
cs tunet1 kczeles. 

Radio?-~tiv ~nyagok ($ugárz6k). PeT 0$ ált. eljár. J. pont a) és fenti 
K1valas;r.tas gyorsitása, a diuresis fokozása. Bőrre /1:;,/folr•lctrc kerül~ 
'"·.,akt: anya$ es;ctében ahtpos lemosások szappanos' vízzel (a hajas fej. 
bort i_s), .llll.g a te~lfclutet radioaktivitást mutat. Ruházat, lábbeli, 
'.1asz:1alati targy, n:mdaddig_. n'?m használh;;tó, mig r. akt.-t mutat, 
illetve a mentesite-,s nem tortent meg. Mergczési tüncicknél mint 
sugárzási mérgezés. Bőrtünetcknél megfelelő eljárás. ' 

IV. HEVENY MÉRGEZÉSEK 
ORVOSI SEGÉLYNYÚJTÁSHOZ SZÜKSÉGES 

LEGFONTOSABB GYÓGYSZEREK 

Coffein 
Tetracor 
Lobclin 
Nalorphin 
Redimyl 
Sympathomim 
Adrenalin 
Ephedrin 
Strophanthin 
Intranarcon 
Sevenal 
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Injekciók 

Il.forphin 
Calc, gluconic'.l;11 
Natr. thiomlf. 
Dicaptol 
Natr. nitrosum 
Papaverin 
Atropin 
Glucosum 20 és 40 %-os 
Natr. chlor, 10%-os 
l\1ctilénkék 1 %-as 
Apomorphin 1 %-as 

Cupr. sulfur. 1 g-os csmn. 
Natr. hidrokarbon .... 
;vtagn. oxydat. 
Calc. gluconic. 
J{al. hypermangan .... 
l\.mylnitrit-párnáeskák 
:A.lkohol (per os haszn.) 
Garbo aetivatus 
~atr. sulfuric. 

l'rocain old. 2 'X,-os 
raraff. liqu. 

G;-omormo~ó fcls<:erc!ó 
Nrclvfogó 

:Egy(,b gyógyszerek 

5 db 
50 g 

10·~15 g 
25 g 
IO g 
5 Jb 

50 g 
50-100 g 

!00 g 

Szer:ncseppek 

Eszközük 

V. HÁZNÁL, HÁZTARTÁSBAN 
RENDSZERINT MEGTALÁLHATÓ 

FONTOSABB ANTIDOTUMOK, 
ANALEPTICUMOK ÉS EGYÉB SZEREK 

Hinyt~táshoz: Víz, u„af1p1m, olaj, zsír, vaj, konyhasó, vidéken gi•akran 
rézgálic is. 

Hashajt:áshoz: Keserű.víz, kcseríüó, karlsbadi só. 

Maró:rnérgezéshez és egyes fém.sómérgezéshez: Tej, tojás, olaj. 
tejfel (vízzel hígítva tejet pótol). 

Neutraliziláshoz: Lúgoklwz: ecet, citrom, uborkalé, citrompótló, sa
vanyú bor, savó, író, aludttej; $avaf:hoz: égetett magnézia, fogpor, 
kréta (Vigyázat! A málló kréták túlnyomórészt gipszből készülnek. 
Ez nem használható, s6t veszélyes!), szódabikarbóna, falról lekapart 
1nész, mosópor {erősen hígítva). 

Anaiepticu:mok, excitánsok, collm,sus, légzésre és vasoimotor· 
centrumra hatók: Babkávé, orosz tea, alkoholos italok mint konyak, 
rum, pálinkafélék, sósborszesz, erős bor, habzóbor. 

Reflectorikusan hatók, szago!tatás ú.tj:in: Szalmiákszesz, ecel, eszen
cia, reszelt tonna, törött bors. 

Fizikális eljárások: Dórz~ölés, hideg leöntések, fájdalonllllger, n1ellkao, 
arc ütögetése stb. 

Fé:m.só:mérgezéi;;nél: Tej (rézgáEcnál kerü!endőJ, tojásfehérje, tojRs
fehérjés tej, fixírsó. 

Adszorpciós thi.'rapia: Faszenet finomra megtörünk, finom szitán át
szitáljuk. Sütőben elszenesítünk gabonamagvakat, kenvérhéjat, meg
törjük, átszitáljuk. 

Kaiciru:n-tiuorapia: K1·éta, tojáshéj Ös5zetörvc, falról levakart mész. 
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Oxidáló!!lzerek: Kál. hipermang. 
Nátr; tiósZulfát; Egyszerű fixírsó. 
Szatrát: Keserűvíz, karlsbadi víz, glaubersó, (ólomsók bárium). 
Szénsllvas·inhaláció: Szódavize~ üvegből. 
Le:mosósl':erek: Vil:hm oldhatók: víz, szappanos víz; lipoidhaiz oldhatók; 

d!mat. szesz, pálinka, benzin. 

Eszközök: 
IrTigátor gyomormosáshoz. . 
Tölcsér megfelelő gumicsővel haszn;ilhaió g,·omormosáshoz beönt · 
infúzióhoz (sterilezve). , . ' esre, 
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MÉRTÉKEGYSÉGEK 

Gyógyszerek adagolása Sol·án használatos egységek 

evőkanál, kb. 15 ml; 
gyermekkanál, kb. l 0 ml; 
kávéskanál, kb. 5 ml; 
csepp (vizes oldatból), kb. 1/20-1/25 n1!; 
csepp (szeszes oldatból), kb. 1/50-1/60 n1l; 
késhegynyi, kb. 0,5-1,0 g. 

Hossz:mértékegységck 

1cm=10 mm= 10000µ = 10000000 m,u; 
1 yard (91,44 cm) = 3 foot (láb, 30,48 cm) = 36 inch (h.üvelyk, 

2,54 cm); 
1 km = 1000 m = 0,6213 mile (angol mérföld). 

Térfogat-mértékegységek 

1 1=1000 ml; 
1 gallon (4,55 1) = 4 quart (1,141) = 8 pint (0,57 1) 

(angol mtrlékegysigek}; 
1 gallon (3, 79 1) = 4 quart (0,95 l) = 8 pint (0,47 1) 

(USA mértikegysigek). 

Súly:mértékegységek 

l g = 100 cg = 1000 mg = l OOO OOOy (µg); 
l ounce (31,1 g) = 8 drachm (3,9 g) = 24 scruple (1,3 g) = 480 

grain (gr 0,0648 g) (g,r6gysz:ermértikegysigek}; 
pound (lb. 453,9 g = 16 ounce (oz. 28,35 g) 
(kereskedelmi mtrtékegyJigek) 
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GYERMEKEK Sl_ÍLY:_ ÉS HOSSZMÉRTÉK 
TABLAZATA 

Születéstől 18 éves korig 

FJúK 
~~· ·~--~~~-

HATÁRÉRTÉKEK 

2,63 
46,3 

4,81 
56,8 

6,35 

63,0 

7,53 

67,7 

8,39 
71,3 

8,98 
74,4 

9,57 
77,S 

10,57 
82,7 

11,43 
86,9 

Közép
hték 

3,4 
50,6 

5,72 
60,4 

7,58 
66,4 

9,07 

71,2 

10,07 

75,2 

10,75 
78,5 

l l,43 
81,8 

12,56 

87,5 

13,61 
92,J 

4,58 
54,6 

7,44 
63,7 

9,43 
70,4 

11,07 
15,9 

12,38 
80,3 

13,33 
84,2 

14,29 
88.2 

15.83 
94,6 

16,78 
99,5 

12,25 
90,6 

14,61 17,78 
96,2 102,8 
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SZÜLETÉS 

súly kg 
hossz cm 

3 HÚNAP 

súly kg 
hossz cm 

6 HÓNAP 

súly kg 
hossz cm 

9 HÓNAP 

súly kg 
hossz cm 

12 HÓNAP 

súly kg 
hossz cm 

15 HÓNAP 

súly kg 
hossz cm 

18 HÓNAP 

súly kg 
hossz cm 

2 Ev 
súly kg 
hossz cm 

2,5 ÉV 

súly kg 
hossz cm 

3 ÉV 

súly kg 
hoss2 cm 

LÁNYOK 

HATÁRÉRTÉKEK 

Közéj;
érték 

2,63 
47,l 

3,36 

50,2 
4,26 

53,6 

4,45 
55,E 

5,76 
61,1 

6,85 
65,4 

7,62 
68,9 

8,21 
71,9 

8,8 
74,9 

9,8 
80.l 

10,7 
84,5 

11,61 
88,4 

5,62 

59,5 

7,26 

65,2 

8,71 
70,1 

9,75 
74,2 

10,43 

77,6 

11,JJ 
80,9 

12,29 
86,6 

13,43 
91,4 

6,76 
63, 1 

9,07 
68,8 

10,98 
74,1 

12,29 
78,8 

13, 15 
82,8 

14,02 
86,7 

15 6 

93,3 

17,3:< 
98,7 

14,42 18,96 
95,7 l 03,5 

FIÜK 

HATÁRÉRTÉKEK 

Közip
áték 

12,93 
94,3 

15,56 18,82 
99,8 106,5 

13,ú5 
97,5 

14,33 

100,6 

15,44 
!02,0 

17,6 
108,3 

17,46 
108,5 

19,69 
114,1 

19,5 
114,0 

22,0 
120,0 

21,77 
119,G 

16,51 
lOJ,6 

17,42 
106,7 

18,89 
110,0 

20,68 
114.4 

21,91 
117,5 

23,22 

120,4 

24,58 
124,1 

25,9 
127,J 

27,26 
130,() 

20,ű9 

110,4 

21,5 

114,3 

23,50 
118,4 

24,09 
120,l 

27,71 
126,2 

27,4 
127 0 

31.71 
133,4 

31, 16 

133,9 

36,02 

140,2 

28,62 34,93 24,4 
125,7 132,8 140,0 

„„„„ ....... ________ ~~ 

3,5 ÉV 

súly 
hosn 

kg 

cm 

4 ÉV 

s rí ly kg 
hossz cm 

4,5 ÉV 

súly kg 
hossz cm 

5 ÉV 

súly kg 
hossz cm 

5,5 ÉV 

súly kg 
hossz cm 

6 ÉV 

súly ;kg 
ho.~sz cm 

6,5 ÉV 

súly kg 

hossz cm 

7 ÉV 

SlÍI)' kg 

hossz cm 

7,5 ÉV 

súly kg 

hossz cm 

8 ÉV 

-~IÍÍy kg 
hossz cm 

8,5 ÉV 

súly 

hossz 
kg 
cm 

__________ LÁNYOK 

HATÁRE'!R.TÉKEK 

KiJ:zép~ 
értik 

12,47 15,38 20,55 
92,0 99,5 108,0 

13,25 
95,2 

13,93 
98,l 

1-l,95 
101,3 

17,24 
107,8 

16.87 
108,0 

19,14 
l 13,7 

lfi,12 
103,2 

17,46 
106.8 

18.57 

109,4 

19.96 

112,8 

21,09 
115,9 

22,41 
119,1 

18,73 
114,0 

23,68 

122,3 

21,14 
119,5 

20,55 
l 19.1 

25,04 

125,2 

26,35 

lJf!/! 

21.86 
l 12,3 

23,09 
116,2 

23,72 
118,4 

23,22 

118,9 

26,63 
125,4 

26,17 
125,6 

30,53 
131,? 

29,76 
131,8 

35,79 
137,4 

22,95 27.67 
124,6 130,5 

33.79 
137,5 

27'7 



FIÚK 

HATÁRÉRTÉKEK 

23,81 
124,2 

26,63 
130,6 

Közép· 
é.rték 

29,94 
135,5 

31,3 
137,9 

25,76 32,61 
128,7 140,3 

40,73 
145,3 

38,78 
145,I 

45,36 
150,3 

28,89 33,93 42,91 
135,1 142,3 149,7 

28,03 
133,4 

31,39 
139,8 

30,48 
138, 1 

33,84 
144,5 

35,2 
144,2 

36,74 
146,9 

38,28 
149,6 

40,23 
152,3 

50,67 
154,4 

47,4 

154,8 

56,34 
161,9 

52,8 
161,6 

32,66 42,18 62,6 
142,2 155,0 169,5 

37,29 45,5 
149,4 158,9 

278 

59,01 
168,9 

9 ÉV 

s rí ly 

hossz 

kg 
cm 

9,5 ÉV 

súly 

hossz 

kg 
om 

10 ÉV 

súly 
hossz 

kg 

om 

10,5 ÉV 

súly kg 
hoss; cm 

11 ÉV 

súly kg 
hossz cm 

11,5 ÉV 

súly kg 
hossz cm 

12 ÉV 

súly kg 
hossz cm 

12,5 ÉV 

súly kg 
hossz cm 

13 ÉV 

súly kg 
lwss7 cm 

13,5 ÉV 

súly 
hossz 

kg 
om 

LÁNYOK 

HATARERTbKEK 

Közép
érték 

22.27· 28,94 
123,6 132,9 

40,78 
143,4 

24,9 
1?.9,4 

12. 

21,1·, 
134,4 

26,26 
132,3 

29,98 

139,8 

28,85 
137,8 

33,88 
145,9 

30,44 
135,8 

38,28 
143,2 

3],89 46,22 
138,6 149,3 

~.79 43,14 
,7 149,7 

35,74 
144,7 

37,74 
148,1 

39,74 
151,9 

42,37 
154,3 

51,21 
157,4 

48,08 
157,0 

57,92 
164,6 

53,52 
162,7 

32,75 44,95 64,55 
143,7 157,l 168,4 

38,78 47,04 
151, 1 158,4 

58,47 
165,9 

FIÚK 

HATÁRÉRTÉKEK 

Közép
érték 

36,2 
!46,4 

42,32 
155,0 

48,81 
162,7 

51,66 
165,3 

41,41 54,48 
151,7 167,8 

68,31 
177, 1 

64,59 
174,6 

73,3 
181,8 

47,72 56,65 69,22 
160,3 169,7 178,2 

46,9 
156,5 

51,85 
164,2 

50,12 
159,0 

53,89 
165,9 

58,83 
171,6 

60,33 
172,7 

61,78 
173,7 

62,41 

174,1 

51,26 63,05 
159,6 174,5 

77,34 
185,6 

73,03 
180,7 

79,65 
186,6 

75,66 
182,0 

81,19 
187,6 

14 ÉV 

súly 
hos,yz 

kg 
om 

14,5 ÉV 

súly 
hossz 

kg 
om 

15 ÉV 

súly 
hossz 

kg 
cm 

15,5 ÉV 

súly kg 
hossz cm 

16 ÉV 

súly kg 
hossz cm 

16,5 ÉV 

súly kg 
hossz cm 

17 ÉV 

súly kg 
hossz cm 

17,5 ÉV 

súly kg 
hossz cm 

18 ÉV 

súly 
hossz 

kg 
om 

LÁNYOK 

HATÁRÉRTÉKEK 

37,69 
148,2 

42 73 
154, l 

Közép~ 
érték 

49,17 
159,4 

50,35 
160,4 

40,37 51,48 
150,2 161,1 

68,4 
170,7 

61,55 
167,6 

70,4 
171,6 

45,0 52,3 63,32 
155,7 161,7 168,6 

41,64 
150,8 

46,22 
156,2 

42,59 
151,0 

46,81 
156,2 

53,07 
162,2 

53,57 
162,4 

54,02 
162,5 

54,2 
162,5 

42,87 54,39 
151,0 162,5 

71,53 
172,0 

64,S 
169,2 

72,35 
172,2 

65,27 
169,4 

72,89 
172,2 
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tS1 
1 

ÉS KALÓRIA ' TÁBLÁZAT VITAMIN- ' ' --------- ----1--i 
i 

Vitamin 
-~ J 

" 

1 

E 

1 
100 g ·~ 

_, 
~ 1 Niko<in-1 

1 

·~ ·,G 
tartalmaz 

"' ·t: ~ A B, B, SGI' e Egyéb 

~ ~ ~ 
~ 

~ ,\'.E. mg mg l mg 1 
mg mg ~ _I_ ~ ~ ~ 

--·-· 

Gyümölcs is KYii- 1116/csléfi:leségr>k 

1. Áfonya, friss 68 0,6 0,6 16,3 280 0,03 0,07 0,3 16 L 1 2. édesl!ett kon·z·c·r~· 109 0,4 0,4 27,0 100 0,02 0,07 o, IS 5 2. 3. Alma, édes, friss 58 0,3 0,4 15,9 90 0,04 0,02 0,5 5 E 0,72 3. 4. édes, szárított 281 3,0 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 O,OJ 1 5. 6. -lé, friss 52 0,1 13,0 57 0,02 2 6. 7. Citromlé 45 0,9 0,6 8,7 0,04 0,1 45 p 7. 8. Cseresznye: f;i~~. 60 1,1 0,4 15,1 1000 0,05 0,06 0,14 8 8. 9. édesített konzer~: 235 0,6 0,1 20,8 S70 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. Földiepe(,. fri~~. 41 0,8 0,6 9,3 60 0,03 0,07 0,3 60 12. 13. édesített konzerv 116 o,s 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 17,0 20 0,02 0,04 0,1 4 15. 16. édesített ko~;e.:r~· 75 0,2 0,1 19,9 0,01 0,02 0,1 2 16. 17. szárított 301 2,3 0,4 78,1 45 0,07 0,15 17. l 8. Málna, friss 66 1,1 0,6 17,2 150 0,03 25 18. 19. édesített kon;e~·~: 119 0,6 0,5 29,9 100 0,02 19_ 20. -lé, friss 45 0,2 11,0 100 0,03 25 20. 21. ~azsola ...... 298 2,3 0,5 73,0 50 0,15 0,08 0,5 21. 22. Oszibarack, friss 47 0,8 0,2 12,4 880 0,02 0,05 0,9 8 22. 23. édesített kon:.::erv 75 0,4 0,1 18,4 450 0.01 0,02 0,7 4 23. 24_ szárított ..... 295 3,0 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. Sárgabarack, f~i·s~., 51 0,9 0,2 13,9 2790 0,03 0,04 0,7 4 26. 27. édesített konzerv 89 0,6 0,J 21,8 1350 0,02 0,02 0,3 4 27. 28. szárított 292 5,2 0,4 69,5 7430 0,0[ 0,16 3,3 12 28. 29. szárított, fő;ÖÚ. 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,!5 0,03 0,6 5 30. 31. édesített ko~;~r~·. 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 21,0 80 0,05 0,03 0,4 4 33. 34. lé 76 0,4 18,0 0,03 0,08 2 34. 
Fő::.e/ac- féleségek 

35. Btlb, zöld, friss 35 2,4 0,2 9,1 700 0,06 0,12 0,6 12 E 3,6 35. 36. zöld, konzerv 19 1,0 4,4 410 0,03 0,05 0,3 4 36. 37. Bab, fehér, szár!t~Ú· 350 22,0 1,5 66,5 0,60 0,24 2,1 2 E 37. 38. fehér, konzery i02 6,0 0,4 20,0 0,13 0,12 0,88 38. 39. Borsó, friss 80 6,7 0,4 i 17,2 690 0,30 0,18 1,9 26 B,: E 2,1 39. 40. konzerv .„ 69 3.4 0,4 14,2 540 0,11 0,06 0,9 8 40. 41. szárított 354 24,5 1,0 66,1 370 0,87 0,29 3,0 2 E ~ 41. 42. Burgonya, h:t;r;~~~;,·, .iri~; 85 2,0 0,l 19,5 40 0,10 0,04 1,0 23 E 0~06 42. 43. szárított .. 363 7,1 0,7 82,0 400 0,25 0,10 4,8 26 43. 44. Hagyma, friss 40 1,4 0,2 9,8 50 0,03 0,03 0,1 12 E 0,27 44. 45. szárított 350 10,1 1,0 75,2 20 0,23 0,15 1,1 37 45_ 46. Karalábélev1Ú. ., ........ 30 3, 1 0,4 6,6 9540 0,10 0,56 0,8 136 E 2,2 46. 47~ fej 
" 2'} 2,1 0,2 1.3 0,06 0,06 0,5 28 47_ 

28ű 
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48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
15. 
76. 

KelkáJ.?o~zta, friss ..... . 
szárttott ..........•.. 

Káposzta, savanyított .. , 
Karfiol •.•... , ....... , 
Kelbimbó , .......... . 
Lencse, szárított .•...... 
Paprika, zöld ......... . 
Paradicsom, friss ..... . 

konzerv . . . ....... . 
püré ....... . 
-lé konzerv .. . 

Paraj, friss ........ . 
konzerv ........... . 

Petrezselyem .... . 
Retek .....• , ......... . 
Répa ..••.•............ 
Répa, vörös (cékla) .. . 
Saláta, fejes . , ..... . 
Sárgarépa, friss ....... . 

konzerv ........... , . 
szárított ........... , . 

Spárga, friss ......... . 
konzerv ............ . 

Szójabab, szárított ..... . 
Torma ... „ „ ... „ .. 

Tök és dinnye ........ . 
Uborka ............. . 
Zellerlevél .......... , .. 

fej ................ . 

77. Dió ... .. . . . ... . .. . 
78. Gesztenye, friss ....... . 
79. szárított ......... , .. , 
80. Mandula .... , . , ...... . 
81. :r-.1ogyoró „ .. „ ...... „ 
82. földi, pirított ..... , , 

83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 

282 

Árpagyöngy (,,Gersli") 
Kenyér, fehér 
Kenyér, fekete 100% .. . 
Kenyér, graham ..... , . 
Kenyér, kúkorica 
Kenyér, rozs, sötét .... . 
Kétszersült .......... . 
Kukoricadara ....... . 
Liszt, búza, fehér .... . 
Llszt, búza, teljes .... . 
Liszt, rozs, sötét . , .. , .. 

25 
346 
20 
31 
47 

357 
24 
23 
21 

217 
23 
22 

221 60 
20 
33 
33 
l5 
40 
30 

361 
21 
21 

351 
22 
15 
l3 
20 
46 

1,6 
13, 7 
1,1 
2,4 
4,7 

25,7 
l,2 1 
1,0 
1,0 
2,0 
1,0 
2,2 
2,3 
3,7 1· 

l,l 
l,6 
2,0 
1,3 
l,l 
0,5 
4,0 
2,1 
l,6 

34,9 
0,7 
0,8 
0,8 
1,1 1 
1,7 

702 lS,0 
213 3,4 
380 6,7 
640 18,6 
671 12,7 
546 25,9 

346 
260 
262 
266 
240 
263 
422 
356 
370 
334 
319 

1 

9,0 

1 

~:~ 
6,2 
6,4 
9,8 
8,3 

10,8 
12,2 
11,0 

O,l 
1,8 
0,2 
0,2 
0,5 
l,O 
0,2 
0,3 
0,2 
0,4 
0,2 
0,3 
0,4 
1,0 
0.1 
O,l 
0,3 
0,2 
0,2 
0,4 
1,4 
0,2 
0,3 

18, 1 
0,5 
0,1 
0,1 
0,2 
0,3 

64,4 
l,9 
4,l 

54,1 
60,9 
43,3 

1,4 
2,0 
3,5 
l,8 
7,0 
3,4 
9,9 
1,2 
1,1 
2,3 
l,9 

6,7 
68,8 

4,8 
5,8 
9,9 

61,2 
6,7 
4,6 
4,4 

24,5 
4,3 
4,6 
3,6 

10,8 
4,9 

10,5 
7,0 
3,4 

10,J 
6,0 

83,0 
4,9 
3,5 

16,4 
4,2 
4,1 
3,6 
5,2 

10,4 

Dió-

17,7 
46,9 
81,5 
21,6 
21,4 
26,7 

Kenyér·, 

77,3 
52.0 
49,2 
53,2 
39,2 
52,2 
73,5 
78,0 
75,8 
73,9 
73,1 

Vitamin 

1 
1 

l Niknún·\ A B, B, 

'"' N.E. mg mg 

' mg 
1 

0,06 0,05 0,26 
l(lO 

0,41 0,37 2,4 520 
0,03 0,20 0,2 -

90 0,10 0,11 0,6 

50 0,09 0,1 0,5 
0,5 0,32 3,1 50 
0,07 0,04 0,4 630 

noo 0,06 0,04 0,6 

1050 0,05 0,03 0,7 

1880 0,09 0,07 1,8 
0,05 0,03 0,7 

JQ50 
1 6000 0,08 0,2 0,5 

0,08 0,3 
5300 0,02 ' ; 

18 OOO - - -
30 0,04 0,04 0,1 

6 0,03 0,04 0,3 

6700 0,05 0,17 0,3 

540 0,06 0,07 0,2 

6000 0,13 0,06 0,64 
0,3 4500 0,03 0,02 
3,2 60000 0,29 0,28 

0,12 0,17 l,2 800 0,8 600 0,06 0,09 
!lO I,14 0,31 2,1 

4000 0,10 0,27 -
3400 0,05 0,08 0,6 

200 0,04 0,05 0,18 

- 0,03 0,04 0,3 
--- -

féleségek 

0,48 

\ 

0,13 
\ l,2 

30 1 0,23 - 1~7 80 
- -

0,25 0,67 4,6 

]~ 0,40 -
0,30 0,16 16,2 

liszt- és ti:sztaféleségek 

1 

0,12 0,08 1 3, l -
0,07 0,03 0,8 -
0,28 0,15 3,5 - 3,54 0,30 0,13 -
0,17 0,22 1,15 -
0,16 0,04 1,1 -

- - - -
0,15 0,06 0,9 300 

- 0,07 0,03 0,07 

- 0,56 0,12 0,5 

- 0.47 0,21 l,7 

1 

1 

E 

e Egyéb " 
1 

~ mg mg 
~ 

1 40 E 0,1; K ++ 48. 
!89 K +++ 

1 

49. 
18 - 50. 

K 51. 69 
E 52. 68 

- E ++ ·53~ 

54. ]20 -
E 0,27; K 55. 23 

16 - 56. 
28 - 57. 
16 - 58. 

21,5 E 59. 
5 - 60. 

189 E.K. 61. 
24 - 62. 

E 63. 5,5 
64. 34 E 

E 0,45 65. 8 
E 0,45 66. 4 

2 - 67. 
ll - 68. 
36 - 69. 
15 - 70. 

E,Pant.s. 71. -
75 - 72. 

8 - 73. 
B 6 ; E 74. 10 75. 7 E 0,46 

76. - - ' 

3 p 77. 
- 78. 6 
- 79. -
- 80. -

3 - 81. 
- B 0 ; Pant. s. 82. 

- 83. -
E 0,23 84. - B 0 ; E l,3 85. -
E++ 86. -

- 87. -
- 88. -
- 89. -
- 90. -

E 1,2 91. - 92. -
1 

E 2,2 
93. - -
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·~-'-,-----------,-,---1--1-::-''_f!" ---------:v::,:-. ,-"-,-„-:;-:„--------,-, 
~ -~~4 ---- Bo INikotin-i. e FgyJb -~ 

94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 

100. 
101. 
102. 
103 

JOO g 
tartalmaz 

i Liszt, szója, kö7épzsíros j 
Liszt, szója, zsíros 1 
Rizs 
Ri7.s, fényezett 
Rizs, fényezett, főzött . . . 1 

Tészta, közönséges, szárított 1 
Tészta, közönséges, főzött 1 
Té;-,zta, tojásos .. 
Zabpehely 
Zabpehely, fdzött 1 

104. Cukor 
105. Csokoládé, keserű 
106. Csokoládé, tej 
107. Kandírozott gyűmölc~ 
108. Karamell 
109. 1'.lela~z .... 
110. Méz 
111. Szőlőcukor 

112. CsukamáJolaj 
113. Disznózsír, olaj 
114. Vaj .................. . 
115. Zslrszalonna, sózott, zsíros 

116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 

284 

Író 
Sajt, Camcmbe;-t 
Emmentáli 

Parmezán 
Roquefort 

Tej (juh) 
Tej (kecske) 
Tej (tehén) 
Te_iföl, tejszín 
Tejpor 
Zsíros tehéntúró 
Sovány tehéntúró 
Juhtúró 
Tojásfehérje, nyers 
Tojáspor 
Tojás, teljes nyers 
Tojássárgája, nyers 

- F 

283 
375 
354 
351 
100 
360 

69 
385 
385 

62 

387 
570 
452 
288 
428 
240 
319 
387 

902 
884 
716 
816 

36 
306 
404 
400 
390 

93 
7l 
69 

206 
496 
249 
88 

384 
47 

593 
158 
355 

42,5 
35,9 

7,4 
7,6 
2,2 

13,0 
2,5 

14,3 
13,0 
2,8 

5,5 
6,0 
0,5 
2,0 
2,4 
0,3 

0,6 
3,0 

3,5 
19,7 
28,6 
36,3 
21,7 

5,15 
3,76 
3,39 
2,5 

25,8 
16,5 
17,0 
23,3 
10,8 
48,2 
12,8 
16,3 

! 6,5 
j· 20,6 

1 

0,5 
0,3 
0,1 

11

1 ö:i 
' 5,0 

7,5 
0.5 

- ~.,•.E. !g' - ••1- - 5 ·~ <:i • rng 1 vi 
~ '/'! 

13,'6 
11,4 
80,4 
79,6 
22.6 
74.3 
14,3 
70,9 
69,7 

:·'.l 
''•-<j jl(i 

140 

200 

0 82 
o'.11 
0,04 
0,05 

0,13 
0,03 
0,13 
0,55 

0,34 
0,28 

0,03 

0,08 
0,02 
0.12 
0.14 

0,25 
0,3 
0,2 
1,4 

2.1 
0,6 
2.1 
I.l 

I' 0,35 

E J,9; Panl.S. 

94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 

100. 
101. 
102. 
103. 

Cukor. 
és édességfé{eségek 

52,9 
33,5 

9,3 
12,0 

100,0 
100,0 
81,28 
89,0 

3,5 l 
25,34 11 
31,445 
27,59 
33,35 

6,18 
4,07 
4,08 ' 

20,0 1 
26,7 
18,0 1 
0,20 1 

30,0 ' 

45,44 ! 
l I,9631 
33,9 \ 

100,0 
18,0 
54,0 
70,8 
78.0 
60,0 
79,5 

100,0 

Zsír-

0,4 
0,5 

Td-, 

4,8 

2,0 
2,0 
1,0 
4,17 
4,64 
4.94 
4,0 

38,0 
3,5 
4,0 
2,4 
1,0 
2,6 
0,7 
0,7 

J 83 
!O 

0,02 
0,02 

0,08 

és (;/qj_féleségek 

85000 

3300 
0, 13 

0,24 
0,04 
0,02 

0,16 
0,04 

O.Ol 
0,04 

teitermék·, tojd~féleségek 

36lű 
4010 
1350 
4010 

170 
280 

!250 
49500 

467 

667 

4460 
! 140 
3210 

0,04 

0,03 
0,03 
0,03 

0,06 
0,04 
0,03 
0,94 
0,01 
0,01 
0,04 

0,35 
0,12 
0_32 

0,18 
0,83 
0,45 
0.53 
0,45 

0,07 
0,17 
0,13 

1-2 
0,04· 
0,04 
0,08 
0,23 
1,23 
0,34 
0,52 

i, l 
0,33 
0,2 

2,8 
0.2 

0,1 
0,9 

0,1 
1,60 
1,24 
0, Jl 
1,24 

0,25 
0,1 

0,5-l 

0,08 
0,2 
0,1 

6 

4 

-1 
3,6 1 
1 0 ! 

1'.11· 
1,0 

10.0 ! 

E 5,3; Biotin 
Biotin 

D _:_-'-+-'-
E 'sS · 

D 60 NTO, E24 
D, E,F + 

D;El,O 
D;El,O 
D;El,O 
D; El,O 

D 
D;E0,12 

D 
D 

D:0,0004 

!i D:0,001 
1D--:-++E++ 
iD ·:-++E++ 
ID -o-++ E l,17 
:10+-;-+E++ 

104 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 

112. 
I 13. 
I 14. 
115. 

116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
!2.8. 
129. 
130. 
131. 
132. 
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'~ ''~ 

-~ Vitamin 

~ :S :§ 
1 E 

~ 100 g ~ 

1 N;koün-1 >l Jarta/mal! ~ " -~ 1 A B, B, e Egyéb 
~ " • .:: N '" 

N.E. mg mg '"' mg mg 0 " 1 
mg 00 ~ 

Hiís-

1 
féleségek 

133. Birkahús " ........... 230 18,0 17,57 0,07 1 0,21 0,26 5,9 L 133. 
134. Borjúhús, nyers ........ 176 19,2 Il,065 1 0,18 0,27 6,3 134. 
135. Borjúhús, sütve, sovány .. 231 32,2 11,3 0,24 0,26 7,6 135. 
136. Borjúvelő . .... „ ...... ll5 10,0 10,4 4,5 136. 
137. Csirkehús ...... , •...... lll 21,6 2,7 0,23 0,15 6,0 E 0,21 137. 
l 38. Disznóhús, közép zsíros 291 16,4 25,9 1,04 0,20 4,4 B; E 0,63 138. 
139. Disznómáj 130 19,6 5,22 2,0 2700 0,43 2,70 15,50 27 D +E+ 139. 
140. Disznósonka, füstölt 384 16,9 35,0 0,78 0,19 3,8 E 0,44 140. 
141. Kacsahús, nyers 321 16,0 28,67 0,13 0,41 7,89 8 141. 
142. Libahús, nyers ..... 349 16,4 31,5 0,16 0,24 13,0 142. 
143. Libamáj ············ 176 16,5 10,0 5,0 0,03 3,6 n, E 143. 

:Marhahús megfőzve: 
293 16,9 25,0 144. Beefsteak ....... 0,10 0,13 4,6 E 0,47 144. 

145. Pecsenye, középzsíros 341 15,5 31,0 0,10 0,12 4,2 145. 
146. Pecsenye, sovány -- 194 19,3 13,0 0,12 0,15 5,2 146. 
147. Leves hús ············ 162 20,3 9,0 0,13 0,16 5,5 147. 
148. Nyúlhús .............. 129 21,0 5,08 0,05 0,06 12,70 148. 
149. Pulykahús, nyers ....... 262 20,1 20,2 0,12 0,19 7,9 149. 
150. Étszalonna, zsíros, sózott 781 3,9 85,0 0,5 0,18 0,04 9,0 ISO. 

Vegyes 

151. B°' „ ..... „. 53 1 Alkuh. 7,5 0,1 151. 
152. Gomba 42 3,5 0,4 6,8 0,11 0,42 6,37 5,0 152. 
153. Italok, égetett 250 Alkoh. 40,0 153. 
154. Kakaó . . . . . . . . . . . . . 329 9,0 18,8 31,0 0,09 0,45 1,50 E ~.1 154. 
155. Must ...... „ .......... 41 

1 -
5,2 1,0 155. 

156. Rum „.„ .. „. 312 Alkoh. 43,9 156. 
157. Sör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 0,6Alk. • 4,4 4,0 0,003 0,79 157. 
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A LEGGYAKRABBAN ELŐFORDULÓ 
FERTŐZŐ BETEGSÉGEK LAPPANGÁSI H>EJE 

I, Bejelentési kötelezettség alá tarto-zó heveny fertőző betegségek 

Betegsfg neve: 

Agyvelőgyulladús, járványos 
Anthrax 
Bang-kór 
Brucellosis 
Cholera asiatica 
Choriomeningitis lymphocytica 
Diphtheria 
Dysenteria, amoebás 
Dysenteria, bacillarls 
Encephalitis epidcmica 
i::telmérgezés (bakt<iriumos eredetű) 
Febrisflava 
Febris puerperalis 

Febris recurrens 
Febris undubns 
Gyermekágyi Iá>.: 
Gyermekbénulás 
Hastífusz 
I-Ieine-2\1edin-kór 
Hepatitis epide1nicn 

Hólyagos himlő 
Influenza complicata 
Járványos agy- és gerinr.hártyalob 
Kanyaró 
};:_;ütéses tífusz 
Lepra 
Leptospirás en~dc!ű meningiri~ 
Lyssa 
:i\1aliria 

).1alleus 
Máltai láz 
J\1eningitis cerebrospinalis 

epidemica 
Meningitis scrosa 

i\íeningococcia 
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Lappangd,-; idő: 

l. h,"'ncephalitis cj>idanica 
2-3 nap 
1. Bnu::dlo.<is 
2---4 hét 
1-5 nap 
]. A1rmingitis scrosa 
2-7 nap 
2 naptól több liónapig 
1-7 nap 
14-20 napig 
1 órától 2 napig 
3-6 nap 
1-3 nap: gonorrhoeás eredetű 

fertőzfa esetén 10-12 nap 
2-14 nap 
l. Brnce!!osis 
1. Febris jmuperafis 
!. Poliomyelitis anlerior acu/a 
L Typlms abdominalis 
L Po!iom)'dilis anterfor acuta 
15-35 nap. - Szérum-hepati-

tisek esetén kb. 2-6 hónap 
L Variola 
1--·3 nap 
l. iHmingílis crrebrospilmli~- epidemica 
!. Morbilli 
1. Typhus exanthematicus 
Hosszú, gyakran tiibb eszlendl:í 
1. }vfenfog{tis UT051l 

2-6 hét 
\'áltozó, a harmadnapos lázban 

leggyakrabban 14 nap 
3-5 nap 
1. B111cdlosiJ 

2-5 nap 
aj Choriomeningitfa lymphocvtica; 

8-21 nap 
Dj Leptospirás eredetű meningi

tis: 1-2 hét 
1. .Hming!tis c'C1Lbrnsj1ina.!is ;:/Jidnnic~ 

Betegség neve: 

J\.-íerevgörcs 
Morbil!i 

Paratyphu5 
Pertussis 
Pestis 
Pokol var 
Poiiomyelitis anterior acuta 
Rabies 
Sárgaláz 
Scarlatina 
Szamárköhögés 
Szövődményes influenza 
Takonykór 
Tetanus 
Trachoma 
Tularaemia 
Typhus abdominalis 
Typhus exanthematicus 
Váltóláz 
Variola 
Vérhas 
Veszettség 
Visszatérő hb: 
Vörheny 

Lappangási idő, 
!. Tetanus 
9-10 nap, a kiütés 

14 nap lnelticlenéi;e 
1-10 nap 
1-3 hét 
l-10 nap 
l. Anlhrax 
3-21 na_p 
l. L:nsa 
l. F•bris fi 
2-8 nap ava 
!. Pertuss;,; 
!. lnflu,,11'1:.4 • 
!. Malleus complicala 
6-14 nap 
Ismeretlen, va16 , 
l-21 nap •iműleg 7-14 nap 
3-28 nap 
10-14 nap 
1. Jvfalária 
7-17 nap 
1. Dysent~ria 
!. Lyssa 
1. Febris recurrens 
!. Scarlatina 

II. Bejelentési kötelezettség alá nem tartozó, heveny fertőző bet1>g 
ségek • 

Bdegslg neve: 

Actinomycosis 
Ancylostomiasis 
Aphthae epizooticae 
Ascariasis 

Balkáni grippe 
Bányászasz;ály 
Bárányhimlö 
Börbetegségek 
Cérna giliszta -betegség 
Corysa 
Dermatomycoses 
Dyspepsia coli 
Echinococcosis 
Erysipelas homiuis 
Erysipeloid Rosenbach 
Favus 
Febris aphthosa epizootica 
Febris Pappataci 
Fonalóckór 
Galandférgesség 
Gázűszök 
Ictcrus infectiosus 
Impetigo contagiosa 
Járványos fültőmirigylob 

19 Gyógyszerkészítmények 

Lappangási idfi: 

Ismeretlen, hónapokig tarthat 
3-10 hétig 
3-7 nap 
A petékből 2 hónap alatt fejlőd-

nek ki az ivarérett férgek 
l. Q-láz 
l. Ancylostomiasis 
!. Varicella 
]. Dermatom1>co.1es 
1. Oxyuriasi; 
12---48 óra 
Bizonytalan 
Bizonytalan, 2-8 nap 
1-2év 
1-2nap 
3-5 nap 
Ismeretlen 
1. Aphthae epi::.ootiwe 
3-6 nap 
Tri.chinosis 
l. Tamiasis 
1. Oedema malignum 
!. Leplospfrosis 
3-5 na_p 
1. Parotítis epidrmica 
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Betegség rm1e: 

Lebenyes tüdőgyulladás 
Leptospirosis . 
Monella cholet·ac sms 
Nátha 
Oedema malignum 

Orbánc 
Orsóféreggd fertőzöttséJl 
Oxyuriasis 
Papagálykór 
Parotítis cpidemi("a 
Pediculosís 

Pneumonia 

Pneumonia. atypica 
Pneumonia lobaris 
Psittacosis 
Q·láz 
Queenslandi láz 
Rózsahimlő 
Rubeola 
RUhösség 
Salmonella enteriddis 
Salmonelia typhi muriurn 
Scabies 
Sertésorbánc 
Sugárgomba-niegbetegedés 
Száj· és körömfájás 
Taeniasis 
Tetvesség 
.rrichinosis 
Varicclla 
Virus·pneurnonia 
Wei!.féle betegség 
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Lappangási id(i: 
!. Pmumo11ia lobati.< 
7 nap 
l . .Etdmirgezlfs 
1. Coiysa 
A seb fortfo:ésétől számítva 5 

órától 5---6 napig 
!. l!.Tysipelas hominis 
]. Ascariasis 
kb. 2 hét 
1. Psittaco5is 
13-28 nap 
A petékből a lán·a 5-7 nap alatt 

kikel 
(Egyéb baktéáumok által okozott) 

változó, általában rövid 
Bizonytalan, 7-21 nap 
l-6 nap 
6-15 nap 
2-3 hér 
1. Q·ld:;; 
1. Rub~o!a 
14-21 nap 
l. Scabies 
1. Ételmérgezés 
1. Ételmérgezés 
24---28 óra 
l. Erp;ifieloid Rosenbach 
L Aclinomycosis 
]. Aphthae epi,;.ooticae 
3-12 hét 
1. Pediculosis 
Fogyasztástól számltva 6-7 nap 
2-3 hét 
1. Pneumonia atypica 
J. /,P,ptospfr(ISÍS 

NORMÁLÉRTÉI<EK A VÉRBEN 
ÉS A LIQUORBAN 

/. Álralános adatok 
Térfogat 
Fajsúly 
fagyáspontcsökkenés 
Relatív viszkozitás 
Süllyedés (Westergren) 

pH (artcriás vérben) 
pH (venás vérben) 

!l. Plazmafehérjék (proteinek) 
Protein·tart. összesen 
Albumin 
Globulin (összesen) 
Albumin: globulin hányados 
""' - globulin 
"" - globulin 
,,,,, - globulin 
JJ - globulin 
y - globulin 
Fihrinogén 

Ifi. Nitrogéntartalmú anyagok 
(nem fehérjék) 

J\1aradéknitrogén 
Karbamid 
Karbamidnitrogén 
Aminosavnitrogén 
Creatin 
Creatin·nitrogén 
Creatinin 
Creatinin·nitrogén 
Húgysav 
Húgysavnitrogén 
Gluthathion 
Gluthathion·nitrogén 
Ammónianitrogén 
Ribonukleinsav 
Dezoxiribonukleinsav 
Adenosin 
Bilirubin (indirekt) 

IV. Szérihidrtitak 
Glukóz 
Glikogén 
Hexozék 

VÉR 

1 Teljes vér 

170 ml/kg tests. 

1 

1,050---1,066 

4,5-5 
5-t 1 mm/1 óra 
S-J6mm/2óra 

7,40 
7,36 

28-39 mg/{. 
25,6 mg% 
12,0 mg% 
5,6 mg% 
4,0 mg% 
1,3 mg/{. 
1,3 mg/{. 

35,4 mg% 
4,6 mg% 

83-92 mg~.{. 
5,5 mg% 

' 1 Plazma (szérumj 

40 m!/keftCSts. 
1,025-1,029 
- 0,56 °C 

1,9-2,3 

6,7-7,2 g~~ 
4,0---5,2 g % 
2,0---2,3 g % 
2,0---2,2 

0,79 g% 
0,31 g% 
0,48 g% 
0,80 g% 
0,74 g% 

0,27-0,34 g % 

22-29 mg;% 
26,8 mg% 
12,2 mg% 
4,4 mg% 
0,5 mg% 

0,9 mg% 
0,4 mg% 

4,3-5,3 mg% 
1,3 mg% 

0,1--0,2 mg% 
4,9 mg% 
0,8 mg% 
l,1 mg% 

0,25-0,80 n1g /{, 

95-100 mg% 

120 mg~,;; 
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--------------"! __ ~_,_u_"_'_'' __ / Plazma (sz~ 
1 

V. Lipidek (zsírok) 
Teljes lipidtartalom 
Neutrális zsírok 
Zsírsavak 
Foszfolipidek 

VI. Steroidok 
Steroidok összesen 
Cholesterin 
Desoxicholsav 
Epesavak és epesavas sók 
Cortisol 
Corticosteron 
Dehyd_roepian_drosteron 

VII. lntermediaer anyagcsere 
Keton-testek 
Acetecetsav 
a-ketonsavak (összesen) 
Oxálsav 
Tejsav 

VIII. Enzimek 
Alkalikus phosphatase (Bodansky) 
Alkalikus phosphatase (King) 
Savanyú phosphatase (Bodansky) 
Savanyú phosphatase (King) 
Transaminase (glutaminsav-oxal-

ecetsav) SGOT 
. Transaminase (glutaminsav-pyruvat) 

SGPT (Cabaud-Dubach) 
Amylase (Wohlgemut) 
Amylase (Somogyi) 
Lipase (Comfort) 
Aldolase (Silbey) 
Tejsav-dehydrogenase (Wroblevsky) 
Cholinesterase (Huerga) 
Nikotinamidadenindinukleotid 

(J{AD) 

IX. Anorganikus afkot6részek 
Nátrium 

Klorid 

Kálium 

Kalcium (összesen) 

Kalcium, ioniuilt 
Magnézium 

Foszfor (összesen) 

292 

: 560 mg% 

1

85-240 mg% 
290----42~ mg% 

1 

0,5 mg% 

3,6 mg% 

30-48 mg% 

530 mg% 
0-150 mg% 

240-520 mg% 
150-250 mg% 

170 mg% 
237-261 mg% 

40 mg% 
10 mg% 
10 µg% 

1 µS% 
80 µg% 

0,3 -----0,9 mg% 
0,08-----0,28 mg% 
0,8 mg% 
3,0 mg% 
8,0-l4,0mg% 

1,5-5 E 
3-13 E 

0,1-l,O E 
1- 4 E 

4--40 E 

10--40 E 
80---64 E 
60-80 E 
0,2-1,5 E 
2-10 E 
300-500 E 
180-330 E 

0,07 mg% 

144 mAequ/L 
355 mg% 
103 mAcqu/L 
355 mg% 
4,3 mAequ/L 
16,8 mg% 
2,5 mAequ/L 
10 mg% 
4,8 mg% 
1,6 mAequ/L 
1,92 mg% 
10-14 mg% 

Foszfor, anorganikus 
Kén (szulfát) összesen 
Kén, anorganikus 
Vas 
Rii:z 
Jód (összesen) 
Jód, fehii:rjéhez kötött 
Alkálitartalék (bikarbonát) 

X. Vérgázok 
Oxigén (arteriás vérben) 
Oxigén (venás vérben) 
Széndioxid (arteriá~ vérben) 
Széndioxid (venás vérben) 
Fizikálisan oldott nitrogén 

XI. Alakos elemek 
Haematocrit-érték 
Vörösvértestszám 
Fehérvérsejtszám 
Thrombocyta-szám 

Haemog:lobin-t;irtalorn 
Vörösvértestek átlagos Hb.-tart. 
Vörösvértestek átlagos conc. 
Vörösvértestek átlagos térfogata 

Teljes 1•ér 

3,0 mg% 
3,8-5,0 mg% 
0,4 mg% 

17,9-20,4tf~{ 
13,7-15,3 tf% 
48,0--49,0 tf% 
51,4-53,4 tf% 
0,97 tf% 

38--421 i 
4,5-5,4 mill.fµL 
5000-8000/ µL 
180000- i 
360000 fµL j 
14,4-16,0 s% 

1 

J 30 pµg 

1
, 34% 
90 ;3 1 

LIQUOR 

1 Plazma {szérum) 

3,5 mg% 
3,0--3,7 mg~~ 
l,6 mg% 
0,1-0,2 mg% 
0,1 mg% 
6---.g „g% 
5,0-5,5 µg% 
28-JOmAequ/L 
50-70:-tf% 

(cerebrospinalis összetétele egés_zsii:ges felnőtt emberben 
_____ c'c"'c"cb~.lpunctióval vett liquor-analizis alapján) 

Szin 
Fajsúly 
Fagyáspo11tcsökkcnés 
pH 
Nyomás 
Fehérje (össze~en) 
Albumin:globulin hányados 
M_aradéknitrogén 
Glukóz 
Klorid 
Nátrium 
Kálium 
Kalcium 
Foszfor 
Fehérvérsejtszám 

víztiszta, átlátszó 
1,006-1,009 
-0,56- -0,60 °C 
7,14-7,50 
6---20 vízcm 
20-40 mg% 
4: 1 
11,0-20,0 mg% 
45-80 mg% 
410--470 mg% 
300-350 mg% 
8-15 mg~-~ 
4--6 mg% 
1,5-2,0 mg% 
0-3/mma 

Afegjegy:zis: Az egyes értékek feltüntetése - külonfüen ol!, ahol a 
különböző meghatározások szerint eltérések vannak - a hazánkban leg
elterjedtebb eljár.isok alapján történt. A fontosabb és normál esetekben is 
nagyobb szórást mutató értékeknél alsó-felső határ, egyébként csak átlag
érték szerepel. A fel~orolásban csak azok az adatok találhatók, amelyeknek 
laboratóriumi meghatározása elterjedt, illetve terjedőben van, és a normá
li!i!ól Yaló eltérésük kórtani jelentőségű. 

Ö~szcáUította: Dr. Forgá-s Iuán egyet. tanársegéd. 
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TERHESSÉG! NAPTÁR 
Utolsó Szülés Utolsó Szülés Számítás: Az utolsó n1enstruatio első napjától menstruatio körülbelüli menstruatio körülbelüli 

első napja napja első napja napja hónapot visszaszámolunk, é' ehhez a naphoz hét 
hozzáadva, megkapjuk a szülés várható időpontját 

Júl. 1 7 Ok!. 3 Júl. lO 
3 9 5 12 Utolsó Szülés Utolsó Szülés 5 ll 7 14 menstruatio körülbelüli menstniat:io körülbelüli 7 13 9 16 első napja napja első napja napja 9 15 ll 18 

Jú!. 11 Ápr. 17 13 20 
13 19 15 22 Jan. 1 Okt. 8 Ápr. 1 6 15 21 j 7 24 3 lO 3 8 17 23 19 26 5 12 5 lO 19 25 21 28 7 14 7 12 21 27 23 30 9 16 9 14 23 29 25 Aug. 1 ll 18 ll 16 25 Máj. 1 27 3 13 20 13 18 27 3 29 5 15 22 15 20 29 5 31 7 17 24 .Ápr. 17 Jan. 22 31 7 Nov. 1 8 19 26 19 24 Aug. 3 lO 3 lO 21 28 21 26 5 12 5 12 23 30 23 28 7 14 7 14 25 Nov. 1 25 30-_ 
9 16 9 16 27 3 27 Febr. 1 11 18 11 18 29 5 :·29 --3_ 
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AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTER 

40/1958. (Eü. K. 19.) Eü. M. szántú utasítása a társa. 
dalornbiztositás szolgáltatásaira jogosultak részére 

történő gyógyszerrendelés szabályozásáról 

A közlekedés- és postaügyi miniszterrel, valamint a Szak
szervezetek Országos Tanácsával egyetértésben a követke
zőket rendelem: 

]. § 

(1) A Szakszervezeti Társadalombiztosítási Központnál 
(SzTK)*, a Vasutasok Szakszervezeténél (\lSz), valamint 
a I<isipari Szövetkezeti Kölcsönös Biztosító Intézetnél 
(KSzKBI)* biztosítottak és igényjogosult családtagjaik 
(a továbbiakban: a társadalombiztosítás szolgáltatásaira 
jogosultak) részére gyógyszert (gyógyszerkülönlegességet, 
szerobakteriológiai készítményt), gyógytápszert, kötözőszert, 
gyógyvizet és egyéb gyógyanyagot (a továbbiakban: gyógy
szer) rendelhetnek: 

1. Az állami egészségügyi szolgálatnak és a vasút.egész
ségügyi szolgálatnak a társadalombiztosítás szolgáltatásaira 
jogosultak egészségügyi ellátását (vizsgálatát, gyógykezelését, 
felülvizsgálatát) végző orvosai közül az alább felsorolt or
vosok: 

a) a körzeti orvosok, 

a rendelőintézetben, kórházban, klinikán, saját rendf'li:í
ben biztosítottak ellátására szervezett, rendszeresen, órake
rettel működő szakrendelések orvosai, ideértve a körzeti 
gyermekgyógyász és a körzeti szülész szakorvosokat is, 

a gondozóintézeti orvosok: 
a bőr-, nemibeteggondozó intézetek orvosai, 
az idegbeteggondozó intézetek orvosai, 

*iIA Szakszervezeti Társadalombiztosítási Kiizpont (SzTK), továbbá 
a Kisipari Szövetkezeti Kölcsönös Biztosító Intézet (KSzKBI) meg
szünt. Jogutódja: a SzOT Társadalombiztosítási Főiga.,;gat6ság. Ez 
ebben a kiadványban közzétett valamennyi szabályozásra vonatkozik. 
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az onkológiai gondozóintéze[ek orvosai, 
a tbc-gondozóíntézetek on'osai, 
a terhesgondozó intézeiek orvosai, 
a csecse1nő- és gyennekgondozó intézetek orvosai, 
az Országos Testnevelés- és Sportegészségügyi l11tézet

ben működő szakrendelések orvosai, 
az Országos Munkaegészségügyi Intézetben szervezett 

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

iskolák kollégiun1okban elhelyezett, bennlakó tanulóit ellátó 
internátusi orvosok, 

a területi és az üzemi bölcs6dék, valamint a napközi ott-
honok orvosai, 

az üzemi orvosok, 
a Mozgó Szakorvosi Szolgálat szakorvosai; r 

h) a felülvizsgáló főorvosok, vala1nint a lvfA \!'-igazgató
ságok ellenőrző orvosai és ellenőrző főorvosai, 

a rendelőintézetek igazgatói (kórházigazgató, rendelő
intézeti helyettese), a MÁV-rendelőintézetek vezető főor
vosai; 

e) az állami egészségügyi szolgálat központi ellenőrző 
főorvosai, 

a Közlekedés- és Postaügyi Minisztériu1n I. V' asúti fő
osztályának orvosfőelőadói, 

a I\LÁ\' igazgatósági főorvosok és helyetteseik;* 
2. az 1. pont hatálya alá nem tartozó azok az orvosok, 

akiket az Egészségügyi Minisztérium, illetőleg a járási, városi, 
városi (fővárosi) kerületi tanács végrehajtó bizottságának 
egészségügyi osztálya (csoportja) - saját kezdeményezésére 
vagy az orvost alkalmazó szerv előterjesztésére - a beteg
ellátás érdekében az illetékes társadalombiztosítási szerv 
előzetes hozzájárulásával vényírási joggal felruházott (pl. 
üdültetetteket ellátó orvos stb.); 

i. a társadalombiztosítási szervek orvosai. 
(z) A..z (1) bekezdés 1. a), 1. b) és 2. pontja alapján 

vényírási joggal rendelkező, illetőleg azzal felruházott orvo
sokról a járási, városi, városi (fővárosi) kerületi tanács végre
hajtó bizottságának egészségügyi osztáiya (csoportja) nyil
vántartást vezet és minden változásról a társadalombiztosí
tási szerv területileg illetékes helyi szervét (alközpontját, 
kirendeltségét) nyolc napon belül értesíti. 

Lásdmég37/1962. (Eü. K. 16.) Eü. i>-1. számú utasítást (316. oldalon). 
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2. § 

(1) Az 1. § (1) bekezdésében 1. _a), !·, b) és 2. Fon~áb_an 
111Htett orvosok a társadalomb1ztosltas szolgaltatasaira 

j~gosultak részére rendszeresített vényűrlapon (11. §) ~ 
az életveszély és a halasztást nen1 tűrő sürgős szükség, vala
mint a köteles elsősegélynyújtás eseteit, továbbá a jelen § 
(2} bekezdésében említett eseteket kivéve - csak az ellátá
sukba tartozó, illetőleg az ellátásukba utalt igényjogosultak 
részére rendelhetnek gyógyszert. (Pl. üzemi orvos csak az 
üzemben dolgozó biztosítottak részére rendelhet gyógyszert, 
családtagok részére nem; bölcsődei orvos csak a bölcsődében 
gondozott gyermekeknek írhat vényt stb.). 

(2) Az (1) bekezdésben említett or\·os az ellátásába tar
tozó, illetőleg az ellátásába utalt igényjogosultakon felül 
gyógyszert rendelhet: 

aj az éjjeli és munkaszüru1api orvosi ügyeletes szolgálat 
idején általa ellátott igén)jogosultaknak, 

b) a más orvos ellátásába tartozó (utalt) igényjogosult 
részére az illetékes orvos igazolható távolléte esetében, 

e) sürgős szükség esetében olyan igényjogosult részére, 
akit szaktanácskozás keretében látott eL 

d) a házastársa, mind a saját, mi~d a házastársa szülei 
és nagyszülei, a testvéreik, a gyermekeik, valamint az alkal
mazottaik és a háztartásukban élők részére, ha a társadalom
hi-ztosítás szolgáltatásaira jogosultak, 

e) állandó lakóhelyére tekintet nélkül annak a 14. élet
évét be nem töltött igényjogosult gyermeknek, aki a szülők 
munkaideje alatt az orvos működési területén lakó gondvi
selőnél tartózkodik. 

(3) Az 1. § (1) bekezdésének 1. e) és 3. pontjában emlí
tett orvosok vényírási jogosultsága az illetékes társadalom
biztosítási szerv vonatkozásában tninden igényjogosultra 
kiterjed. 

(4) A (2) bekezdésben felsorolt esetekben az orvos köte
les a vényen a rendelés jogalapját röviden feltüntetni. 

(5) Gyógyintézeti ápolás alatt álló igényjogosultak ré
szére a társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosultak részére 
rendszeresített vényűrlapon gyógyszer nem rendelhető. 
Fekvőbeteg-gyógyintézeti orvos, ha valamely egyéb címen 
vényírási joggal rendelkezik, a társadalombiztosítás szolgál
tatásaira jogosultak részére rendszeresített vényűrlapon csak 
abban a működési körében (pl. rendelőintézeti szakorvosi, 
üzemi orvosi működése körében) rendelhet gyógyszert, 
amellyel kapcsolatban a vényírási jogosultsága fennáll. 
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3. § 

( 1) A gyógyszerrendelés el?tt a_z ~rvos kö:_ele~ a bete~n~k 
a társadalombiztosítás szolgaltatasarra vala JOgosultsagat 
ellenőrizni. . . 

(2) A társadalon;biz:Osítás szolgáltat,á~arra va~ó JOg~sult
ságot a társadalomb1ztos1tásr~ voi;iatkozo J~gs~ab~lyok e:tel
mében a jelen utasítás mellekleteben megjelolt i~azolvany
yal kell igazolni. Az 1/1954. (!. 9.) M. T. számu rendelet

~el rendszeresített „Személy~ igazolvány~' a tá;s~dalori:tbizto
sítás szolgáltatásaira való JOgosultság igazolasara nem fo
gadható el. 

A társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosultak részére rendelhető 
gyógyszerek 

4. § 

(1) Az érvényben levő 1\1agyar Gyógysz~~önr"b~ [el
vett hivatalos gyógyszerek, valamrnt az Egeszsegugy1 Minisz
térium által kiadott „Szabványos Vénym~nták C:,yűjtemé
nyé"-be (Formulae Normalesbe) felvett m1ntaszeruleg ren
delhető gyógyszerek - a (2) bekezdé~ben. f?glalt r~ndelke~és 
figyelembevételével - a társadalomb1zt?s1tas szolgaltatásaira 
jogosultak részére szabadon rendelhetok. 

(2) Az érvényben levő Magyar Gyógyszerkönyvbe fel~ 
vett hivatalos gyógyszerek közül azoknak a gyógyszer~~ek 
a rendelésére, amelyek mint törzskönyvezett gyógysz~rkülon~ 
Iegességek is forgalomban :ranna~ (pl. .Glanducor?.1,n stb.),' 
az Egészségügyi Minisztérium ':lt~l „k1a~ot,~ „!aJekoztato 
a gyógyszerkészítmények rendelesere c1mu kiad~ányban 
(pótlásában) a gyógyszerkészítmény neve mellett levő „J\1eg
jegyzések" rovatban megadott rendelkezés az irányadó. 

5. § 

(1) A „Tájékoztató a gyógyszerkészít_171,ények ~en~elés~r~' 
című kiadványban (a továbbiakban Ta,iekoztato) es potla
sába felvett bel- és külföldi gyógyszerkészítményeknek, vala
mint a szerobakteriológiai készítményeknek, a hazai termé~ 
szetes keserű- és gyógyvizeknek, a kötözőszerekn~k é~ a rag
tapaszoknak a társadalombiztosítás szolgáltatá.sarra Jogosul
tak részére történő rendelésére a Tájékoztatóban {pótlásban) 
az egyes gyógyszerké$zÍtmények (szerobakteriológiai készít-
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ij 
. ll 1 • M gj"egyzések'' rovatban meg-··é·,d 

ményekstb.)neveme ett ev~„! e .:.::, 
adott rendelkezés az irányado. _ , k . .· 

) A, (1) bekezd6bcn foglalt renddkezesne' megfelcló. 
(ly-~ 'koztatóba (pótlásába) felvett bel- vagy külföldi 

en a aJe . l' .. k" . • 
ógyszerkészítmény (szerobakter10 og1a1 eszitmeny stb.), 

~elynek neve mellett levő „Megjegyzések" rovatban az 
SzTK* terhére szabadon rendelhető" szöveg van feltün

~~tve, bárn1elyik társadalombiztosítási szer\,hez tartozó biz
tosított (igényjogosult családtag) részére szabadon rendel
hető. Az a gyógyszerkészítn1ény pedig, amelynek rendelését 
a Tájékoztatónak (pótlásának) „1-íegjegyzés" rovatában 
megadott rendelkezés feltételhez köti, a társada!o1nbiztosítás 
szolgáltatásaira jogosultak részére csak az ott meghatározott 
rendelkezés szerint rendelhető. 

(3) Azt a gyógyszerkészítményt, amelynek rendelését 
külön jogszabály szabályozza, csak a vonatkozó jogszabály. 
ban foglalt rendelkezés szerint szabad a társadalombiztosítás 
szolgáltatásaira jogosultak részére rendelni. 

Térítésmentesen rendeleJJdő gyógyszerek 

6. § 

Térítésmentes kiszolgáltatásra jogosító vényűrlapon 
(11. §)kell rendelni: 

a) az üze1ni baleseti sérült, valamint a 67/1958. (XII. 
24.) Korm. számú rendelet II. számú mellékletében (lásd: 
Magyar Közlöny 1958. év, 115. sz.) felsorolt foglalkozási 
megbetegedésben szenvedő biztosított részére mindazokat 
a gyógyszereket (kötözőszereket, gyógyvizeket), amelyekre 
üzemi balesetével, illetőleg foglalkozási megbetegedésével 
összefüggő betegsége miatt van szüksége; 

b} n1inden gyógyszert (kötözőszert, gyógyvizet) biztosi· 
tásra kötelezett ipari tanuló részére; 

e) minden gyógyszert (kötözőszert, gyógyvizet) a Bel· 
ügyminisztérium fegyveres testületeinek sorozott állományú 
tugjai (sorkatonák, sortiszthelyettesek) részére; 

d) bármely igényjogosult részére nemi betegség gyógyke· 
zeléséhez szükséges alábbi gyógyszereket: 

* „Társadaloml>iztosftás krhfre ~zabadou rcudelhető." 

300 

I\.fedobis, 
Intrajod, 
Penicillin, 
Szulfona~id·készítmények (gonorrhoea esetén), 
Chlorocid, 

ha valamely ok miatt nen1 a „pro ambulantia" szerekből 
történik a kiszolgáltatásuk; 

e) bármely igényjogosult részére az anya- és. " 
' l lem l at 'ko y bbá t 't J • d k 'b · q;_~c;sen1o-\'et; e 1 e n, a , e e e cr e-e en szükséges·-· ·;_lábbi 

gyogyszereket, gyogytapszcrcket: 
D· vitamin ·készí tin én yek, 
Szulfonamid·készíttnények csecse1nők bélhurutjáuál, 
Adapta, 
Lactorizan, 
1\Taltiron, 
szülészeti egységcso1nag; 

j) bármely igén}jogosult részére az alábbi különlege& 
gyógyszereket: 

Chlorocid.drazsé. 
Chlorocid.drazsi gyerniekeknek, 
Chlorocid·injek:ció, 
Chlorocid·szirup, 
Diphtheria·seru1n, 
Tetanus·serum, 
Tctanus-anatoxin -sttült szen1ély részére, 
lnsulin csak diabetes n1ellitus esetében, 
Bucarban, Oradian, Oterben csak diabetes mellitus ese

tében, 
Retand1·0I, Androral csak emlőrákból eredő, meglevő 

csontáttétel esetében; 

g) azokat a gyógyszereket, amelyeket egyéb jogszabá
lyok értelmében térítésn1entesen kell kiszolgáltatni 

A társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosultak reszere vényen 
nem rendelhető gyógJ'Szerek és egyéb g)'Óg)'atl)'agok 

7. § 

(1) A társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosultak 
részére vényen nem rendelhetők: 

a) a „pro ambulantia" szerek (lásd a jelen § (4) bek.); 
b} azok a gyógyszerek, amelyeknél a „Tájékoztató a 

gyógyszerkészítmények rendelésére" című· kiadványnak (pát· 
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_„ ·::t30 
~..,-,,-cK ióVatában „SzTK* terhére nefti\lj2 

____ ,.,..'Cllletó7
,-- SZQ";;g- van feltuntetve, valamint azok a gyógy~.'.;}:'. 

szerek, amelyek külön jogszabály értelmében a társadalom. 'Y. 
biztosítás szolgáltatásaira jogosultak részére vényen neni/ 
rendelhetők; ' 

e) spiritus vini concentratus, concentratissimus v. di~, 
lutus más gyógyító szer hozzáadása nélkül, továbbá kozme~'F 
tikumok (bőrápoló krémek, napolaj, hajápoló. szerek, fog. 
por, fogkrém, szájvíz stb.), valamint gyógyszappano~, gyógy. 
borok, konyak, fogamzást gátló szerek és aphrodisiacumok. 

(2) Ostya általában csak chinin-tartalmú gyógyszerekhe;>; 
rendelhető; a rendelt gyógyszerrel együtt egy vényűrlapon 
kell felírni. 

(3) fzjavítók általában csak 12 éven aluli gyermekeknek 
rendelhetők. Por eloszthatósága céljából általában adagon. 
ként legfeljebb 30 cg cukrot szabad rendelni. 

(4) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés alkalmazása 
s;>;empontjából „pro ambulantia" szernek kell tekinteni: 

a) azt a gyógyanyagot, laboratóriumi reagenst és rönt
gen-kontrasztanyagot (a Bilospekt kivételével), amelyet a 
szakrendelés, körzeti orvos stb. a beteg vizsgálat.ánál az 
orvosi rendelőben felhasznál; 

b) azt a fertőtlenítőszert, kötözőszert, ragtapaszt, seb
varróanyagot, sebhintőport, kenőcsöt és az altatáshoz vagy 
helyi érzéstelenítéshez szükséges azt a gyógyszert, amelyet 

· a szakrendelés, körzeti orvos stb. a beteg kezeléséhez a ren
delőben a saját mindennapos szakmai gyakorlatában használ; 

e) azt az injekciós készítményt vagy egyéb gyógyszert, 
amelyet a szakrendelés, körzeti orvos stb. a saját minden
napos szakmai gyakorlatában a rendelőben a beteg azonnali 
ellátására felhasznál (ha ezt a gyógyszert a szakrendelés, 
körzeti orvos stb. kúraszerűleg tovább is alkalmazza, a to
vábbi kezeléshez szükséges gyógyszermennyiséget a beteg 
nevére kiállított vényen kell rendelni); 

dj azt az injekciós készítményt, amelyet a körzeti orvos 
a beteg lakásán életmentési célból, vagy sürgős szükségből 
felhasznál. (Amennyiben ez utóbbi célra a körzeti orvos 
"táskája" részére kiutalt készlet nem bizonyul elegendőnek, 
ez a gyógyszer kivételesen a beteg részére kiállított vényen 
rendelhető). 

(5) A (4) bekezdésben foglalt rendelkezések nem érintik 
az üzemi orvosi rendelők gyógyszerellátására vonatkozó jog
szabályok hatályát. 

* „Társadalombiztosítás tei·hérc uem rendelhető." 
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(6) A nemi bctegsé ek (s h'li · - : ·, ,·;, ,'_ '·"' 
zeléséhez szüksé p g ... YP l s es gpno~hg_~J:,,gyQ!&!c~~;'.:„:"::'.: 
(E .. K 5 ) ~ .. ges ,en1;dhn rendelésere,.,;,a' -,830~2J' .l9S3i<'<'::<<:;: 

u. · · tu. M. szamu utasítá (l' d , - ,,'. _,_,, ·,,,: ,,,.,,,_ ;_><:-':,·,:_ 
s~a?ályok ![ITűjteménye II. kötet~ne~56~z -,~~áll~)"-':.' ,,_:1~~~,:_<,!:{~~i/~~-' 
cillm-kezelesre nem gyógyuló szöv"d é ·. ,,,,•. 'll.> ;~~<'::<,·.>'·' 
Streptomycinnel vagy Chloro~iddal 0va~ ny~ g~no,f~'?~ak: ',: 
dig a 22/1957. (Eü. IC. 11.) Eü. lv!. szám7? uf -~e,, erd,ike~, 
zései az irányadók (lásd 355. oldal). ast as ren e e-

A g)'óg)'sz.errendelés általános irán)'eb:ei 

s. § 

(1) A gyógyszeres kezelés alapkövetelménye a hatásos, 
ésszerű és gazdaságos gyógyszerrendelés. 

(2) Mellőzni kell valamely gyógyszernek a tudományosan 
általánosan elfogadott indikációs területen kívüli alkalma
zását. Kerülni kell a polypragmasiát, az összetételben vagy 
hatásban inkompatibilis gyógyszerek együttrendelését, azo
nos hatású gyógyszerek felesleges ko1nbinációját. Ez ter1né
szetesen nem érinti a helyes synergismus elvét. 

(3) A beteg állapotában beálló változás gyakran a gyógy
szeres kezelés megváltoztatását is szükségessé teszi. Ezért 
egyszerre csak olyan mennyiségű gyógyszert ésszerű rendelni, 
amelyet a beteg előreláthatóan valóban felhasznál. Egyes 
gyógyszerféleségek - pl. infusumok - romlékonyságára is 
figyelemmel kell lenni. Ennek megfelelően a 

a) a gyógyszerekből heveny megbetegedés esetében álta
lában 2-3 napra, idült betegség esetében pedig általában 
10 napra elegendő gyógyszer rendelhető; 

b} a bontható gyógyszerkülönlegességeket a valóságos 
szükségletnek megfelelő darabszámban (mennyiségben) kell 
rendelni. Eredeti gyári csomagolásban („scat. orig." stb.) 
csak akkor rendelhető, ha a gyógykezeléshez előreláthatóan 
ez a teljes mennyiség szüksége.s; 

e) a szükséges gyógyszert a leggazdaságosabb for1nában 
kell rendelni, több egyfonnán megfelelő gyógyszer közül a 
kevésbé költséges gyógyszert kell megválasztani, de a taka
rékosság nem mehet a gyógykezelés hatásosságának rovására; 

d) minden esetben csak forgalomban levő, valóban be
szerezhető gyógyszert szabad rendelni; 

e) gyógyszert indokolt szükség nélkül csupán azért, hogy 
alkalon1adtán készenlétben legyen, nem szabad rendelni; 
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f) a gyógyításhoz szükséges gyógys~er_ 111~1;-ős~géne~ és 
n1ennyiségének megválasztása nem a la1kus a1anlasok altal 
befolyásolt beteg, hanem az orvos feladata. 

9. § 

(1) Az orvos a társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogo
sult betegnek vizsgálat nélkül gyógyszert nein rendelhet. 
A más orvos által rendelt gyógyszert az illetékes orvos csak 
abban az esetben írhatja át a társadalombiztosítás szolgál
tatásaira jogosultak részére rendszeresített vényűrlapra, ha 
a felírt gyógyszer alkalmazásának szükségességét maga is 
111cg<illapította. 

(2) Az orvos köteles a társadalombiztosítás szolgáltatá
saira jogosult részére rendelt gyógyszer nevét és a gyógyszer 
rendelt mennyiségét a betegnaplóba (kartotéklapra) röviden 
bejegyezni. A további gyógyszerrendelésnél az előzőleg ren
delt gyógyszer mennyiségét figyelembe kell venni. Ha a be
teget előzőleg már inás orvos gyógyszerellátásban részesítette, 
a további gyógyszerrendelésnél ennek a körülménynek figye
lembevételével kell eljárni. 

(3) A fekvőbeteg-gyógyintézeteknek a kibocsátott igény
jogosult betegek részére adott zárójelentésben minden eset
ben ismertetniök kell, hogy a gyógyintézetben inely gyógy
szerrel (gyógyszerekkel) értek el a betegnél eredn1ényt. Ha 

·valamely különleges gyógyszer (pl. Insulin) további kórházon 
kívüli alkalmazását a hatályos rendelkezések a kórháznak 
(klinikának) a zárójelentésben feltüntetett konkrét javasla
tától teszik függővé, a zárójelentés megfelelő rovatában az 
alkalmaz_and_ó gyógyszert- és napi adagját is meg kell jelölni. 

10. § 
(1) Kötözőszer és ragtapasz vénnyel általában csak ab~ 

ban az esetben rendelhető, ha az igén}jogosultat sürgős 
szükség esetében sebészeti ellátásban kell részesíteni és a 
szükséges kötözőszer, illetőleg ragtapasz egyéb módon nem 
biztosítható, vagy ha az igényjogosult nagy 1nennyiségű 
kötözőszert igénylő, huzamosabb időn át szükséges kötözését 
a körzeti orvos vagy a beteg saját maga látja el (pl. anus 
praeternaturalis, tbc-s csontsipoly). 

(2) Gyógytápszer csak csecsemők és gyermekek részére, 
részükre is kizárólag táplálkozási zavaraik n1egszüntetésére 
rendelhető. A rendelésre a 3180/89-2/1951. (Népeg. 12.) 
Eü. l\..f; számú utasítás (lásd a 355. oldalon) rendelkezései 
az irányadók. 
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A vén_yek kiállításának szabá(r(li 

1 J. § 

(1) A Szak~z:rve:-eti .. Társada_lo1-r:?iz~?s~.tási. Kö~i::ontn~l 
Sz'fK) és a KL'npan Szovetkez,et~ ~ol~sonos B1zto~1to 11_1-t~

( '! (I<.SZKBI) biztosítottak es igenyJogosult csaladtag1a1k zetne , , é" 
' 're a gyógyszert az erre a celra rendszeres1tett v nyur

rleszen kell rendelni Azt a gyógyszert, amelyért a biztosított 
apo · S TK t' 't' (c.saládtag) térítést fizet, a vényűrlapnak az „ z ___ ._~1 es-
köteles vény" feliratú oldal~, az~ a ~ÓITT;~zert pedig, amelyet 
· 'té~mentesen kell kiszolgaltatn1, a venyurlapnak az „SzTK ten „_ ' · U 

térítésmentes vény" feliratú oldalán kell fe1m1. , ,gyanazon 
a vénvűrlapon csak térítés ellenében va~, csak t;ntes~ent:
sen kiszolgáltatható gyógys~er, rendelheto. ~ ;enyt altal~
ban - a kábítószerek* k1vetelevel - egy peldanyban (ma
solat nélkül) kell kiállítani. 

(2) A \Tasutasok Szakszervezetének (VSz) igényjogosult
. ai részére a gyógyszert az erre a célra rendszer~ített „ Vény
}üzet" -ben, illetőleg vényűrlapon kell rendelni. 

(3) Ha az előírt (rendsz:resített) vényűrl~p elháríth~.tat
Jan okból nem áll rendelkezesre; a; orv:is, a tarsada'.?mb1zto
sítás szolgáltatásaira jogosult reszere kivetelesi;:n :lor~yom
tatott vagy az orvos által magakészített maganvenyurlapon 
is rendelhet gyógyszert. Ilyen esetben is ~,zonb~n az ~~v~s 
a vényt a 12. §-ban foglaltaknak megfel:loen kotel~s k1:U:1~ 
tani és ezenfelül meg kell jelölni azt a tarsadaloll1:b1ztositas1 
szervet amelyhez a biztosított (családtag) tartozik. Olyan 
gyógys~er rendelése esetében, am;,I~et térítés~e:i~esen ke;~ 
kiszolgáltatni, az orvosnak a vény1:'1'iap~a a .?'~ente~~:n~cs 
szót is rá kell vezetnie és ezt a feljegyzest kulon alairasaval 
és hivatalos orvosi bélyegzőjének lenyomatával meg kell 
erősítenie. 

(4) Egy vényűrlapon ~t~lában csak eITT,' gyógyszerféli;
ség rendelése célszerű. K1vetelesen egy venyurlapon kct 
gyógyszerféleség is rendelhető, d~ csak abba.n az, eset~en, h~ 
a vényt író orvos biztosan tudja, hogy mu1dket" gyogysze1 
egyidejűleg minden gyógysz,ertárbar:: .?eszerez,het?. Ugyan
azon a vényűrlapon egy gyogyszerkulonlegesseg es egy ma
gisztrális gyógyszer is rendelhető. Chinint tarta~~azó porok
hoz szükséges ostya, valamint a szemcseppento, a szemke-

* Továbbá a 41/1962 (Eü. K. 17) Eü. 11., valamint a.10/1961 (EJi. K_. S) 
Eü. 11. számú utasílás melléklett'ben felsoroltak (lasd a 317, 11letőleg 
a 318. oldalon). 
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, ;11 Ő l .. l 'l' .. 'l h zátartozó gyogyszerreI0i' n cs 1oz szo ga o uvegpa ca a oz 
16 

korbetegek •-''s< 
együtt továbbá az Insulin-kezelésre szoru dc:'k , , ~;~;./. 

' h"al betegségben szenve o reszere a.z;.: ~z. as_thn1~ bbronc_ 
1ne~ és;_ vattával együtt egy vényűrlapo11 ;,;_'. 

InJekc1ós tű a enzin /::>' 
rendelhető. 

1 

12. § 

(1) A társadalo1nbiztosítás szolgáltatásaira jogosultak. 
részére írt vénycken az orvos köteles feltüntetni: 

a) a biztosított nevét, 

b) a biztosított lakcímét (város, község, utca, házszám), 
e) a biztosított munkáltatójának nevét vagy munkáltatói 

törzsszámát, 

d) _azt, hogy a gyógyszert a biztosított vagy mely igény
jogosult családtagja (felesége, milyen idős gyermeke, egyéb 
családtagja) részére rendelte, 

e) a rendelés keltét (a hónap nevét nem római szá1nmal, 
hanem betűkkel kiírva), 

f) a rendelt gyógyszer nevét és mennyiségét. 

(2) Az orvos köteles a vényt aláírásával és hivatalos 
orvosi bélyegzőjének lenyomatával ellátni. Ha a vényen vál
toztatást, javítást eszközöl, köteles azt kézjegyével és bélyeg
zőjének újabb lenyomatával külön igazolni. 

(3) Ha a gyógyszert térítésmentes kiszolgáltatásra jogo
sító vényűrlapon kell rendelni (6. §), a vényűrlapon az (1) 
bekezdésben meghatározott adatokon felül minden esetben 
fel kell tüntetni a kiszolgáltatás térítésmentességének indokát 
is (pl. üzemi baleset, ipari tanuló). 

14. § 

Kábítószereknek és kábítószert tartalmazó gyógyszerek
nek, valamint azoknak a gyógyszereknek rendelése esetében, 
amelyeknek rendelését és kiszolgáltatását külön jogszabá
lyok szabályozzák, a vényt a vonatkozó jogszabályok rendel
kezései szerint kell kiállítani. 

15. § 

(1) A vényt tintával vagy tintairónnal, jól olvasható 
írással, szabályszerűen, a jelen utasítás rendelkezéseinek meg
felelően kell megírni. A vényűrlapon a gyógyszer rendelésére 
vonatkozó szöveget félre nem érthető módon kell feltüntetni. 
A gyógyszerek nevének megjelölésére csak azokat a rövidí-
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tésekct szabad használni, amelyeket az V. * 1\1:agyar ?Yógy
szerkönyv megenged. Ennél rövidebb alakban a gyogyszer 
nevét felírni nem szabad. A gyógyszerkülönlegességek neve 

m rövidíthető. A társadalombiztosítással kapcsolatos orvosi ~;akorlatban előrenyo1ntatott vényszöveget általában nem 
szabad használni. , . _ .. . 

(2) A vényűrlap fejrovatat nem o;vos .~olgozó IS kttoltheti. 
A gyógyszer rendelésére vonat~?zo szoveg~t az~nban az 
orvos sajátkezűleg köteles a vényurlapon feltuntetn1. 

16. § 

(1) A vényen az adagszámot, darabszámot :nind~. es,e!
ben betűvel és római számmal is ki kell í~~I. [Oi:gin~~s 
csomagoknál pl. „Phiol. orig. No. unam (I) , mag1sztr~~1s 
készítményeknél pl. „<lent. tal. dos. aequ. No. decem (X) .. ] 

(2) A két kereszttel megjelölt, belső használatra szant 
ógyszerek rendelése esetében az orvos köteles a vényűrla

gyo az adagszámon és a darabszámon felül a keresztes szer 
pn ' ' lkiír· ennyiségét is betűvel es szamma m. 
m (3) Ha az orvos egy vagy két kereszttel ~agy egy üres 
k es ttel megjelölt gyogyszert a Gyógyszerkonyvben meg-~r ;tott legnagyobb egyszeri, illetőleg napi adagnál na~obb 
a api · égben kíván rendelni köteles a rendelt mennyiséget 
mennyi.s 1 'k l · ő 't · A aláírásával vagy kézjegyéve ü ön .1: meger sr em. ~ ~ 
• k · k ttel valamint az egy ures kereszttel megJelolt, esa et eresz , , k 
belső használatra szánt gyógyszerek rendelese _or .az on:?s 
k .. el ább' a vényen a gyógyszer használati m6dJat 
ot es tov a ál · 't' I .. . 1„ 1 · Ilyen esetben haszn atl utast asu 
~~=~~=~t :~~Í~t?' rn~agy ,,Utasítás szerint'' megjelöléseket 
Easználni nem szabad. .. k t 

(4) Egy kereszttel, két kereszttel vagy egy u~es , e~esz -
l . l .. lt gyógyszernek csecsemő vagy 14. cletevet be 

te megJe o é „ del· esetében az .. 1t .. tt gyermek részére tört no ren ese . , 
nem tko'·toles a vényen a beteg életkorát feltüntehu. A gyo~
orvos o e , , ·· t • ő rendelese k k 65 évnél idősebb betegek reszere tor en 
~~~~b~~ is célszerű a beteg életkorána~, feltünte~~e. , t 

(5) Két kereszttel megjelölt, belso ~aszna atra dsz~ 
6 szert or alakban osztatlanul rendelru nem ~zaba . a 

gy ~ P el .el .. It gyógvszer külső hasznalatra szola ket keresztt megJ 0 ' ú .„ ' Külső
gál, a rendelt szer tar.tá1:yát „!'1éreg"' „Halál eJ es " 
leg" jelzéssel kell megJeloltetn1. 

* VI. 11.íagyar Gyógyszerkönyv. 
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17. § 

(1) Az orvos köteles a társadalon1biztosítás szolgáltat.iM 
saira jogosultak részére rendszeresített vényűrlapokat és 
a hivatalos orvosi béiyegzőjét gondosan rnegőrizni és ügyelni 
arra, hogy azokkal senki visszaélést ne követhessen el. 
, (2) A ,hivatalos orvosi bélyegző elvesztése (eltulajdoní~ 

tasa) , es,eteben az ?rvos köte.les ezt a körülményt felettes 
hatosaganak haladektalanul Jelenteni. .Az elveszett orvo · 
bélyegzőt érvényteleníteni kell. Az érvénytelenítést az Eo-és:~ 
ségügyi Közlönyben közzé kell tenni. t:. 

(3~, Az ~~ orvos! akinek Yényírási joga bármely okból 
n;e~zunt,. koteles luvatalos orvosi bélyegzőjét felettes hatóM 
saganak Y!sszaszolgáltatni. 

A társadalombiztosítás s:wlgáltatásaira jogosultak részére rendelt 
gyóg)'szerek kiszolgáltaWsa 

18. § 

A társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosultak részére 
re,ndelt gyógyszerek kiszolgáltatását külön jogszabály sza
balyozza. [145/1955. (Eü. K. 12.) Eü. M. számú utasítás 

.24. §--27. §-ai.] 

A társadalombiztosítás szolgáltatásaira jagoJultak részére írt vények 
ellenőrzése 

19. § 

. (~) A~ ~zT~-náI biztosítottak és igényjogosult család
ta_gJaik reszere irt vények rend~zeres ellenőrzését az SzTK 
v:ny.eilenőrző orvosai* (a továbbiakban: vényellenőrző orvos) 
vegz1k. 

(2) A vényellenőrző orvosok a vényeket a jelen utasítás
n,ak a gyógys~errendelésre vonatkozó rendelkezései megtar
tasa szempont.Jából ellenőrzik. 

. (3) Ha a vényellenőrző orvos a vények ellenőrzése során 
a Jelen utasítás végrehajtása tekintetében hiányosságot vagy 
szabálytalanságot észlel, az SzTK illetékes helyi szerve útján 

*és ellenőrző főorvosai 1458/1960. (Eü. K. 9) Eü. J\1. szám, 
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értesíti erről a felülvizsgálatilag illetékes rendelőintézet 
igazgatóját (kórházigazgató rendelőintézeti helyettesét). 

(4) A rendelőínté7.eti igazgató köteles~ a kifogásolt gyógy
szerrendelést megvizsgálni, illetőleg megvizsgáltatni, adott 
esetben a vényt kiállító orvost megfelelően kioktatni és a 
helyes eljárás követésére utasítani. Ismételt vagy súlyos sza
bálytalanság_ elkövetése esetében előterjesztést tesz a fegyelmi 
eljárás megindítására. A fegyelmi eljárás lefolytatására az 
orvost alkalmazó szerv illetékes. 

(5) A bejelentett szabálytalanság kivizsgálásának ered
n1ényéről és a tett intézkedésről értesíteni kell az SzTI<. ille
tékes helyi szervét. 

Vegyes és hatályba léjJtető rendelkezések 

20. § 

(1) Az alábbi (2)-(5) bekezdésekben felsorolt gyógyá
szati segédeszközök - az említett bekezdésekben foglalt 
rendelkezések szerint - a gyógyszerekre vonatkozó rendel
kezéseknek 1negfeldően vényűrlapon is rendelhetők. 

(2) Csak szakrendelések rendelhetik az alábbi gyógyá-
szati segédeszközöket: 

duodenum-szonda, 
fülfecskendő, 
gyomorcső, 
katheter, 
katheter-dugó, 
méhgyűrű, 

orrtölcsér, 
szemkötő. 

(3) Szakrendelések, körzeti orvosok és üzemi orvosok 
rendelhetik a következő gyógyászati segédeszközöket: 

üvegből készült belégző készülék asthmás betrg ré-;zére, 

heretartó (1-9 szánlig), 

kankófecskendő, 

mellszívó üvegharang_. 

szemcseppentő, 

szemecset, 

szen1kenőcshöz üvegpálca. 
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(4) Az ideálvpólya gyógyászati segédeszközt olyan hci 
ségekben lakók részére, ahol szakrendelés működik, csak 
szakrendelés, egyéb helyeken lakók részére a körzeti orv 

:e:~:-. cní.ltaiásának szabályozásáról szóló 836~-17/1954. (Eü. 
J;:íszol,,, E „ M szániú utasítás a Rheopyr1n és a Rausedyl 
I{. z4.), „u. '. szerkülönleges~égeknek a tá.rsadalombizto
eh:e"ez~s17. g;~r~rnő rendeléséről szóló 32/1957; ~Eü. ~· ,1s.~ 

>$ítaS tcr iei;e , 't' alaruint a közforgalmu es az mtezet1 
_ ,.. ,r szamu utas1 as, v „ 1 ·1 · 8360-is rendelheti. 

(5) Insulinvkezelésre szoruló cukorbeteg, •:alamint astli~: 
ma bronchiale megbetegedésben szenvedő igényjogosult ré,i
szére - amennyiben a befecskendezést a beteg maga végzi._;.-~ 
Record fecskendő, fecskendőtartó parafadugós üveghenger:_,_~-Í--~ 
és injekciós tű rendelhető. Az említett gyógyászati segéd. </~;1 
eszközöket az insulin-kezelésre szoruló cukorbeteg részére az ~:7i-) 
insulinvelJátást engedélyező és nyilvántartó orvos, az asthma - · 
bronchiale megbetegedésben szenvedő igényjogosult részére '<i1 
f,°~\g„~zk:~~~~g~:::1Je~l:~helye mrint illeték"' belgyógyá. ~! 

(6) A jelen § (2)-(5) bekezdéseiben felsorolt gyógyá-
szati segédeszközöket előzetes jogosítás nélkül közforgalmú {f-.'j 
gyógyszertárak is kiszolgáltathatják. 

21. § 

A honvédszemélyek és igényjogosult családtagjaik (hoz
zátartozóik) részére az állami egészségügyi szolgálat orvosai 
részéről történő gyógyszerrendelésre a 32/1959. (Eü. K. 21.) 
·Eü. M. számú utasítás rendelkezései az irányadók (lásd 333. 
oldalon). A gyógykezeltetésre kötelezett hadkötelesek részére tiirtén(J 
gy6gyszerrendelést a 23/1964. (Eü. K. 12.) Eü. M. számú utasittfs 
szabályozza. Lásd 342. oldalon. 

22. § 

A jelen utasítás az 1958. évi október hó 1. napján lép 
hatályba; egyidejűleg a társadalombiztosítás terhére törté
nő gyógyszerrendelés és gyógyszerkiszolgáltatás szabályzá
sáról szóló 145/1955. (Eü. K. 12.) Eü. M. számú utasítás 
1-23. §-ai és 28-33. §vai, az Insulin és az Androfort elne
vezésű gyógyszerkészítményeknek térítésmentes kiszolgálta· 
tásáról s7..Óló 8300-14/1953. (Eü. K. 17.) Eü. M. számú 
utasítás, a Redergam elnevezésű gyógyszerkülönlegességnek 
a társadalombiztosítási szervek terhére történő rendeléséről 
szóló 8300-19/1953. (Eü. K. 23.) Eü. M. számú utasítás 
és az ennek módosítása tárgyában kiadott 161/1956. (Eü. 
K. 18.) Eü. M. számú utasítás, a penicillintartalmú gyógy· 
szerkészítmények rendelésének, kiszolgáltatásának és alkal
mazásának szabályozásáról szóló 8360-11/1954. (Eü. K. 
13.) Eü. M. számú utasítás, Threomycin rendelésének és 
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E.·il·. ,„. . k '"k .. d · • ek szabályozásaró szo o ertara mu o esen . k · l 
-_gyóg)'~~4 (Eü. K. 5.) Eü. M.számú utasítás 12.§~ana aJe en 
-2/,1, ·1 llentétes rendelkezése hatályát veszti. 
t1tas1tassa e 
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.. 1r· 
MELLÉKLET A 40/1958. (Ey. K.19.) EÜ. M. SZÁ!l{(Jíl!l 

UTASiTASHOZ <!11 
:,X9:J 

Az orvosi gyógykezelésre és 
való jogosultság igazolására 

a gyógyszerellátás~<~;,; 
szolgáló okmán}'oli;'/''. 

1. lgényjogorultak ! 
J. a} A munkaviszonyban álló 

és munkaviszonyuk alapján be
regség esetére biztosított dolgozók 
\ipari, kereskedelmi, szellemi dol
gozók, házfelügyelők, háztartási 
alkalmazottak stb.), továbbá 

az ipari (műszaki, kereskedelmi, 
mezőgazdasági) tanulók, az állami 
mezőgazdasági üzemek dolgozói 

b) A kisipari lcrn1elöszövet
kezet tagjai és a háziipari termelő
szövetkezetek közös műhelvben 
dolgozó tagjai az igényjogos~ltsá
gukat 

e) A háziipari termelőszövet
kezetek bedolgozó tagjai az igény
i ogos11.ltságukat 

dj Az a), bj, ej pontokban 
említett dolgozók és szövetkezeti 
tagok családtagjai az igényjogo
sultságukat 

2. A mezőgazdasági biztosítot
tak, nevezetesen: a mezőgazdasági 
termelőszövetkezettel vagy termelő
szövetkezeti csoporttal, szőlő- és 
gyümölcs- (zöldség-) termelő szak
szövctkezettel, szakcsoporttal, hegy
községgel, iegeltetési bizottsággal, 
valamint ezekkel egy tekintet alá 
esii mi.mkáltatókkal munkaviszony
b::m á!ló azok a szakképesítéssel 
nem rendelkező dolgozók, akik a 
mezőgazdálkodás "és azzal rokon 
termelési ágakban dolgoznak, to
vábbá a magán munkáltatóval 
m11nkaviszonyban álló és a mező
gazdálkodás vagy ezzel rokon 
termelési ágakban foglalkoztatott 
dolgozók és az említett dolgozók 
családtagjai az igenyjogosuhságukat 
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az állandó űzemi (hivatali) iga, 
zolványukkal, ennek hiányában a _:-.1 
munkálta~ó által kiállított, időkö. 
zönként érvényesített „Biztosítási i -
igazolvá?y"-nyal igazolják. Azok '. J,, 
akik 1V1AV arcképes igazolvánnyal 
rendelkeznek, az igényjogosults,á. 
gul;ai ezzel is igazolhatják. 

a szövetkezet által kiállított „Szö. 
vetkezeti tagsági igazolv>iny"-nya] 
vagy „Biztosíiási igazolvány"-nyal 
igazolják. 

a szi:iverkezei által kiállított „Biz. 
tosítiisi ígazolvány"-nyal igazolják. 

a munkáltató, illetőleg a szövet
kezet által kiállított családtagi 
„Riztr>sítási igazolvány"-nyal iga. 
zoljrik. 

a tánadalombiztosítás il!elékes ügy
viteli szerve (tanác• végrehajtó 
bizottsága) által kiállított „Mező. 
ga~dasági biztosítási igazolvánr"· 
nyal és Bélycglapp;i_l igazoljAk. 

3. A táppénzes állományban 
le>'Ó dolgozók az igényjogosult
ságnkat 

4. A betegség, ese~ére ~izto:f
tolt tanulók, (fiz a,ltal~nos .rnkolak 
, középfoku rnkolak allarm gyer
ts kottlionokban, illetőleg d1ák
!lld,onokban elhelyezett Oennlakó
ot ulói, az állami ápolónőképző, 
!i<~rmekgondozónő-kép,ző, ~zül,és~
gyképzö iskolák és az allam1 _vedo
n~képző intézet növendékei az 
~gyetemi és főiskolai hallgatók stb.) 

az Irodalmi Alap, a Képző-
üvészeti Alap, a Zei;iei A.~aí;' 

)J) képzőművészeti és az 1parmu:•10-
a eti alkotó közösségek. va!ammt 
sz ügyvédi. a földmérő rnunkakö· 
~~sségek t"a.gjai é~ családtagjaik 

a betegség esetére biztositotl 
l \készek és egyházi személyek az 
e~házi elöljáró által kiá!!ftott 

A kandidiiu~kfpzésben része
sülő személy (aspiráns) igényjo
gosultságit 

A kandidátusképzésben részc
o;űlő személy (aspiráns) családtag
jai igényjogosultságuk igazolására 

S. A nemzeti gondozásban ré
szesülő személyek és családtagjaik 
az igényjogosultságukat 

6. A nyugellátásban részesülő 
személyek és családtagjaik az 
igényjogosultságukat 

7. A baleseti járadékban része
sülő személyek az üzemi baleset
tel (foglalkozási betegséggel)_ kap
csolatban az igényjogosultsagukat 

8. Az önkéntesen biztosított 
kisiparosok, háziiparosok, vándor
iparosok, kiskereske.d~k, ~unka
viszonyban nem allo hivatásos 
zeneoktatók, táncoktatók és _elő
adóművészek, valamint az említett 
személyek családtagjai igényjogo
sultságukat 

„Betegségi igazolvány"-nyal (táp• 
pénzes könyvecskével) igazolják. 

a diákotthon, illetőleg az iskola 
álial kiállitott, 

az Alap, alkotóközösség, illetőleg 
munkaközösség által kiállított, 

.Biztosítási igazolvány"-nyal Íga
~olják az igényjogosu!tságukat. 

aspiránsi igazolvánnyal, illetőleg 
„Munkáltatói igazolván)'"-nyal 
igazolja. 

Biztosítási igazolvánv" szükséges. 
'.~ említett igazolván:yokat a T~
dományos J\-:linősítö Bizottság Tit
kársága, illetőleg az a rn'.lnkáltat? 
állítja ki és érvényesíti, aho,va 
az aspiránst képzésre beosztottak. 

a gondozási díjat számfejtő hivatal 
által kiállított „Nemzeti gondozási 
igazolvány"-nyal igazolják. 

a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 
által kiállitott „Nyugdíjas igazol
vány" -nyal igazolják. 

a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 
által kiállitott „Baleseti járadékos 
igazolvány"-nyal igazolják. 

„Önkéntes biztosítási igazolvány"· 
nyal igazolják. 
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9. Az önkéntesen és az önkén
tes továbbfizetésse! biztosítottak 
és családtagjaik az igényjog:osult
ságukat 

10. Az önkéntesen biztositott 
mezőgazdasági termelőszövetkezeti 
csoportok tagjai és családtagjai 
az igényjogosultságukat 

11. A betegellátásra a társada
lombiztosítás ügyviteli szervével 
megállapodást létesített mezőgaz
dasági termelőszövetkezetek és me
zőgazdasági termelőszövetkezeti cso
portok, valamint a szőlő- és gyü
mölcs- (zöldség-) termelő szövetke
zetek, szőlő- és gyümölcs- (zöldség-) 
termelő szakcsoportok é~ hegyköz
ségek közös munkában rend-~zere
sen részt vevő tagjai és családtag
jaik az igényjogosultságukat 

12. a) A Ilelügyminisztérium 
fegyveres és rendészeti testületei
nek (rendörség, határőrség, hiva
tásos tüzoltósig, hivatásos légol
talmi szervek, büntetésvégrehaj
lási szervek stb,), valamint a vám
őrségnek és a pénzügyőrségnek 
hivatásos és továbbszolgáló állo
mányú tagjai és polgári alkalma

, zottai, úgyszintén a néphadsereg 
polgári alkalmazottai az igény
i ogosultságukat 

b) Az a) pontban említett 
személyek családtagjai az igény
jogosultságukat 

13. a) „Egészségügyi igényjo
go~ultsági lap"-pal ellátott: 

aa) honvédszcmélyek, 
bb) honvédszemélyek család

tagjai, 
cc) volt honvédszemélyek, 
dd) volt honvédszemélyek csa

ládtagjai 
igényjogosultságukat 

b) A katonai iskolai növendé
kek (hallgatók), a Sortiszthelyette
sek, sortisztesek és sorkatonák 
tényleges szolgálatuk tartama alatt, 
a tartalékos állományú tisztek, 
tiszthelyettesek, tisztesek és hon
védek, a gyakorlat, kiképzés stb. 
tartama alatt 
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a tcirsadalombiztosírás illetékes 
viteli szerve_ által kiállított ig 
vánnyal és a legutóbb esed 
járulék befizetését igazoló e~ 
szelvénnyel igazolják. 

„Önkéntes betegségi biztasitfuFC! 
igazolvány"-nyal igazolják. -:J 

a tagok mezőgazdasági tennclik :'. ,! 
~zövelkezeti „Tagkönyv"-vel, vaSi' ', ' 
a termelőszövetkezet, illetőleg a 
termelőszövetkezeti csoport által 
kiállított „Beteglap"-pal, a csa. 
ládtagjaik „Beteglap" -pal igazol. 
ják. 

hivatali igazolványukkal, vagy 
„Blztosítási igazolvány"-nyal, vagy 
MAV arcképes igazolv<innyal iga. 
zoljik. 

„Biztosit<isi igazolvfmy"-nyal iga. 
zolj<ik. 

nevükre kiállítoU „Egészségügyi 
igényjogosult~ági lap"-pal igazol
ják. 

katonai igazolványukkal és a 
32/1959. (Eü. K. 21.) Eü. M. sz. 
utasítás 2. § L pontjában említett 
körülmények valamelyikének fenn. 
állását igazoló irattal (pl. szabad
ságolási igazolvány) igazolják. 

e) A néphadseregben tényle
cs szolgálatot teljesítő sortiszt

g el ,ettesek, sorrisztesek és sor
b t} oák valamint a gyakol'latra, 
k:'k? zé;re behívott tartalékos ál
k1r:foyú tisztek, tiszt?-e~ye_tt;sek 
~~ honv~dek családtagjai 1geny
jogosultsagukat 

d) A e) pontban cmlí~ett h.ol_l· 
véd siemélyek és csaladt~fn~1k 

katonai szolgálat megszunese 
~tán igényjogosullságukat 

14. a) A Belügyminisztérium 
f 'Veres testületeinek sorozott 
álfományú tagjai (sort~7;the_lyet· 
tesek, sorkatonák) az igenyiogo
snltságukat 

b) Az a) pon.t~an e~l~tett 
s;-:emélyek családtagJal az 1geny
jogosultságukat 

15. a) A néphadsereg hivatás?s 
és továbbszolgáló áll?r:i-any~bol, 
továbbá a Belügym_imszt~nu~ 
feg)'Veres és rendészet~, testulcte~
nek, valamint a vá~orségn~k es 
a pénzügyőrségnek hivatásos e; ~o
vábbszolgáló állományából bvalt 
(leszerelt, elbocsátott). személyek 
az igényjogosnltságukat 

b) Az. a) pontban er:i-J~tett 
személyek csaladtagia1 az rgeny
jogosultságukat 

a 1nunkáltató által kiállított „Biz
tosítási igazolvány"·nyal igazolják. 
Ha a honvéd személy inunkavi
szonya megszűnt, az illetékes kato
nai parancsnokság igazolása is 
szűkséges. 

a munkáltató <iltal kiállitott „Biz
tosítá.si igazolvány"-nyal és a le
szerelési igazolvánnyal igazolják. 

az egészségügyi könyvecsk~~el iga
zolják, amelynek borítólapi,an „So
rozott áHományú, téntesmentes 
vényre jogosult" szavak vannak 
feltüntetve. 

a munkáltató által kiá!Utott „Biz
tosítási igazoivány-"nyal igazolják. 
Ha az említett személy munka
viszonya megszűnt, a parancsnok
ság igazolása is szükséges. 

a honvédség (testület stb_.) ~lt_a'. 
kiállított „ Társadalon:ib1ztos1tas1 
igazolvány''-nyal igazol3ák. 

a taisadalomb1ztos1tás illetékes 
ügyviteli szerve altal kiállított 
„Biztosítási igazolvány"-nyal iga· 
zolják. 

l!. VSz igényjogosultak 

A munkaviszonyban álló vas
utas dolgozók, Úg)cszintén a nyug
ellátásban részesülő volt vasutas 
dolgozók, valamint .az er:i-I~tett 
személyek családtagjai az igeny
jogosultságukat 

Társadalom biztosltá.si 
Í~azolvány"-nyal igazolják. 

tagdgi 

JJI. Kiilfiildi állampolgárok 

Egyes államok itmenerileg 
i\{agyarországon tartózkodó pol
gárai hatályban levő sz<;'ciálpoli
tikai egyezmények értelmeben ~e
veny m~gbetegedés és sürgős szuk
ség esetén a biztoslt:ittakr~ ér"._é· 
nyes szabályok szennt reszesul
hetnek gyógyszerellátá.sban. 

Bolgár, csehszlovák, jugoszlá'."', !e;1-

gyel, NDK, romá.n és szoviet ?1· 
Jampolgárok útiokmánrokkal ,(ut
levél, határátlépési 1gazolvany) 
igazolják jogosultságukat. 
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Az egészségügyi miniszter 37/1962. (Eü. K. 16.) E·· 
számú utasítása a társadalombiztosítás terh, U,; 

t , " , d 1· b ere eno ~ogyszerren ,e est sza ályozó 41/1958. (E" 
19.) Eu. M. számu utasítás kiegészítés a1 U. 

• . d 1' • e, v atn. a gyogyszei: ren e esre Jogosult orvosok b 'l „ 
nálata tárgyában e yegzoha 

(Csak a g)'Óg)'szcrrendelésre jogosult orvosok körinek kiter'es ·: ,. 
vonatkozó rész) 'J Zte.1; 

A 40/1958. (Eü. K. 19.) Eü 11.f szám. . , , :·:;: 
szükségessé vált a társadalombizto~ítás. terhér u ut~s1tas ~ataly~alépése ó~ 
orvosok. kDrének kiterjesztése. · e gyogysze1 rendelesre fogoSU)r/~j 

Ezert a kózlekedés~ és postaügyi miniszterrel a bel"" . . ---,2AE?A 
a __ Szakszervezetek Orszagos Tanácsával . Kis·' . ugyrnm1szterreJ'""'0{d 
csonös Biztosító Intézettel egyet' t' 1 esk~ 1P.an Szövetkezeti K .. 1\'.\fS>j 

A td•mdofom,;,1m1'd1 .'""" "':'.'" ' mtke,óke< 1·ondelem1 '.:it. 
trrjcszlise, gyóg;•szerrendclésre jogosult orvosok k;;rfllck k/;~~~a 

l. !'>; 40/1958. (Eü. K, 19.) Eü. Id. számú utasít' t -~-'.:l:'~";1 
1. pon,t;ab:in felsoroltakon felül a tár:sadalomb' t . ás · § /1) be.kezdése_'; ---0 

rendelesre Jogcsultak; 1z os1t s terhcre gyogyi;zer.~--- :-;J 
aj a fővárosi vezető főorvos a me ei ~µ '"'' 

városi főorvo~ok és a fővárosi kerlileti fö~i'...-osokorvosok, a megyei iogif:-, ,~:j 
bj a !11AV egészségügyi szolgálat t" t;, ··'<1 

vizsgáló főorvosai és a MÁV kerül t" veze_o oorvosa, főorvosai, felül. • l 
e) a főiskolák ' , e 1 o;v9sai, ~>1 

hallgatóit ellátó inte~á~~tt~~~~okko~e~~~iyk~a~ e!}1el)'.ezett bentlakó· ·';·1· 
orvosok, ' - 1 m ernatus1 és gyógyházi _-; i:-; 

dj a főfoglalkozású iskolaorvosok ''' 1 

• ej ,8: száznál több dolgozót f~gialkoztató f. k "b · . ti-[\ 
igazgatoja által intézetenként (klinikánként) k"" r-re vo eteg-gyogyi:ntézet 1 

() a Közlekedés- és Postaügyi Minisztériu~ '! t ~gy-eJ:Y„ orv~s, <---1 
a vasutasszakszervezet előzetes hozzájárulásával , . ·} ~s.ú.u foosztalya ált~! i 
orvos. \en)1ras1 Joggal felruházott __ 

A e) és dj pontokban megnevezett orv k á d 
terhére csak az általuk ellátott gyermekek 

0~LJ t ·1 t rsa alombiztosítás _ 
rendelhetnek gyógyszert az intézet d 1 6. : 1

, e 0 cg h~lgatók részére __ --. 
esetében. ' 0 goz 1 rcszere csak elsosegély nyújtása_ ' 

. Az e) pontban említett orvos csak a , · ,· · d „ • j 
igényjogosult családtagjaik részére rend~lo~ rnte~et olgozm es bentlakó -- ·1· 
biztosítás tcrliérc. e ie gyogyszei·t a társadalom- --

. J 

I 
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·Az egészségügyi miniszter 41/1962. (Eü. K. 17.) Eü. M. 
:[mú utasítása a társadalombiztosítás szolgáltatá· 

sz ira jogosultak részére történő gyógyszerrendelésre 
511 vonatkozó egyes rendelkezések :módosításáról 

EgYes gyógysze~eknc~ a társa;J;alo.mb~z~osítás tcr.~1ére ~örténő i:cnde-
J. eddig elozetes főorvosi (rendelomtezeb 1gazgat6-foorvos1) engedelyhez 
~~ kötve. Ennek célja az volt, hogy a főorvosok a betegek gyógyszeres t. dését végző orvosok ez irányú munkáját szakmai szempontból ellen
-::r~zék és segitsfk. J<lők folyamán - részben az orvosok szakmai fejlő· 
J'sének eredményeként - ez az előzetes engedélyezés mindinkább.:formá· 
/.' vált és ez idő szerint már nem felel meg célkitűzésének. Szükségessé 
'.~J: olyan új rendszer bevezetése, amely a beteg részére egyszerűbbé teszi 

,a gyó"'yuláshoz feltétlcnUl szükséges gyógyszer beszerzését, ugyanakkor 
~·hang;úlyozza a gyógyszeres kezelést végZŐ orvos egyéni felelősségét. 
~ szóban forgó gyógyszerek rendelésének szükségessége szempontjából 

8/1959. (XII. 31.) EU. M. számú rendelet 8. §-a alapján elrendelt doku
~entáció biztos[tja az orvosok ez irányú tevékenysége utólagos ellenőrzésé· 
JJek lehetőségét. 

Ezért a közlekedés- és postaügyi miniszterrel, valamint a Szakszer· 
\·ezctek Országos Tanác-sával egyetértésben a következőket rendelen1. 

!. § 

A tánadalombiztosítás terhére előzetes főorvosi {rendelőintézeti 
igazgató-főorvosi) engedéllyel rendelhető gyógyszerek rendeléséhez a jelen 
utasítás hatálybalépése napjától kezdödően föon·osi (rendelőintézeti 
igazgi!!Ó·főorvosi) engedély nem szükséges. 

2. § 

( J) A jelen utasítás l. számú mellékletében felsorolt gyógyszerek 
rendelése esetén a vényt két példányban kell kiállítani. A másolati pél· 
<lányra rá kell vezetni a „:l\-1ásolat" jelzést. A2 orvos a másolati p.;!dányt 
is ellátja aláírásával és orvosi bélyegzőjének lenyomatával, 

(2) Ivfásolati példány nélkül a gyógyszertár - életveszély esetét ki· 
véve - a gyógyszert nem szolgáltathatja ki. 

(3) A jelen utasítás l. számú mdlikleiinek s::.üksfg szerinti módosítását h 
1.-frgfszi/isil az Egh:;:.<égügyi A1inisztirú1m az Egiu.sfgiigyi Kiidünybm kiiz/e· 
minykénl teszi közzé. 

3. § 

(!) A gyógyszertár az összegyűjtött vénymásolatokat (SzTK, KSz
KBI, VSzTO igényjogosultak vénymásolatait) havonta kétszer, éspedig 
a hónap 5„ illetőleg 20. napjáig a gyógyszertár helye szerint területileg 
illetékes SzTK Megyei Alközponthoz beküldi. 

(2) A gyógy;;zcrrcndclésnek a b~kül<lött vénymásobtok alapján 
történő elleniírzése a 40/1958. (Eü. K. 19.) Eü. l\-1. számú utasítás 19. 
§-~bai• foglal!aknak megfelelően történik. 

4. § 

(1) Ez az utasítás 1962. é\•i szeptember hú 1. napján lép hatályba. 
(2) Egyidejúkg hatályuk1t vesztik az egyes utasításoknak (2, s7. 

melléklet) azok a rendelkezései, amelyek az egyes gyógyszerek rendelését 
elűzetes főorvosi engedélyhez kötötték. Valamennyi gyógyszerrendelésre 
vonafkozó utasítás minden ~gyéb rendelkezése továbhra is érvénybo:m 
marad, 
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], s::. melléklet a 41/1962. (Eii. K. 17.) Hii. AJ._ s.;;.timú l/l(lsitár/w:;, 

Androfort inj., 
Centulrin !abl., 
Dt:J;erso{an inj., 

* Dihydrostrcptomycin inj., 
Exacthin inj., 
Gracidin tabi., 
Heparin inj., 
Hydrocortiwn inikrokristály inj., 
Pondex tabi., 
Prednisolon tabi., 
Retandrol olajaJ inj. 250 mg, 
Rheosolon tabl., 
Streptomycin inj., 
Streptoplex inj., 
Syncumar tabl., 
Tetran inj., 
Tetran B drazsé, 
Tetrinfan pulvis, 
Trifavit inj., 
Vitamin B, 2 inj., 300 gamma, 
Vitamin B, 2 inj., 1000 gamma. 

A ~.0/}9~1. (~ü. K. 5.) Eü. M. számú utasítás mellékleteiben fel
sor;ilt kulf;ild1 ~ogyszerkülónle?ességek. (A mellékletben „0" jelzéssel 
~llatott_ ~cszítmenyek t?;rábbra 1s csak fekvőbeteg-gyógyintézet vagy szak
iendeles Javaslata alapjan rendelhetők.) 

2. sz, mdléklet a41/1962. (Eii. K. 17.) Eii. M. számú utasításhoz 

. A társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosultak részére történő 
gyów~szerren~elés szabályozásáról szóló 40/1958. (Eü. K, 19.) Eü. M, 
számu utasítas 5. §-ának (4) bekezdése és 13. §-a. 

. ~ Glutarec elnevezésű gyógyszerkülönlegessécrnek a társadalom
b1ztos1tá~. terhére :rendelé,séről és kiszolgáltatásáról ;zóló 117 /1956. (Eü. 
K. 3.) Eu. ll.1. számú utas1tás. 

Egyes gyógyszerkülönlegességek rendelésének és kiszolgáltatásának 
szabályo:dsáról szóló 157/1956, (Eü. K. 16.) Eü.11.i. számú utasítás (Strep
tomycm). 

Az insulín rendelésének és kiszolgáltatásának szabályozásáról szóló 
1 i/1958. (Eü. K. 5.) Eü. A-L számú utasítás. 

Az oralis antidiabcticurnok rendelésének 6 kiszolgáltatásának s~a-
bályozásáról szóló 12/1958. (Eü. K. 5.) Eü. M. számú utasftás. . 

A Szabványos Vényminták IV. Gyűjteményének (Formulae Nor
rnal?s IV.) életbelépietéséről szóló 21/1959. (Eü. K. 17.) Eü . .NI. számú 
uias1tás 1. §-á:nak (2) bekezdése. 

A külföldről importált gyógyszerkülönlep.;ességek rendelésér{íl és ki
szolgáltatásáról szóló 10/1961. (Eü. K. 5.) Eü~ 11.1. ·számú utasítás. 

Törzskönyvből törölve. 
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VASUTASOK ORVOSI ELLÁTÁSA 

A Szakszervezetek Országos Tanácsával egyetértésben a következő
ket rendeljük; 

Az igényjogosultak köre 

l. § 

(l) A jelen utasítás alkalmazása szempontjából a Vasutasok Szak
szervezeténél (a továbbiakban: VSz) biztosítottaknak (a továbbiakban: 
vasutas) és igényjogosult családtagjaiknak azokat a személyeket kell tekin
teni, akik a díjtalan állami orvosi ellátásra való jogosultságukat a VSZ 
által kiállított állandó vagy ideiglenes - a tárgyévre vagy meghatározott 
időre érvényesitet1 - „Társadalombiztosítási Tagsági Igawlvány"-nya] 
iga;mlják. 

(2) A VSZ-nél biztosítottak és igényjogosult családtagjaik - ide
értve a félszázalékos önkéntes támogatási alap terhére elismert család
tagokat is - a szolgáltatások igénybevételekor a „ Társadalombiztosítási 
Tagsági Igazolvány" fo;:lmutatásán felül személyazonosságukat személyi 
igazolvánnyal vagy MAV arcképes igazolvánnyal, illetőleg MÁV arc
képes igazoló jeggyel igazolják. 

Kezelőorvosi ellátás 

2. § 

(1) A VSz-biztosítottak é; igényjogosult családtagjaik általános 
kezelőorvosi (gyermekorvosi) ellátását az állami egészségügyi szolgálat 
körzeti orvosai, köt•zeti gyermekorvosai (a továbbiakban: körzeti orvos) 
végzik. A kezelőorvosi ellátá5ra a Szabzervezcti Társadalombiztosítási 
Központnál (a továbbiakban: SzTK) biztosítottakra vonatkozó rendel
kezések az irányadók. 

(2) A szolgálatuk miatt lakóhelyüktől távollevő vasutas dolgozók 
kezelőorvosi ellátását az átmeneti szolgálati (tartózkodási) helyük szerint 
illetékes körzeti orvos végzi. 

(3) A körzeti orvos a VSz-biztmított igényjogosult csecsemője részére 
idegen anyától sz".rmazó anyatejet rendelhet, lm a mlíködési területtn 
az állami egészségügyi szolgálatnak gyermekgyógyász szakorvosa vagy 
tanácsadó orvosa nincs. Az anyatejet az „Orvosi j.ivaslar anyatejre" el
nevezésű nyomtan-inyíídapon kell rendelni. Az iírlapr:; d. kell írni a 
„VS7." heti'íkd. 
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(4) A körzeti orvos a VSz~bizwsiwttat va~y ig~:i;yjogosu.lt Cs~iidta~}~] 
ját _ha szakorvosi ·1:izsgálatát vagy szak?rvos1 .kezeleset tart;a szukséges._·.::j 
nek _az On•osi beutalás - javasl.at :;-- 1gazolas (rakt. sz. A. 3510-6~):· ! 
(szabályszerűen kitöltött) nyomtatvanyurlappal a 3, §-ban foglalt rendek 
kezések szerint illetékes szakorvosi rendelőintézetbe utalhatja. Az ürlaprit· „ j 
rá kell írni a „VSz" betűket. 

(5) Szaktanácskozás szükségessége esetében a körzeti orvos az SzTK. 
nál biztosítottakra vonatkozó rendelkezések szerint az állami egészségügyi 
szolgálat terllletileg illetékes kórházának (rendelöintézetének) vezetőjétől 
kéri szak.tanácsad_'.'! o,n·osi. kik~d.és~t. Ha h_el;:be1'. ~A V kórház vagy 
szakorvos.r rendelomtezet IS mukod1k, a MAV korhaz (re:ridelöintézet) 
vezetőjétől kell a szaktanácsadó orvos kiküldését kérni. A szaktanácskozás 
díja a szaktanácsadó orvost kiküldő kórház (rendelőintézet) költségvetését 
terheli. 

Szakorvo:.i ellátás 

3. § 

(1) A VSZ·nél biztosítottak - ideértve a nyugdíjasokat is-, vala-
mint ezek igényjogosult családtagjai szakorvosi ellátását, ~ 

a) ha MÁV szakorvosi rendelőintézet működési területén laknak 
a 11A V szakorvosi rendelőintézet végzi. A MÁV rendelőintézet szék: 
helyén kívül eső olyan helységben, amely területileg :MA V reudelőintézet
hez tartozik és helyben az állami egészségügyi szolgálatnak van szak. 
orvosi rendelőintézete (szakrendelése), a vasutas biztosított és igényjogosult 
családtagja a helyben levő rendelőintézetben (szakrendelésen) is részesül
het szakorvosi ellátásban. (PI.: Mezőtúr, Dombóvár stb.), 

b) ha 1\i!\ V szakorvosi rendelőintézet működési területén kívül 
laknak, az állami egészségügyi szolgálatnak a beteg lakóhelye szerint 
illetékes rendelőintézete végzi. 

(2) Ha a körzeti orvos rendelőintézetben elhelyezett közületi ren
delőben rendel, a nála jelentkező vasutas biztosított és igényjogosult család
tagja ebben a rendelőintézetben is részesülhet szakorvosi ellátásban. A tény
leges szolgúlatot teljesítő MÁV dolgozó szolgálatképességének, valamint 
alkalmasságának megállapításához szükséges szakorvosi vizsgálatok el-
végzése az illetékes 11Á y rendelőintézet hatáskörébe tartozik, . 

a) ha_ a dolgozó A1AV rendelőintézet ll!_űködési területén lakik, vagy 
b) akmek MÁV ellenőrző orvosa 1\1AV rendelőintézet működési 

területén székel. 
(3) A szolgálatuk miatt lakóhelyüktől távollevő vasutas dolgozók 

az átmeneti szolgálati (tartózkodási) helyük szerint illetékes rendelő
inlézeiben (szakrendelésen) ré~zesülhctnek szakorvosi ellátásban. 

(4) A l\1ÁV rendelőintézet székhelyén kívül !akó csecsemők és gyerme
kek az állami egészségügyi szolgálat legközelebbi egészségügyi intézményé
ben (rendelőintézet, csecsemőgondozó stb.) is szakon•osi ellátásban ré
szesíthetők. 

(5) Azokat a szakorvosi vizsgálatokat vagy kezeléseket - beleértve 
~ fogpótlis kivétel,ével minden fogorvosi ellátást is -, amelyeket a terüle
tileg illetékes MA V szakorvosi rendelőintézet, illetőleg rendelőintézeten 
kívüli fogszakorvos megfelelő felszerelés hiányában vagy az illetékes szak
orvos távolléte miatt elvégezni nem tud, a MÁV szakorvosi rendelőintézet 
működési terűletén is az állami egészségügyi szolgálat megfelelő szak
rendelése végzi. E'«ekre a szakorvosi vizsgálatokra, illetőleg kezelésekre 
a 1V1Á V illetékes orvosa is adhat beutalást. 

(6) A fogpótlási ellátást - tekintet nélk\U a VSZ biztosltottak munka-, 
illetőleg lakóhelyére - minden !lsetben a 11A V illetékes fogszakorvosa 
végzi. 
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(7) A VSZ-nél biztosítottak és igényjogosult családtagjaik gondozó
intézeti (tbc, bőr-, nemi·, idegbeteg, onkológiai) ellátását az· állami egész
ségügyi szolgálatnak teriiletl!eg illetékes gondozóintézetei, illetőleg a MÁV 
gondozóintézetek végzik. 

(8) A MA V szakorvosi rendelőintézetek felsorolását és működési 
területük meghatározását a jelen utasítás melléklete tartalmazza. 

Fekvöbeteg-gy6gyin.t&::etbe ~tali:r< 

4. § 

A VSZ biztosított és igényjogosult családtagjainak kórházba ~t8.iásá
ról életveszély vagy sürgős szükség esetén előzetes helybiztosítás után 
a körzeti orvos vagy a szakorvos gondoskodik. .Mindeu egyéb esetben 
az illetékes körzeti orvos, illetőleg szakorvos az A 3510------64 rakt. számú 
nyomtatványürlapon javaslatot tesz a VSZ biztosított és igényjogosult 
családtagjainak kórházba utalására és felhívja a biztosítottat, illetőleg 
igényjogosult családtagját, hogy a kórházi utalvány kiállitása céljából 
forduljon szolgálati, illetőleg nyilvántartó (tüzelőanyag~nyilvántartó) 
fönökségéhez. A VSZ biztosítottnak, illetőleg családtagjának különleges 
gyógyintézetbe (szanatórium, gyógyüdülő stb.) utalására az illetékes 
szakorvos (gondozóintézet) tesz javaslatot az előírt nyomtatványűrlapon. 
A beteg gyógyintézetbe utalásáról az igényjogosultságnak a dolgozó szol· 
gálati (nyilvántartó) főnöksége által történő igazolása után a rviAV Egész· 
ségügyi Szolgálat gondoskodik. 

A s:rolgáie.tképtclen vs.:.ntas dolgozókkal kapcsolatGe eljárás-

s. § 

(1) A körzeti orvosok, valamint az állami egészségügyi szolgálatnak 
a 130/1955. (Eü. K. 8.) Eü. M. számú utasítás l. §-ának 2. pontja értelmé
ben táppénzes állornái.-iybavételre jogosult szakorvosai (a továbbiakban: 
szakorvos) vasutas dolgozót táppénzes állományba nem vehetnek. 

(2) Ha a körzeti orvos, illetőleg szakorvos a vasutas dolgozót vizs
gálata alapján szolgálatképtelennek tartja, az A 3510--64 rakt. számú. 
nyomtatványűrlapon a kórisme feltüntetésévei javaslatot tesz a dolgozónak 
táppénzes állománybavételére. A javaslatban olvashatóan fel kell tüntetni 
a dolgozó teljes nevét, lakcímét, szolgálati főnökségét, valamint a szolgálat
képtelenséget okozó betegség megnevezését (kórismét). A javaslatban 
továbbá fel kell tüntetni, hogy a táppénzes állománybavételre javasolt 
dolgozó járó- vagy fekvőbeteg-e. Ha a dolgozó fekvőbeteg, egyben meg 
kell jelölni a járóképtelenséget okozó fontosabb betegségi tüneteket (pl. 
láz, vérzés, görcsök stb.) is. A javaslatot azzal a keltezéssel kell kiállítani, 
amely napon a beteg az on'osnál jelentkezett, illetőleg, amely napon 
a körzeti orvost a fekvőbeteghez liJvták. A javaslat kiállításával egyidejűleg 
a körzeti orvos, illetőleg a szakorvos a dolgozót a „Nyilvántartási napló 
a kere;;ők.;ptclen biz10sítottakról" elnevezésű naplóban (a tcvábbitlban 
táppénzes napló) nyilvántartásba veszi, annak feltüntetésével, hogy a 
dolgozó VSZ-biziosított, 

(3) A {2) bekezdés esetében a körzeti orvos, illetőleg a s:i:akorvo~ 
a dolgozót figyelmezteti arra, hogy a táppénze,; állományba vételre a;ak 
a l\íÁ. V ell=őrző orvos illetékes. Ezért a dolgozó az orvosi javaslatot 24 
órán belül köteles személyesen elvinni, a fekvőbeteg pedig haladéktalanul 
köteles eljuttatni az illetékes rvfÁV ellenőrző orvoshoz. _A,z illetékes :MÁV 
ellenőrző orvos székhelyéről és rendelési idejéJ:ől bármely !vlÁ V szolgálati 
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6, § 

(1) A MÁV ellenőrző O!"Vos által cippénzes állománYba vett dolgozó 
„Beteglap betegjclentés és ellenőrzés céljára" (21. sz. Eü. minta) című 
űrlapjára a kör-zeti orvos, illetőleg a szakorvos rn.iuden esetben rávezeti 
a vizsgálat vagy a kezelés időpontját. Ha járóképes beteg jiróképtelenué, 
vagy a járóképtelen beteg járóképessé válik, ennek időpontját az emlitett 
„Beteglap betegjelentés és ellenőrzés céljára" clmű űrlapjának megfelelő 
rovatába ugyancsak be kell írni. A „Beteglap betegjelentés és ellenőrzés 
céljára" cimű űdapot a szolgálatl:épteleu~ég ideje alatt a dolgozó őrzi. 

(2)-A-„Eeteglap betegjeientés és ellenőr:;és céljára" című űrlapon fel 
kell tüntetni, hogy a táppénzes 2.llományba vett j<iróképes dolgozó mikor 
(hány naponként) köteles a körzeti orvosnál, illetőleg a szakorvosnál 
jelentkezni, A jelentkezés időpontjának megállapításánál fir,.'}'elembe kell 
venni a dolgozó betegségét, állapotát, valamint esetleges egyéb - a ke
resőképesség elbírálását befolyásoló - köl'ülményeket. A kőrzeti orvos 
(szakorvos) indokolt esetben módosíthatja az előírt jelentkezési időközöket. 

(3) A körzeti orvos a táppénzes lillományban levő fekvőbeteg részére 
járóképteleruégének tartama alatt félhavonként igazolást állít ki al'ról, 
hogy a doigozó még fekvőbeteg. Az igazolást a körzeti orvos azzal a fi
gyebneztetéssel adja át a fekvőbetegnek, hogy azt a táppénzes utalvány 
kiállítása céljából haladéktalanul juttass:i. el az illetékes M:ÁV ellenőrző 
orvoshoz. 

(4) A táppén=> áilománYban levő vasutas dolgozók szolg.ilatképes
ségének megállapítás;ira a J\LÍ\. V ellenőrző orvos jogosult. A MA V ellen
őrző Of">'OS a szolgálat.képessé válás időpontját rávezeti a „Beteg!ap betegu 
,i\::Jentés és ellenőrzés eéljál'a" című űrlapra. 

7. § 

A körzeti orvosok és a szakorvosok kötelesek a vasúti egészségügyi 
s„oJgálat és a VSZ ellenőrző orvosainak a táppénzes állományban levő 
vasutas dolgozókról vezetett nyilvántartásba (táppénzes naplóba) be
tekintést engedni és a kezelésük alatt álló vasutas dolgozókról a szüksége8 
felvilágosítást megadni. 

Gyógyszer- és gyógyáiozati 11egédeszközök rendelése 

8, § 

{1) A gyógyszerrendelésre a 40/1958. (Eü. K. 19.) Eü. M< számú 
utasítás rendelkezései irányadók. A hivatkozott utasítás 1 l. §·ának (2) 
bekezdése értelmében a VSZ-biztosítottak és igényjogosult aialád[agjaik 
részére gyógyszert a VSZ által rendszeresített vérryfüzetben kell rendel.ni. 

(2) Ha az előírt vényűrlap elhárítbatatb.u okból nem áll rendelke
zésre, az orvos a díjtalan orvosi ellát:isra jogosult részére kivételesen előre 
nyomtatott vagy az orvos által maga készített magánvényűriapon rendel 
gyógyszert. Ilyen esetben azonban a vényre feltűnően rá kell írni a „VSZ" 
betűket. Főorvooi engedélyhez kötött gyógyszer rendelése esetében a 
beteget figyelmeztetni kell arra, hogy az illetékes 1.fÁ V igazgatóság fő.u 
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orvosának vagy az ellenőrző orvosnak engedélyét közvetlenül vagy :;: 
.szolgálati főnökség útján kérje. 

· (3) A gyógyászati s~g6deszkCzök :rendelésére az SzTK-nál bizto~f~ 
tottakra vonatkozó rendelke:><ések az irányadók azzal az eltéréssel, b.og>; 
a gyógyászati segédeszközt minden esetbe!í a vényf"tizetben kell rendelni. 

9. § 

A körzeti orvos illetőleg a szakorvos az ellátásba tareozó ··vsz bfa. 
tosítottak és igényjogosult családtagjaik am~ul-9;ns gyógyfU_rdö~ezelé>ér;ek 
szüksége:;ségeesetében a:;; A ~5íG--64. ~ak~. sza'?u. nyom,1.ah•;.nr,m:Iapon Ja· 
vaslatot tesz a VSZ b1ztos1tott szolgalatt ~:cry1lvantart<;i) fono;;:s2genek a~ 
ambuláns kezelésre jogosító fürd.őjegyek kiszolg~Itatás&ra. Az urlapra r;< 
kell írni a „VSZ" betűket. 

10. § 

A VSZ biztosítottaknak, illet6leg igényjogosult családtagiaik;mk 
mentőszállítására az SzTK-nál biztosítottakra vonatkozó rendeli>.e:.estk 
az irányadók. 

Díjn:i.entes utazásra javad.,,ttétei 

11. § 

Ha a VSZ biztosítottaknak, illetőleg igényjogosult családtagjaiknak 
szakorvosi rendelőintézetbe vagy gyógyintézetbe utalása esetén más hely· 
ségbc kell utazniok, a körzeti orvos az A 3510-64. rak~. ~z.ám~, nyo~mtat
ványűrlapon külön javaslatot tesz a beteg lakóhelye szerrn, 11lete.;:es .VfÁV 
állomásnak díjmentes utazásra jogosító utalvány _kiállítására .. Ha a beteg 
lakóhelyén csak kiadóőrség vagy áll_omáskezelőseg van, <;- jav":slatot az 
utazás irányába eső legközelebbi MA V állomásnak kell c1mezm. 

12. § 

Jelen utasítás az 1961. évi február hó 1. napján lép hatályba. 



KÖZGYÓGYELLÁTÁS 

Az ~gtsol{Jllg:-;i rninisztn 15/1958. (Eü., K. ?·J Eü • .J!.!· fZám1í utasf~a a ~~za 
gj'6gyelldtásról szóló J/1958. (III. 23.; Eu. M. szamu rendelet vegreha;.asa 

ldrgyában 

A pém:ügyminiszterrel. a művel6désüg)i miniszterrel és a Szakszer
vezetek Országos Tanácsával egyetértésben a következőket rendelem: 

[Az Egészségiigyi. Közlöny az l/1958. (III. 23.) Eü. M. számú ren
deletet, valamint a jelen utasítást a könnyebb áttekinthetőség céljából 
egységes szerkezetben közli. A miniszteri rendeletet (a továbbiakban: 
„R") az álló a végrehajtási utasítást (a továbbiakban: „U") pedig a dőlt 
betűkkel szedett szöveg tai--talmaz;i;a.] 

A közgyógyellátásra való jogosultság 

R. L § (1) Közgyógyellátásra jogosultak: 
a) az intézetekben elhelyezett vagy a nevelőszülőkhöz kihelyezett 

állami gondozásba vett kiskorúak, 
b) a rendszeres szociális segélyben részesülő személyek, valamint 

a velük együttélő házastársuk (élettársuk) és kiskorú gyermekük, 
e} a pénzellátásban részesülő hadigondozottak, valamint a velük 

e.gyüUélő házastársuk (élettársuk) és kiskorú gyermekük, 
d) a hadirokkant~otthonok gondozottai, 
(2) Az (1) bekezdésben említett személyek közgyógyellátásra csak 

abban az esetben jogosultak, ha a betegségi biztosítás szolgáltatásaira 
jogosultsággal nem rendelkeznek. 

R. 2. § (1) Kérelmére a közgyógyellátásra való jogosultsága megq 
állapítható annak a betegségi bfatosítás szolgáltatásaira nem jogosult 
személynek, aki kora vagy egészségi állapota rr.datt keresőképtelen vagy 
nagymértékben csökkent munkaképességű, ha sem magának, sem a házas. 
tárnának (élettársának) nincs olyan keresete vagy jövedelme, amelyből 
a gyógyellMás költségeit viselhetné. A kérelmező jogosultságának meg~ 
tllapítása esetében a közgyógyellátásra való jogosultság kiterjed a vele 
együttélő házastársra (élettársára) és kiskorú gyermekére, továbbá az 
olyan kiskorú mostohagyermekére és unokájára is, akinek eltartására 
kötelezett. A jogosult kiskorú testvérére is kiterjeszthető a közgyógyel~ 
látás, ha a jogosult háztartásában él. Az óvodáskorú gyermekre a köz. 
gyógyellátásra való jogosultság abban az esetben is kiterjed, ha a gyennek 
intézetben (pl. gyógypedagógiai intézetben) van elhelyezve. 

(2) Az (1) bekezdésben említett személyeknek a közgyógyellátásra 
való jogosultságát a kérelrnező lakóhelye szerint illetékes községi tanács 
végrehajtó bizottságának elnöke (titkára), iiletőleg városi, városi (fővárosi) 
kerületi tanács végrehajtó bizottsigának egészségügyi osztálya (csoportja) 
állapítja meg a :kérelme-..ö szociális kö!iilményeinek gondos mérlegelése 
alapjá.IJ. 

i 
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(3) A közgyógyellátásra való iogosultsá 
legfeljebb egy évi id6ta1tanira állapítható m_ g j.~gbatározott időre, de 
megállapított feltételek a meghatározott idöta~t f .:;iz (1) bekezdésben 
is fennállnak újból kérni kell a közgyógyellátás: e1f~ után tcváhbra 
állapítását. va Ó Jogosultság megw 

(4) A közgyógyellátásra való jogosultság megállapltá:l • . 
eiutasftá~a esetében a kéreimező a határozat kézbesíté a u-án_ti kérelem 
15 napon belül a felettes tanács végrehajtó bizottság-á~ llaPJ?t követő 
osztályához (csoportjához) fellebbezé~sel élhet. A másoar. e:eszségügyi 
l1atározat ellen további fellebbezésnek nincs helye. 0 on hozott 

R. 3. § (1) A közgyógyellátásra jogosultak jogosultsági.,],, .. 
gyósYcll~tásra, !ogos!tó igazo'.vá;:iy"·ukkal. igazoljá~. r.\z _ig:;,0j~Ko~a kozgyo§D-'el!a~~ra _Jogosul~ reszere .. a lak?helye s~ermt 11letékés ka!1:> ~ 
tanács vegreha1to bizottságanak elnoke (titkára), ll!et6leg város: v· eg, 
(fővárosi) kerüÍeti tanács végrehajtó bizottságának egés~oégügyi ·~oz::iosi 
(csoportja) állítja ki, Ya 

(2) Az igazolványt a közgyógyellátásra való jogosultság feltételének 
megszűnésekor vissza kell vonni. 

U. 1. § (1) A kazségi tandcs végrehajtó bizottsdgdnak dnDke 
(titkára), illetőleg városi, városi (ffodrosi} kerűleti tanács végrdraj!i 
bfr:ottságáwi.k egészségügyi asztál;•a ( cscportja} a k6zgy6gyd14Uísra 
jogosftó igazy;lván;•l a R. J. §·a (1) bekezdésének a) pmttjában em/fl,it 
kiskorúak rész!re az állami gondozásba vételt kirrumáó hatarot;at alapja„ 
a gondo;::.ásbavétellel, b) pontjában említett személyek részére a rerulszeres 
szociális segély megállapításával, e) pontjában emlitelt hadigondozottak 
részére a péw;:ellátás megállapításáooal, dj pontjában említtiU hadirok· 
kantak részére pedig a hadirokkant-'Jtthonba t6rtfn5 beutalással egyidejű
leg állítja ki. 

(2) A R. hatálybalépésekor állami gondozásban lwó kiskorúak 
részére a közgyóg;•ellátásra jogosító igazolvár<)'t a kiskoniak ellátasáriíl 
gondoskodó intézet vezetője által kiálrílott jegydk alajJján, az intézet 
fekvése szerint illetékes községi tanács végrehajtó bi<:ottságának elnöke 
(titkára), illető/tg városi, városi (fővárosi) kerületi tamks végrehajtó 
bizvtt<ágának egészségügyi osztálya {csopDTtja} állítja ki. A R. hatáiy
balipésekor rendszeres szoció.lis segllyben részesiiló n.miilyek is pém:." 
ellátásban ris;;esüló hadigondozottak riszlre a közgyó!V'e!látásra jogosil6 
igazafoányt a lakóhelyük sz"fint illelékes községi tanács véJ'_rchajtó bizoli· 
ságdnak elnöke (titkára}, illetőleg városi, váTosi (fővárosi) keriileti 
tanács végrehajtó bizottságáwik egészségügyi osztálya (csoportja) állítja 
ki. A R. hatálybalépésekor hadirokkant otthonban lei15 gondo;:ottak ti
szére a közgyógyellátásra jogosító igazofoányt az otthon vez~t.'íje által 
kiállított jegyz.ék alapián, az otthon fekvése szerint illet!kes kö;:,sigi 
tanács végrehajtó bizottságának elniJke (titkára), illetőleg városi, városi 
(fővárosi) kerii/rli tamú:s végrehajtó bizottságának egészségügyi osztálya 
{csoportja) állftja k_i. 

U. 2. § (1) A „Közgyógydlálásra jogosító igazolvány" elnevezésiJ. 
nyomtatvdnyiirlap Budapesten a .NyarrUal~·ányelláW Vállalat kis<.pé1iz· 
eladási boltjában, vidéken pedig a megye sztkhelyér: a Kiskereskedelmi 
Vállalat nyomtatvány szaküzletében szeredwtó be. 

(2) A közgylÍg)"ellálásra jogosító igazolványon fel kell tiinútni 
azokat a szolgáltalásakat (R. 4. is 5. §), amelyekre a kiJ;~gy6gyeU4tá.sra 
jogosult rmghettgedise esetében a R. alapján az állam terhére ig!~yt 
tarthat, továbbá fel kell sorolni azokat a családtagokat, akik az igazol· 
ványon fcltiintetett szolgáltatásokra ugyam;sak jogosultak is vigii.l meg 
kell jelölni, hogy az igazolvány meddig érvényes. A R. 1._ §·ába~ emlltett 
személyek kfizg;•ógydlát-ásra jagosiló iga;;olványán a;; 1gazolvany {ro{. 
nyességének idb-tafiamdt ,_.visszavunásig hvényes" s;;amkkal kell meg-
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jelO!ni, a R. 2. §-a alatdá." J:gzgyógydltitil.ffa Jop.mlla}': ;gaz,;lványJri 
pdig fal kdl tüntetni azt a naptár:: napat,, amdd~g a.;-;_iJJ_azofvai:.;' i;n;1-
nyes. E;:; ut.Sbbi s;:;emily1d;mfl az '{!~;:;of"'}11Y éroenycsseget a _kial~1ü1s"f 
napjáWI számft„tt z,gfo!jebb egy n11 uMtartamra lúut megalkpitam. 

(3) A közzyOgycllátásrn fogosít6 igCJ_zolványt sorszámmal kell 
ellimi. Az íga;;,ofodt<y sors;;,dma megegyezik a jelm utasítás 4. §-a alap.. 
ján te;:;etend5 nyi!vá11!artds sorszdmával. 

U. 3. § (1) A R, 1. §-dban említett u:t:mi/j'tkttl az állami gon. 
tÍr.JZ6ftság, a rmdszn-es s;:ociiílis sr:gily, a pinzt/látds, llletO!tg a hadi~ 
n;k/amt-:;t!lmni ellátás rnegs;di::iteti.ri'!id egyii!.tjűleg a kö:;,gy0gydlálásra 
j(lgDsíW igazolván;'I viss;:;a kell vmmi. Vissza kdl 1XJnr.i a közgyógyel
látásra j(lgodtá igi7.zalványt abban az esetben is; ha az· emlfteli iga'{{Jl
vármyal rendelkaó s<.emily a bdegdgi bi:;,tosftás swlgá!tatd.Jtira Jago~ 
su!ttd válik vagy szacióHs ottlwnba n;·er elhdye,zist. 

(2) A kO;:gytJg;·d!áMsra való jogowltság megs;;iimfse esetében a;:; 
inthttbm elhelyezett s;:emi/yekihl a kfl;:;g;·ógpllátásra jogosiló igazol
ványt 4?.: inti<.tl vezetője i·onja be is azt Megküldi a<. iga;:;okán.yt kiál!it6 
szenmck. 

. (3) A közgy'5g;.,elldtdsra jogosító igat::ofodny visuavonásdt a je!en 
utasltds 4. §-a d<!pfán ve<.-otett 1;>-ilvántartás „megfegy::,ls" ravatábm1 
fel keli tiintetni. 

U. 4. § A k~:{s{gi tmi!u;:;k vigrehajtó hi?;ollságCZ:, valamint a 
városi, vdmsi (főváro;i) keriileli t::mdcsok i:fg;-ehajtó bi.?;ottságairwk 
egis:::sigiigyi os<;".ályai (csoportjai) kiJülesek a kthgyágye!látásra jagl'l
sulto.J:r6l nyi!ofmtarlást v~<.etni. A nyilvántarfist1ak a kf,;1dke;:;ó rovat.o
ka! kell tartalma,;:;r.ia: 1. a kfi,eyyógytll4tdsra jogosult neve, 2. s~ületisi 
loe é.; helye, 3. lakdscim!, 4. a k!J;;gj0gyellátásrajogosit6 iga;;ol~ány
kiállltduinak napja, 5. a kQzgy6g;.d!átásra Jogosít6 igazokám· mely 
;v:;pig irvinyes, 6. a kfü·:gyógyel!d!d-sra való jago.rultság 111~gá!Uipftásd
nál alapul veti adatok, 7. aláírás, 8. megfcg~':t.iscf.. A n,yilvántartás 7. 
s;:;dmú rovaüíhan a kiizs!gi timácJ' elrdike (titk,,íra), íllrtőleg a;:, fgés.r;:ü 
sigiigyi osztály (csoport) s,:acVilp~!itikai csof;orijdr.ak u;t.ettje (szocUí/. 
politikai dóad6ja) a közgy6gyú/rftdsra Vtlki jogos1diság fmndlldsdt 
a!dírásáva/. igazolja, 

R. 4. § (l) A közgyógyellátásra jogosultakat megbetegedésük esd& 
ben - a (2} bekezdésben és az 5. §-bi!.n foglalt re.ridelkezések figyelembe
vételével - a jelen rendeletben meghatározott kerettlben, a következő 
természetbeni szolgáltatások illetik meg i.ngyew~:2en: 

a) orvosi ellátás, 
b) gyógyszer- és gyóg~f'tlrdéiellátás, 
e) g;'ógyászati segédeszköz, 
d) kórházi ápolás. 
(2) A pénzellátásban részesü!6 hadigondozottak r=ere a hadiszol

gálat (háborús esemény) következtében beállott fog}'atkozisukkai kap
csolatban szükséges gyógyászati segédeszközök kiszolgáltatására az 1933. 
évi VII. tv. és az ennek vég.-ehajtása tárgyában kiadott jogszabályok 
~endelkezései az irányadók. 

R. 5. § (1) Az intézetekben elhelyezett vagy a nevelősziiiökhöz ki
helyezett állami gondozásba vett kiskorúak, továbbá a hadirokkant-otthon 
gondozottai, valamint a pénzellátáBban részeiiülő 75%-og és 100%-o:i 
hadirokkantak bármely betegség miatt, a többi pé=:ellátásban részesülő 
hadirokkant pedig a hadiszolgá!at (háborús esemény) következtében be
állott vagy azzal közvetlenül füszd"üggő betegséo> mfatt ingyenes kórlllizi 
ápolásra jogosult. 
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(2) Az (l) b;okezdésben nem ~Htett közgyógyellátásra jogosultak 
kórházi ápolása a~ban az esetb~n mgyenes,. ha a kórházi betegdlátág 
l;öits&geiröl szóló ;ogszabályok ertelmében flzetésre kóielezhet6 ho„~á
tllrtozóik. {~1áz<:s~árs:_, n~g)·ko~- ITT';rmek,. s"Zillő) n;ncse;icl:, vagy azok 
a kórházi e.polas! k1J1tseg meg:nzercsére keptelentl. Az >ngyenes kórházi 
ápolásra \'aló jogosultságot a közgyógyellátásra való jogosultság clbíráfri
oiival egyidejűleg kell megállapítani. 

R. 6. § r J) A közgyogyellatasra Jogosult 1negbetege-.id:.e esetében 
s::> l!lT,Yt:n"ö orv1Jsi ellatá• ke~„•chen az a!abbi S7.olgáltatásokat vebcti 
f"'éD_yb:--: 
"' a) a kön-.eti crvG:oi ellátást, 

b 1 a kórházak (klinikák) járCbeteg-rendelésein a szakorvosi cllárist, 
a !vío'zgó Szakorvosi Szolgálat ~z&korvosi ellátását, 

e) az anya- és csecseméivedclrni ellátásr a terh.es-növédelmi és a 
g'Jerotekxéddmi tanárnatlást, a gondozóintézeti .is az isko)a-egésnég· 
védelmi elli.iást, 

d) a szd«Jrco.„; rmáelőin!i-:etekbm a sza/wr.x1.si el!á!dst. 
(2) Az (l) bekezdésben megáliapitott s:.oigáltatásckat a !i:Ö2'8)'Óg;·< 

ellátásra jogooult a lakóhelye szer:i..•t illetékes egél:zségügyi sze1'veknél 
veheti igénybe. SUrgös szükség cs<0tében az 01-V1Jsi e!Látds mús egészégügyi 
~zervntl is igénybevehetö. 

(3) Az (l) bekr;:.dis d) _bmtja atapjdn ig&;:-;b~vehdó szakc;vo.;i nndei.S
ú!llzeff1'ben a nndclfsi időt a reudd.!li11tizet ;_•ct:.#Oj"f. áff„pftja meg úgy, !.vg_r a f.c'::-
6''Ó"J'eUátásra jar;osultc!r s;;alwnwi elldldJa a betegségi Mziosítl=a jagoJu/tal; 
i;~ofwrnosi elldi<is"&i m1 zawrja, A megálkj;ílGti renáeliú idői a;:; imi.i;d bejif«u.'nri! 
f;i kell függrszlmi. . . 

(4) A hadirokkant-otthonok gondozottamaJ: orvoSJ gy?~·kezelfsét 
_ ha van - a hadirokkant-otthon orvosa végu. Szakorvos: (gondozó. 
intézeti) eJlátáfükat az (1) bekezdés b), e) és d) pontjában enilit<=tt szak. 
orvosok (egészségügyi szervek) végzik. 

GyÓfr'í>t<llCi'.'-" éfl gyóg-;>fürdőe!Játiis 

R. 7. §. (l) A közgyégytlláiásre jogosultak rbzére az L.ib"'1'ene;;c gyó_gy, 
gzerclláiá.s keretében az alábbi gyógyszerek, gyógytáp~~rek és köfozö
m:erek rendelhetők: 

a) az érvénvben levő l.Vfa.gya:r Gyógyszer.könyvbe felvett hiv1<talm 
gyógyszerek és kÖtözőszerek, azoknak a hivatalo~. ~-ógy;:ze~ekne~ ki_véte· 
lé..-el, amelyek mini törzskön"f"ezett gyógyszerkülonlege:s~egek is forga
lomba>i vannak (pl • ..A..c"'ldrofort stb.); 

b) az Egészségügyi Minliztérlum által :kiadott Szab••fil;-vcs V~i"" 
minták Gyűjteményében (Fornnllae f\Tormalestien) felsorolt mmtaszeruleg 
rendeihetö gyógyszerek valamint a 8360-------6/1954. (Eü. K. 7.) Eii •. M:. 
számú utasításban é:l a; azt módosító és kiegészítő jcgszabályokban~ meg" 
határozott törzskönyvezett gyógyszerkúlönlegességek, szérun:m!:: és gyóg·,~ 
tánszerek. • 

- (2) Halasztást nem tűrő si.i.Tgös •zükség esetében a közgyógyellát~m 
jogosult részére a..: (1) bekezdé!!ben nem említett gyógyszer is rend~lhető. "~ 

'3) A közg,-ógyellámsra jogosultak a:. orvosi vényen renddt gyógy
;;zert' bárn1cly közforgahl1ú gyégysze.rtárban vagy kézigyógyó'Zertárbf,ri 
beszerezhetik. 

<r Jelenleg a 28/1963. (Eú. K. 18„ ill. 20.) Eti. I.{. számú utasítá> hatályrn:. 
.:..; Ez a rendelk,.,zés a 28/1963. (Eü. K.. 18.) Eü. M. szfilnú utasft;igal 

lrapoolatban is é-rvényes. 
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U 5 § (1) A• insulin nndelisire a 11/1958. (Eii. K. 5.)* _ 
Eii. M. ·m~ 1.'/<lSÍt,i; rendclkedsei. a kd/Jitós:~,euk rendelésére Pedig 
az ·5/J967~a(Xlf. 14.) Eü. fi!· s.:;d:'1ú rendel~t ~s az _a;ir.ak végrehaj. 
tiisáról s:;,óló 2/1958. (Eü. K. 1.) Eu. ,\.!. s~mu utas,tas rendelkeZ{sei 
a;;; irányadók. , n 

(2) Ha a,: 01vos halas.:;tast nem turő sürgős s:<iikség eutibm a 
f.;J;;;gyógydldtásra jogosult ris.<;ére a R. 7. §-ának (1) bekezdésében 
nem említett /D'Ógys;:;ert rendel, köteles a vtnyen a _kórismét és a renddés 
indoko!risdt feltüntetni. 

U. 6 . . § (1) A kö;:;gy6gyellátrisra jogosulta.k rés;:;ire gyógys.:;tr 
(gyóg;•s;:;erkUliinlegi:sség, s:éérum), gy6g;·táps:t_er is kOtőzős;:;rr, (a to1iáb. 
biakban: gy6gys;:;er) rendelésre jogosultak: 

a) a kőr;:;eti orVQsok, 
b/ a kórházi (klinikai), rrndelőinté;:;eti jh6/Jeteg-s;:;a/;rmdelisek 

on;osai, 
e) a Mozgó Szakorvosi S:::olgála.t szakorvosai, 
dj az an;•a· és csecsemő11éddmi intézetek orvosai, a terhesnő-11édelmi 

és a gyermekvédelmi taniúsadások tanácsadó orvosai, 
e) a gondozóintizetek s;:;akorvosai, 
f) m::. iskoltwrvosok. 
g} a hadirokkant~o/lfwrwk, az egés;:;,;igiigyi gyermekotthonok, 

a gyermekvidő-otthonok, a csecsmW· is gyermekollhonok, a b6!csödék 
is a napközi otthonok oroosai, 

h) a tanácsol-: vfgrehajtó bi<.ottságai egés;:;sfgügyi osztál.rainak 
(csoportjainak) vezetői fs a fV'Ógyiló-megelő;::ő feladatokat dlríló orvos. 
főelőadói, 

i) a:: állami egészségügyi szolgálat kiizponti ellenőrző főoruosai. 
(2) Sürgős s;jiksig eset.ében a;:. (1) bekezdésben nem tmlített, a 

SzaksQT11e;:;eli Társadahimbiztosilási Központ (a továbbiakban: SzTK) 
terhire W.yirási joggal rmddkező oroos is rendelhet a 1-:özgyóg)'eliátásra 
jogosult riszire g;•ógys;:;ert. 

U. 7. § (1) A közgyógyellátásra .iogosultak részére a gyógyszert 
ti<; 1959. évi január hó J. napjától kezdődően az erre a célra rmdszere
sftett 'Cényűrlapon kell rendelni. Az említett időpontig a gyógyszert az 
SzTK hi<:;to.rítottak rés;:;ére térltlsmmtesen kiszolgáltatható gyógyszerek 
rendelésére rends;:;eresített vényíirlapon kell rendebii. Ez utóbbi vényen 
fel kell tüntetni a ,Közgyógyellátásra jogosító igazolvány" s;:;ámát is 
a „Közgy6gyellátás" szót vagy „KGyE" jel;:;ést. 

(2) A közgyógyellátásra jogosultak részére történő gyógyszerrende~ 
lésnél a jelen utasító.s 6. §-ában emlitett oroosok k5ziil a:: SzTK tei-lihe 
vinyirá.si joggal rendelke;:.ó orvosok az SzTK terhére irt vényeknil hasz
nált úélyeg;:;ó len;•omatával, az SzTK lcrhire vényírási joggal nem ren
delkező oroosok Pedig a hivatali állásukra rendszeresflett bél;·eg;:;ő lenyo
matával látják el a vényt. 

(3) A kii_zgyógyellátásra jogosultak rés;:.ére irt vényeket a gyógyszer 
kiszolgáltatása után az Sr;TK-vfnyek ellem'írzésére hiualott orvosok 
ellenőrzik. 

R. 8. § A közgyógyellátásra jogosultak részére az ingyenes gyógy
I"lirdö-ellátás keretében járóbeteg-gyógyfürdőkezelés rendelhető. 

U. 8. § (1) A kiJzgyógyellátásra jogosultak részére a járóbeteg~ 
gyógyfiird6kezelést a szakorvosi ellátásukra illetékes kórlui<.i (klinikai) 
járóbeteg-rendelés szakorvosai rendelik. 

(2) Gyógyferdőkealés s;:iikségessége esetében a g)'ÓgyfordrJke;:;elés 
igénybevételére jogosft-0 gyógyfordó-jegyeket a gy6gyfürdrJke;:;elést rendel{í 
szakorvos adja át a kiizgyóg;•ellátásra jogosultnak.** 

• Helyette az 5(1957 (Eü. K. 2.) Eü. M. sz. utasítás érvényes. 
•• Lásd: 34/1962 (Eü. K. 15.) Eü. !11. sz. utasítást. 
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G7ógyiiszati 5egédeszkö:i:: 

R. 9. § (l) A közgyógyellátásra jogosultak részére az ingyen~ g-)-'6-
gyászati segédeszköz-ellátás keretében - a (2) bekezdésben foglalt k:vé
t~!lei, illetőleg a (3) bekezdésben meghatározott korlátozással - a beteg· 
s6g esetére biztosított dolgozók részére kiszolgáltatható gyógyászati segéd-
eszközök rendelhetők. . 

(2) Villamos hallókészülék, gumiharisnya, bifokális és kontakt szem· 
üveg, természet után készült műszem, műfog, műfogsor, fog~orona és 
foghíd, valamint kozmetikai jellegű gyógyászati segécleszküz _kö~gyóg:.-·
ellátásra jogosult részére ne:in rendelhető és nem szo!gáltathato ki. . 

(3) Közgyógyellátásra jogosult részére ortopéd C:iJ.?ő vagy ,~.;ilóko.cs1 
kiszolgáltatását csak a fővárosi, megyei, illetőleg megye1 JOgú varos1 tanacs 
végrehajtó bizottságának egészségügyi osztálya engedélyezheli a szakor~ 
9osi ellátásra illetékes kórház igazgatójának javaslata alapján. Az említett 
gyógyászati Bcgédeszközök kiszolgáltatásának engedélyezése iránti kéré
met a lakóhely szerint illetékes községi tanács végrehajtó bizottságálwz, 
illetőleg városi, városi {fővárosi) kerületi tanács végrehajtó bizottsága 
egészségügyi osztályához (csoportjához) kell benyújtani. A kérelemh;z 
csatolni keil a szakorvosi ellátásra illetékes kórház igazgatója által aiáirt 
_ orvosi szakvéleménnyel és indokolá~sal ellátott - orvo.;i vényt. 

(4) Azonos g:.-·ógyászati segédeszköz a közgyógyellátásra jogosultak 
részére ismételten csak akkor rendelhető, ha az orvos kétségtelenül meg· 
állapította, hogy a korábban kiszolgáltatott gyógyászati segédeszköz uem 
használható és kijavításra nem alkalmas. 

(5) A gyógyászati segédeszközöket - a szemüveg és a közforgalmú 
gyóg:.->szertárakban kiszolgáltatható gyógyászati segédeszkö?.ök kivételé· 
vel - az orvosi vény alapján az SzTK illetékes helyi szerve szolgáltat,ia 
ki. A szemüveg közvetlenül a szakiizletben szerezhető be. 

U. 9. § (1) Kö::g_yóg;·ellátásra jogosultak részére gyfigyáswt~ 
segides<.kőzt - a (2) bekezdésben foglalt kivitellel - uak a szakorvan 
dlátásukra illetékes szakorvosok rendelhetnek. A kórhd::,ban (klitrikáJ1) 
óentfekvő kö;:;gyógyelltításra jogosult részére a s;:;üksiges gy6g)·ászali 
segédeszk5zt az osztál;,vezetií főorvos rendeli. 

(2) A heralartó ( 1-9 számig}, kankófecskendő, mells;:.iv6-üueg· 
hara11g, s;:;cmcseppentő, szemecsa és szemkenőcshóz üvegpálca g_yógy~· 
swti segédeszk5ziJkel, too•ábbd azokban a helységekben, ahol szakrendel~s 
nem működik, az ideálpólya g)'rigydszati segédeszkijzl kii!o;;cti oroüJ 1.< 
rendelheti. 

(3) Az insu.linke;:elisre szoruM cukorbeteg, valamint az asthma 
bronchiale megbetegedésben szenvedő közgyÓg;'ellátásra jogosult rés::irc 
- amennyiben. a befeukeudezést maga 1.'igzi - recordfecskendó, fecs· 
kendőtartó parafadugós iiveghenger és injekcióstü rmdelhetó. Az emlír;ti 
gyógyászati segédes;Jdidiket insulinkezelésre szoruló cukorbeteg rész.dre 
az insulindl6tásl engedélye;:.ő is nyilvá11tartó orvos, az asthma bronduah 
megbetegedésben szmvedő közgyógyelláU!sr~ jogosultM· risi:.f1:e pedi{J ~ 
!akóhelye szerin/ illetikes kórházi (klinzkm), r-endclomté:r.rti belgycf:ya· 
s;:;a!i s;:;akrendelés r-enddi. 

U. ](). § (1) A g;,ógyászati segédrszközöket az 1959. ém' jurwdr 
h6 J. napjától kezdődően a jelen utasítás 7. §-ánaf; (1) beke;:;désében 
emlftett vé11y!1rlapon kell térítésmentesen rendelni. Az orvosi vényen fd 
kell Wntetni a rendelés s;:;ükségessigét is indokoló kórismét. 

(2) Az (1) bekezdishen megállapft-ott időponlig a gyóJ!)ásw;! 
segédes<.közt az SzTK biztosítottak gytgpis;;ati .Hgideszkózzrl •'ato. 
ellátására rendszeresített orvosi rendelvényen kell rendelni. Az o"t'ost 
rendelvényen fel kell tüntetni a „Közgyógyellá!dsra jogosUó ig<R:ohán/' 
számát és a „Közgyógyellátás" szót vag;· „KG TE" jelzést. 

(3) A jelen u.tasitás 9. §-dnak (2) is (3) beke;:,dis!bm emlilell 
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g)'Ógyásza1; segéd<·s::.kii;:.ök, valamint a duodmum,-szo"n~a, a fiilf~~ske;ul~, 
a g;'omorcúi, a katiuter, a katheie~dugá, ;: '!!"fl~uru, az ?rrlo'.cser es 
a .<zemkötő gy6gydsza!Í segúleszkö;;ok a kue!olt kozforgafrnu gyog;'szer
tárakbtm is buzcre::.hcliik. 

U. JJ. ~ (1) A L'égrehajl6 bú;ollság, illetőleg egis::.ségfigyi os:;;táiy 
(csoport} a .k. 9. §-dnak (3) bekezdése alaf~iá11 előterjos:;;tetl kérelmet 
a::; orvosi vinnyel is a javaslatával cg;~ltt feltc1jes:::.ti a fővárosi, meg;'ei 
illetőleg megyei jogú város; tandcs vigrehajW bi:;;ottsága egis:;;ségiig) 
os:;;lá{yáho::.. Az egiszségiigyi os:;;tály a javasolt gyógyászati segédes;,:k;;z 
engedélyezése esetében a:;; engedélyt ráve:;;eli a:;; OnJosi vén;'re is a::. amcsi 
vf11yl viss;:akü.ldi a felterjesztő végrchaitó bizotlsdgho;:, illetőleg egész
.sfgügyi os:;;tál;·ho;:, (csopor//wz), amefr a:;;t a kérelmezőnek ki:;;bcsíli. 

(2) A fővárosi, megyei, illetőleg megyei jogú városi tanács végre
hajtó bi:;;oUságának egészségügyi os;:_tdfra ortopéd cipő vagy to!Okl){;si 
kiszolgáltatását osak kivileles miltányiást érdemlő esetben, a gyóg;·ulás 
dőmozditása és a munkaképesség foko;:,ása, illetőleg helyreállítása érde
kében engedélyezheti. 

Kórházi ápolás 

R. 10. § A közgyógyellátásra jogosultak az Egészségügyi Miniszté
rium közvetlen felügyelete alá tartozó, valamint a tanácsok által fenntar
tott kórházakban és egyéb fekvőbetegeket ellátó g)'Ógyintézetekbe (a to
vábbiakban: kórház) utalhatók. 

U. 12. § (1) A közgyógyellátásra ;'ogosubak kórhá;:,ba utalására 
a jelen utasítás 6. §-ában említett orvosok jogosultak. 

_(2) A betegség esetére /Ji:::,tosítottaknak kórhrL;ba liirténC clludye
::.isére vonatko:;;ó rendtlke:;;ésekei ( díh;etes hel;·bizt-Osilás, az dgynyilván
tartósz= kötele::_ő ígéi1;,bevétele} a ki5:;;gyógyellátásra jogosultak kór
há:;;ba utalásánál is alkalma::.ni kell. 

(3) A kórházba utalt kö;:_gyógyellátásra jogosult a hdybi:;;tosítás 
után a beutaló orvos által kiáUitott beutal6 javaslattal jelrntke:;;ik a ki
jel;;/t kórházban. A beutaló 1'avaslalon a beutalú OTl!OS köteles fellii11telni 
a „Kózgyúgyellátásra jogosító igazoluány" számát és a „Kó::_gyógy
ellátás" szól uagy „KG;B" jel::,ést. 

A közgyógyellát<is költségeinek viselése 

R. 11. § (I) A közgyógyellátásra jogosultak ingyenes orvosi ellátásá
ról az állami egészségügyi szolgálat keretében kell gondoskodni. 

(2) A közgyógyellátásra jogosultak részére a jelen rendelet 7~9. §-ai 
alapján orvosi vényen rendelt gyógyszerek, gyógyfürdőjegyek és gyógyá
szati segédeszközök árát, valamint a gyógyászati segédeszközök javításának 
kőltségét az SzTK téríti meg. 

(3) A jelen rendelet 5. §-a alapján ingyenes kórházi ápolásra jogo
sultak után felmerült kórházi ápolási költséget az állam viseli. 

(4) Az ingyenes kórházi ápolásra jogosultak kórházi ápolásával kap
csolatban felmerült mentőszállítási költségeket az állam (Országos Mentő
szolgálat) viseli. Az intézetben elhelyezett ingyenes kórházi ápolásra 
jogosultak kórházba utazási költségét az intézet, az intézetben el nem 
helyezett ingyenes kórházi ápolásra jogosultak kórházba utazási költségét 
pedig a lakóhelyük szerint illetékes községi, városi, városi (fővárosi) kerü
leti tanács végrehajtó bizottsága, a kórházból való hazautazás költségét 
a kórház viseli. 
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U. 13. § A közg)'Ógyelldlásra io!Josul/'1k risz' k. , . 
J!yógys;:,ereke! és gyógyászati segédes::;kö:;;oket az SzT~b .• is:;;~,ga!t~iot/. 
kúzo!gáltatoll .1;yógyszerek ds::_ámoló.sára megál!apíi-Ott 1'!'.1°!1-tollakna • 
felelő s:;;ámldc:al - annak kiállítására irányadó rende/,;-1ri;a~ak m.eg
de tdjesm elkülöníiel/en - kell els:;;ámalni. ez se. sznmt, 

Hmtilyba léptető rendelkezések 

R. 12. § A jelen rendelet az 1958. évi :ipdlis hó 1. napján lép h t~l _ 
ba; eg)~dcjűleg a 999/1942. !3· 1vL s~ámú rer;.delet (Rendc_k,x'C'.k '\;,{a 
3010 olcal), 2z 520/1944. E, ~'·Í. számu rendelet (Rencleletek T<ira SI I 
oldal) és a 188.200/1949. (VI. 4.) N. M. számú rendelet hatály,\,t veszti: 

U. 14. f .-;!- jelen uta.<ítás az 1958. é~'i április hó 1. napjdll léj! 
hatályba; egy1de111!eg a 8360-16/1952. {Eu. lt. 16.) Eii. Al, számú 
utasító.s hatái)'ál ~·eszti. 

Az egészségiJgyi miniszter 28/19fí3. (Eii. K. 18.} Eii. lvl, szó.imí utasítdsa 
a köz.1;yógyel!dtás terhére renddhet!i egyes g:yógys:;;erfélr.<fgd: tárgydba

11 

A közgyógyellátás rerhére rendelhető gyógyszerkülönlegességeket 
legutóbb a 29/1959. (Eü. K. 20.) Eü. IVL számú utasítás határozta meg. 
Ennek értelmében csak azokat a gyógyszerhiilönleg~~ségeket lehetett i·en
dclni, amelyek az utasltás mellékletében fel voltak _sorolva. A közgyógy
ellátottak orvosi ellátásának további javítása érdekében bővíteni kívánom 
a rendelhető g)'Ógyszerféleségeket, egyben lehetővé kívánom tenni az 
1959. óta törzskönyvezett gyógyszerkülönlegességek rendelését is. Ezért 
a következőket rendelem: 

!. § 

(1) A közgyógyellátásra jogosultak részére az ingyenes gyógyszer
ellátás keretében - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel ~ azokat a törz~
könyvezeit gyógyszerkülönlegességeket, szerobaktcriológiai készítménye
ket gyógytápszereket, gyógyvizeket és kötözósz;ereket (a továbbiakban: 
gyÓgyszcr) szabad rendelni, amelyek a társadalombiztosítás terhére is 
rendelhetők. 

(2) A társadalombiztosítás terhére történő gyógyszerrendelés általá· 
nos iránvelveire vonatkozó rendelkezéseket, valamint az egyes gyógyszerek 
rendelésére vonatkozó különleges előírásokat (pl. szakon'osi rendelőin
tézet javaslata, orvosi vények két példányban történő kiállítás:t. kábító
szerek rendelésére vonatkozó szabályok) a közgyógyellátás terhére tórténő 
rendelésnél is alkalmazni kell. 

(3) A jelerr utasítás mellékletében felsorolt gyógyszerkészítmények 
közgyógyeilátás terhére nem rendelhetők. 

2. § 

Ez az utasítás az Egészségügyi Közlönyben történt közzététele nap• 
ján lép hatályba; egyidejűleg a 29/1959. (Eü. K. 20,) Eü, :VI. számú uta
sítás hatályát veszti. 
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!V'..ELL:t.au.Er 
a 28/1963. (Eii, K, !S.) Eü, M, száraú_ utasít,.ishc:i:: 

A.lbroman tabl. 
Alsol kenőcs 
Anast11.im inj, 
Capsodcrma kenö;;.s 
Chlorocid-I-I kenőcs 
Cholin chlorid old.~: 
Corhormon foj, 
Erigon szirup 
Gastropin inj, 
Gerovit kapszula 
Glutarec rnbl. 
Gracidin tabi. 
Hévizi iszap 
Hévízi rádiumoo gyógyiszap. 

kompressz 
HexetidLti oldat 
Hydrocortfaou kenőcs 2.5 % 

(az 1 %-os 1·encielhetáJ 
Hyperol tabl. · 
Kofka tabl. 
Lukullin drazsé 
Neoperhepar inj. 60 gamma 
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Nerobol tabl, 
Neroboletta tabl. 
Neroholii i.nj. 
Polyvitaplex 8 draz..~é 
Po!yvitaple..x 10 crnkoládé 
Prednisolon kenőcs 
Prednisolon „J" kenőcs 
Redergam iuj., csepp. snbling. 

tabl. 
Retabo!il inj. 
Somben tabi. 
Sterogenol oldat 
Sudeol oldat 
Tardy] tabl. 
_Tetran-.Hydrocorilion kenőcs 
Timidon t<!bl., zseJé 
Trifavit inj. 
Trypsin sebhintőpor 
V~tan~n-B12 inj. 300 gamma 
Vnamm-Br~ inj. 1000 gamma 
Vitamin-e inj. 5 rr,J 
Yohis.trici_ rnasc. inJ., drazsé 

FEGYVERES 'F.IBS1.i.h'...ET T.fi;.GJAINAK 
EGÉSZSÉGÜGYI Er ... LÁTÁSA 

Az egészsigilgyi miniszter 32/1'}59. (Eii. K. 21.) Ei!. M. számú utasítása a him· 
10ikégi eglszség:'igyi szofgéltatdsokrc; igln:yjogosu!takr.ak az dt!ami egis;,ségiifJi 

szolgdlat risdr/Jl UJrtbW dldiáJdról 

A honvédelmi miniszten-el, a közlekedés- ts postaügyi miniszterrel, 
valamint a Szakszervezetek Országos Tanácsával egyetértésben a követ
kezőket rendeicm: 

Az állanri egész!<égügyi szolgálat rf.i!>zé!'űl törtéD.Ő ellá:tásr,;i. 
jogo:n;,!tak 

1. § Az álla..'lli. egészségügyi szolgf:iat részéről - a 2-35. §-okban 
foglalt rendelkezések szerint - egészségügyi ellátásra jogosultak: 

1. a honvédség illetékes r.ze!ve által „Egészségügyi igényjogosultsági 
!ap"-pal (a továbbiakban: Eü. igényjogornltsági lap) ellátott honvéd
személyek, 

2. az alább felsorolt - Eü. igényjogosultsági lappal el nem látott -
honvédszemélyek: 

a) a katonai iskolai növendékek '(hallgatók), 
b) a sortiszthelyettesek, sortisztcsek és sorkatonák (a to\·ábbiakban: 

~orállományúak).. tényleges szolgálatuk tartama alatt, 
e) a tartalékos állományú tisztek, tiszthelyettesek, tisztesek és hon

védek a gyakorlat, kiképzés stb. tartama alatt, 
3. az Eü. igényjogosultsági lappal ellátott nem honvédszemélyek, 

nevezetesen: 
a) a honvédszemélyeknek Eü. igényjogosultsági lappal ellátott csa

ládtagjai (hozzátartozói), 
b) az Eü. igényjogosult.sági lappal ellátott volt honvédszemélyek 

és azok Eü. igényjogosultsági lappal ellátott családtagjai (hozzátartozói). 

Kezelómrvosi ellátás 

2. § Az állami egészségügyi szolgálat körzeti orvooai, körzeti gyer
mekorvosai és körzeti szi.ilészorvo;mi - díjtalanul - általános kezdőor· 
vosi (gyermekorvosi, szülészorvosi) ellátást nyújtanak: 

1. a bonvédszemélyek közül: 

a) a honvédségi alakulat elhelyezési körletén (laktanya, tábor stb.) 
kívül lakó fo1."Vőbeteg honvédszemélyeknek, 

/J) a szabadság, átutazás miatt átmenetileg az elhelyezési köi-k:tűkön 
kíwiil tartózkodó járó- és fekvőbeteg honvéd~zemélyeknek, 

e} az olyan honvédségi egységnél (szervnél) szolgálatot teljesítő 
bonvédszemélyeknek, ahDi sem honvédorvos, sem szerződteten polgári 
orvos nem működik. 
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2. ~\z Eü. igényjogosultsági lappal ell"'1ori nem_ honvédrncmélyek!lek. 
J. § A kezelőorvosi ell~t":s1•a való jog.osultságuk~t: .-· . , 
a} az Eü. ;gényjogomltsag1 lappal ellatott szemelyek az Eu. 1geny-

jogosultsági lapjukkal, l 
h} az Eü. ;genyjogosu'.tságj lappa el n~m látott lwnvédszernélyek 

a katonai igazolványukkal ~S a 2 .. §. 1. pontjában említett körúlmények 
valamelyikének fennállását igazoló irattal (pl. szabads2.golási igaz.olv_ány) 
igazolják. 

4, § Szakt~:iács~oz~s _szükségessége, eset~ben a körzeti orvos (körzeti 
gy~rrne~orvos, korzetl szuleszorvos) az allam1 egészségügyi szolgálat terU. 
letileg illetékes kórházának (rendelőintézctének) vezetőjétől kéri SZ<'.k. 
~anácsadó orvos kiküldését. A szaktanácskozás díja a kórház (rendel·_ 
mtézet) költségvetését terheli. 

0 

Jál:'óhetegek szakorvosi ellátása 

. 5 .. §_ ~l) Budapest;n minden honvfciszemély és minden Eü. igény. 
JOgos';'lts~g1 la?pa'. _ello:tot~ i;r-em, ho~vedszemély szakorvmi ellátását a 
honvedseg egeszsegugyi_.. 1n_tezmei;ye1 ·- (~o-:ivé:Jszakorvos?k) biztosítják. 

\2) A Budapest t~rnleten lako, Eu. 1gen;1ogosultság1 lappal ellátott 
szemelye_k a szakorvosi ellátást - sürgős szükség esetében a fogá.~zaf 
~Uát,ást 1s az - ~Hami egészségiigyi szolgálatnak a lakóhelyük szerin~ 
~~~t1fI:_~ ~zakorvos1 rendelőintézetében (gondozóintézetében) is igénybe-

. 6. § (1) Vidéken a honvédszemélycknek, valamint az Eü. igény. 
jogosultsági lappal ellátott nem honvédszemélyek:nek szakorvosi ellátását: 

a) ha az állami egészségügyi szolgálatriak az ellátásra jogosult Ia1:á
ll~ly;. szerint illetékes szakorvosi rendelőintézete (gondozóintézete) mű
~o~esl terüle!&i. honvédségi egészségügyi intézmény (kórház, rendelő-
1nteze~, honvedszako!"os) működik, a honvédségi egészségügyi intézmény 

b; ha az állami egészségügyi szolgálat szakorvosi rendelőinrézetének 
(gondoz~ir;!é?ek) működ,?~. t~rü!et&i. honvédségi egészségügyi intézmény 
ne:r:;i. mükod1k, vagy mukod1k ugyan, de a beteg ellátásához szükséges 
s~a.kor_vossal nem rendelkezik, az állami egészségügyi szolgálatnak teriile
ti'.eg. illetékes szakorvosi rendelőintézete (gondozóintézete, szakorvosa) 
vegz1. 

(2) Azokon a helyeken, amelyek honvédségi fogászati rendelő, honvéd
fo~zak_orvos, vagy honvf:dségi ~zerződéses fogszakorvos kijelölt működési 
t~lctéhez tnrloznak, a honvédso:emélyek, valamint ao: Eü. igényjogosult~ 
~a~ lappal ellátott nem honvédszem6Jyek az állami egészségügyi szolgálat 
~oi;:-aszatl nakrcndeléseit - a súrgős súikség esetét kivéve - nem vehetik 
1ge..-iybe. 

7. § (1/ A ~onvédszemé!yek:nek az állami egészségügyi szolgálat 
~zakrendelése1re a Jelen uiasitás 5. és 6. §-ában meghatározott esetekben 
mind a kórzeti orvos, mind a honvédorvos adhat beutalást. 

(2) Az állami egészségiigyi szolgálat szakorvosi rendelőintézetében 
(gondozóintézetében) naponként so:akorvosi ellátásban részesíthető _ 
Eü. igényjogosultsági lappal el nem látott - honvédszeméivek számát 
az érdekelt rendelőintézet (gondozóintézet) vezetője az illetékes honvéd. 
parancsnokság vezetőjével egyetértésben állapítja meg; 
, .Pl A honv;édszemé'.Xek, időszakos sz~rővizsg>\lata a szűrővizsgálatot 

v;gzo szakorvosi rendelomtczet (gondozómtézet) yezetőjc által az ille
tékes honvédpara!!.csnokság vezetőjével egyetértésben megállapított ütem
terv szerint tórténik. 

8. § A szakorvosi ellátásra való jogosultságukat; 
aj az Eü. igényjogosultsági lappal ellátott so:emélyek az Eü. igény

jog0sultsági lapjukkal, 
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b) az Eü. igényjogosultsági lappal el nem l·'t . h „ 
a .katonai igazolván;.--ukkal és a körzeti orvos által k\~i: oi:veos7J'?j<'lyek 
metöleg a beutaló honvédorvos által kiállitott szoJgála~1'J:~~~cl 1 ig~:fAf.'.' 

9. § (1) A honvédség a sorállományúakat cg6; . ".'. · . k"" ·· 
kéve! Játia el. Ao: eJ:?:1l~~tt honvédszeniélye.k kö_te!esek a ~:fo~~si ~~1r~~W: 
intézetben (gondozoni.ezetben) szakorvosi ellatasuk végett .. , „ · 1 kezésük alkalmával az egészségügyi könyvecskéjüket fctrn ~ort~no Je ent~ 

(2) A sorállományúaknál a szakorvosi ,·izsgálat erea":n <:tn:·. b k ll 
\cezctni az egészségügyi könyvecskéjUkbe. en}et e ~ 

10. § A honvédszemélyeknek, Yalamint az Eü. igény· , ]tsági 
Jappal el!.átott nen;. honvédszemélyeknek ao: állami egész~ég-'..;o:!~ga,j áiar 
s;<akorvos1 rendelómtézetében (gondoo:óintézetében) történő'\ sz~ g ·o;i 
eJ!átó:sa, úgyszir<tén a honvédszemélyek időszakos szűrővizsgálata z~íj~~u~. 

Fogpótlás 

1 L § A honvédszemélyeket, valamint a;;-; Eü. igényjogosultsági 
lappal ellátott nem honvédszemélyeket 

a) Budapesten a honvédség fogászati szakrendelője (fogszakorvosa) 
b) vidéken azokon a helyeken, amelyek honvédségi fogászati rendelő' 

honvédfogszakorvos vagy honvédségi szero:ődéses polgári fogszakorv0~ 
kijelölt működési területéhez tartoznak, a honvédségi fogászati rendelő 
(fogszakorvos), egyéb helyeken pedig az állami egészségügyi szolgálat 
teri.iletileg illetékes fogászati szakrendelője (fogszakorvosa) részesíti fog
pótlásban. 

12. § Az állami egészségügyi szolgálat keretében fogpótlásra jogo
sultak részére a társadalombiztosítás so:olgáltatásaira jogosultak fogpót
lási ellátásával kapcsolatban rendszeresített fogpótlási munkalapot keli 
kiállítani. A munkalapra feltűnően rá kell vezetni a „H. M. nem bizrn
silott" szavakat, valamint az Eii. igényjogosultsági lapot kiállító (érvé
nyesítő) parancsnokság nevét és az Eü. igényjogosultsági lap sorszámát. 
Azoknál a honvédszemélyeknél, akik Eü. igényjogosultsági lappal nin
csenek ellátva, a munkalaphoz csatolni kell az illetékes katonai parancs
nokság igazolását arról, hogy a fogpótlást igénylö honvédszemély honvéd
ségi egészségügyi ellátásra jogosult. 

13. § (1) Az állami egészségügyi szolgálat fogszakorvosa a honvéd
ségi igényjogosult részére igazolást állít ki arról, hogy a társadalombizto
sítás szolgáltatásaira jogosultakra vonatkozó rendelkezések szerint milyen 
összegű térítési díjat kell befizetnie. A honvédségi igényjogosult a térítési 
díjat - a társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosultii.któl eltérően -
minden esetben vagy közvetlenül az Eü. ig~nyjogosultsági lapot (igazolást) 
kiállító honvédségi alakulat pénzügyi szolgálatához vagy honvédségi 
csekkszámlára fizeti be. A befizetési lapon fel kell tüntetni a ,,fogpótlás" 
szót. A befizetés megtörténfét igazoló csekkszelvényt, illetőleg a honvéd
ségi alakulat pénzügyi szolgálatának arra vonatkozó igazolását, hogy 
a fogpótlás költségeit a honvédség viseli, csatolni kell a munkalaphoz. 

(2) A fogpótlási munkálatokat csak a térítési díj befizetését igazoló 
csekkszelvény, illetőleg a honvédségi alakulat pénzügyi szolgálata költség
vállalási igazolásának átvétele után szabad megkezdeni. 

14. § (1) Térítésmentes fogpótlásra jogosultak - a honvédségi 
rendclkeo:ések: szerint - azok a honvédszemélyek, akiknél a rágóképesség-
csökkenés mérve 50 %-nál nagyobb. Ilyen esetben az állami egészségügyi 
szolgálat fogszakorvosa javaslatot tesz a l1onvédszemélynek térítésmen.tc> 
fogpótlásban részesítésére. A javaslatban részletesen fel kell tüntetnie. 
hogy 

a) mely fogak pótlása szükséges, 
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/,) fixpótiás vagy lemezes-pótlás szűkséges-e, . . . 
e) lernezespótlli.s esetében akrilátot vagy mas anyagot (nyelvw, fém. 

lemez) használ-e fel . . 
(2) A javaslatot - . az illet~kes ka_tonai J.?ar~ncs_noha~ z:i~adék<;>lása 

után _ meg kell kiilden1 a legkozelebbi honvedkorhaz fogaszaü osztalyá. 
nak. A fog-"'.':ak?'""';'' a, f?i;:műve: <;sak a k~tonai ~arancsnokság pénzügyi 
szolgálata ko!tsegval!alas1 1gazolasanak átvetele utan rendelheti :meg. 

(3) Szolgák.ti eredetű sérüiés miatt szűkséges fogpótlást csak honvb:i. 
kórház fogás;;ati osztálya végezhet. -

1.5. _§ (1) ~ fogás.zati szakrendelő a fogpó!.lássa! :kapcsolatos fog. 
technikai munkat annal a fogtechnikai laboratóriurrmál .készítteti el 
amelyet a társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosultak fogpótlás·•v~~ 
kapc~olatban foglalkoztat, ~ "·' 

(2) A fogtechn~i .l~boratórii;-m a:>: ~lvég;zett fogtechnikai munkáról 
- ~' t~rsadalo::r:b1ztos1tas . szolga!tatásaira Jogosultakkal kapcsolatban 
megaaapitott _ diitete!ek szermt - számlát áilít ki és azt az elkészit tt 
fogmű~el ;gyút,t :;n_egkiildi a fog~szati szakrendelőnek. A fogászati s~aek
rendelo. ~ '?.~P?tlf>SI rn:mkák b,cfeJezése után a számlán a fogmű kifogig. 
tala.n elkeszHe:;ct rgazolJa, annax átvételét a beteggel igazoltatja és a szám 
l~t vissz~il!di a fogtechnikai laboratóriurm:;ak. A fogtechnikai laborat·· 
num. <l: vu;szak~ldött számlát kifizetés végett megküldi az Eü. igényjog: 
~.ul~ag:i lapot. (igazolást) kiállító (érvényesítő) honvédségi alakulat pénz~ 
ugyr szolgalat.'.!-llak, 

~.6 .. §. :f\ivehető f~gsor kiszolgáltatása esetében a fogorvos kötele~ 
a~ .~u .. 1g.'..ny1ogosi;J~ági la-pra. rávezetni - sorállományúakn?.! az egész: 
segugy1 konyvecskebe bevezetm - a fogpótlás megtörténtét. 

. ~7. § !•fogpótlásra való jogosultság igazolására a 8. §. rendelkezé.iei az iranyadóK, 

Fekvőh.eteg-gyógy.i.ntézeti ellátás 

18. § (1) l!..Z állami egészségügyi szolgálat orvosa az ellátásba ta-
tozó honvé.dszen1é!yt, valamint az Eü. igényjogosultsági lappa! ellátoÍ:t 
n= h_onvedszemelyt kórházi ápolás szükségessége esetében kórházb 
utalhatja. a 

(2) Az állami egészségügyi szolgálat orvosa 
a) a honvéd.személyt - a sürgős szükség esetét kivéve csak honvédkórházba, 

b) az Eü. igényjogosultsági lappal ellátott nem honvédszemélyt 
az .állami egészségügyi szolgálat kórházába vagy honvédkórházba utal
hat:Ja. 

(~) Honvédszemélynek honvédkórházba való beutalásához el6zete1; 
helybiztosítás nez:i. szükséges. A jelen utasítás hatálya alá tartozó szemé
l~k_?-ek az ~lla'?ll egés~égügyi szolg;álat kórházaiba (polgári kórházakba) 
ta;rtenő bekülde:e eseteben a helyb1ztosltás tekintetében a biztosítottnak 
kor~ázba utalásaval kapc~o!atos szabályok szerint kell eljárni. A kórházba
utalasra vonatkozó orvosi Javaslatra a „H. M." betűket kell rá!rni. 

19. J :\.ho;::ivédorvc;s _a kórházi ápolásra szoruló honvédszemélynek 
vagy . Eu .• 1g~y.io~osultsa~1 lappal ellátott nem honvédszemélynek az 
áll<;nu eges.zsegui;y1 ~zolgálat kórházaiba való utalásánál helybiztosítás 
te.kmtetében a b1<:tos1tottakra érvényes szabályok szerint köteles eljárni. 

20. § (1) Ha a körzeti orvos vagy rendelőintézeti (gondozóintézeti) 
01;"\'os hor;védszemélyné! bármilyen természetű tbc-s megbetegedést álla~ 
prt meg, Javaslatot tesz a honvédszemélynek a Központi Katonai kórház 
.CBu~apest XIII., Róbert K. krr. 44. sz.) tüdőosztályára való felvételére, 
1lletol.eg :i tbc-s _:ne?bct;ge;Iésre 15yanus honvédszeméiynek a szóbanforgó 
honvedkorház tiid6osztályanak Járóbeteg rendelfa&e való beutalásá.ra.. 
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(2) Eü. igényjogornltd.gi lappal ellátott llem honvéd.személy tbc
"'iégyintézeti ápoli.sánal: i;zükségessége esetében a területileg illetéke;; 
~bc-gondozóin~ézet az erre a célra szolgál6 nycmtatvánvűr!apon javas
Íatot tesz a betegnek az állami egészségügyi szolgálat tbc-gyógyintézetébe 
•örtú1ö beutalási.re., A javaslo>.ton a tbc-gondozóintézet jogosítási zára~ 
d&ként felt-Jntc,ti az ~ü. igé::i;Yi;gos~tsági lap sor·szár:::át: A tbc-gondozó
intézet a s:cabályszeruen kiállított 1avaslator megküld! Budapesten az 
Országos TBC Betegbeutaló Központnak, vidéken az illetékes megyci 
tiic-bctegbeutaló központnak, amely intézkedik. a betegnek az állami 
egészségügyi s;;;olgalat tbc-gyógyiTitézetébe 1.önénő elhelyezése iránt. 

:a. § Honvédszemély vagy Eü. igényjogosultsági lappal ellátott 
nem honvédszemé!y gy6gyfürdőb:órbázi :ipolásán.ak szükségessége ce;,.ctében 
~z állami egész~égügyi szolg~lat illetékes orvosa Javaslatot tesz a bctegnci: 
g:·ógyfürdőkórházba való elhelyezésére. A javatlatot - · honvédszemély 
\'~gy annak Eü. igényjogos.u~t;:ág:i lappal ellátott. ('.ss.lád?-gia esetében 
~z alakulat parancsnoksága utJan, egyeb esetben kozvctlenul - meg kell 
Í:iildeui a Köznonti Katonai Kó!"ház fizikoterápiás osztályának, ameh' 
intézkedik a b~tegnek az állami egészségügyi szolgálat gyógyflirdő kór~ 
házba iörténő beutalása iránt. 

22. & (1) A kórházi, tbc-gyógyintézeti, ilietőleg gyógyftirdökórházi 
(a továbbiakban: fekvőbeteg-gyógyintézeti) ápolásra való jog?sultságukat: 

a) az Eü. ~gényjogos-(;Jtsági lappal ellátott személyek rrund,?e7talás, 
nllnd sürgős sriiksfg alapján töriént :ipolásüavétel esetében az Eu. igény
;ogosultsági lapjukkal, 
" b) az EU, igényjogosultsági iappa! d nem látott honvédszemélyek 
beutalás esetéb= az illetékes katonai parancsaokság részéról a honvéd·· 
orvos, illetőleg az állami egészségügyi szolgalat orvosa által adott beutaló· 
'avas!at hátlapjára rávczerett (vagy külöa kiállított) igazolással, 
J sürgős szükség alapján történt ápoiá>bavétcl esetében pedig a fekvő·· 
beteg-gyógyintézet megkeresésé.re _az illetékes k.':-to:;i-ai .para~csno~ság á_l!al 
kiáliitott és a fckvőbeteg-gyógy:mtezetnek megkuldott igazolasml 1gazol1ak. 

(2) Az (l) bekezdés b) pontjában eml!tett igazolásnak azt kell tar~ 
talmaznia, hogy az ápolt honvédszem_ély- az al~kl.l:l<:t áilományában ka~
nai szolgálatot teljesít. Az igazolást a betegfolveteh 11·atokhoz kell csato!m. 

(3) A fekvőbeteg-gyógyintézet az Eü. igényjogosultsági lappal eliá·· 
tett személyektől a gyógyintézeti ápolásra való jogosultság igazolásá~::i 
az eü. igényjogosultsági lapon felül egyéb igazolást nem kérhet. A fekvo
beteg-gyógyintézetben az Eü. igényjogosultsági lapról másoiatot készí
teni nem !:el!. Az Eü. igényjogosultsági lappal rendelkező személyelmé'. 
a betegfelvétdi jegyzőkönyvben fel kell tüntetni az Eü. igényjogosultsági 
lap son;.zámát. A betegfelvételi jegyzőkönyvet be kell mutatni a fekvőbereg:
gyógyintézet vezetőjének, aki a rávezetett sorszámot a bemu~atott , Eu. 
igényjogosultsági lap alapján ellenőrzi és az ellenőrzés megtorténtet a 
betegfelvételi jegyzőkönyvön aláírásával igazolja. 

23. § (1) A sorállományú köteles a fekvőbeteg-gyógyintézet1?e tör
ténő felvétele alkalmával az egészségügyi könyvecskét fchnutatm. 

(2) A sorál!om.inyúaknál az egészségügyi könyvecskéjli.kbe -";ell b~-· 
vezetni az .;polás első és utolr.ó napját, a kórismét, valamint a záró1elent<::<: 
fontos„,bb adatait. 

24. § (!) Honvédszemélynek az állami egészségüpi szolgálat. fel;vö
beteg-gyógyintézetébe történő felvétele esetében a fekvobeteg-gfÓ(fy_1nte.zet 
köteles a bm"-védszcmély ápolásba vételéről, más fekvőbeteg-gyógy1m:ézetbe 
való esetleaes áthdyezP.séröl és a fekvőbeteg-gyógyintézctből való elbocsá
tásárói. il!<~tőleg elhalálozásáról az illeték"'s katonai paranc~noksigot - ha 
ez nem állzpítható meg, a. legközelebbi helyőrsig parancsnoki:.t - 24 órán 
belül í;_-:isban értesíteni. 

(2) Hmivédszemélynek az iHami egészségügyi_ szolgáiat fe'.<-vllbcteg
gyóg);-llitéz;-0tf)l.;' történő heutalása esetében az illetckcs honvédségi. alakulat 
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<egészségügyi szolgálata a beutalásról szóló szolgálati jegyhez az (1) hú!-' 
kezdésben említett adatok közlésére szolgáló nyomtatvány-űrlapoka '?"' 
-csatol. Ilyen esetben az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a S 1 
:gálati jegyhez csatolt nyomtatvány-űrlapokon kell az illetékes k t 2017 
parancsnoksággal közöini. A honyédségi alakulat egészségügyi szot -~na1; 
a nyomtatványiírlapokon a beteg nevét és személvi adatait előre i, lt~a ata 
.,;s így a fekvőbeteg-gyógy!ntézetnek a nvomta'rvány-ű 1 k e unteti 
közlendő adatokat kell rávezetnie. · r apo ra csa~ a_- --

2.5· _§ ~ ~llami egészségügyi szolgálat fekvőbete • •ó .· • 
a „gyo_ITT:mt':'zetbol elbocsátott sorállományú részél-e legfef:í;b ~14te2et; 
egeszsegugyi s2abadságot javasolhat. A javaslata• az egész.~· ~- - · k"- nap, 
kébe kell ?~vezetni_. Ha a fekvőbeteg-gyógyinté~et osztáh~~~~ r,~ny-vec;i· 
n_ak m~gltele;:e s~ermt a bet?gr;;k 14 :r:apnál hosszabb egéSzsé ·· ·i~~~osa. 
~agra \an szuksegc, a vczeto foorvos Javaslatot tesz arra ho~~z ·n t {d· 
xatonai parancsnokság a betege a honvédség s b '] ' 1 e e ·es 
felülvizsgáló bizottság elé utalj;. Az erre von:tt a yz_ata s~erint a honvéd 
be kelj vezetni az egészségügyi könyvecsl:ébe. ozo Javas.atot ugyancsak 

a ho;eéd~ A~ ~ll:m~ legé~zségüg;5_ s7:ol_g,il~t fekvőbeteg-gyógyint.ézetében 
zem ~e , va ammt az Eu. I«env1ogosu]·ségi lapp J 11' 

bonvédszemélvek után felmerült ápoláSi kŐltségek~• .a ~: a:~~~ nem 
<má:ra tekintet nélkül - az állam terhére kell elszá~clnÍ.z apa as IC!otarta. 

Gyágyszel' l'endelése 

~7., § (~) A körzeti orvos (körzeti gyermekorvos körzeti ··1· 
-0. rvos,_, ~~yszmtén a szakorvosi rendelőintézet (gondoz6u'.itéz t) Jzu esz. 
az ell;:,_tarnba tartozó honvédszemély és Eü ig' . 1 ~ . ~z orvosa 

l~~t~~~~2:~~~Z~d~~he~:Y részére gyógyszer~ k:~~z;~!~~;:~ss::{:~~~~ 
· , \?)

1 
Az (j) bekezdésben említett személyek részére a gyó""''"Zert Sz..,,,.,.. 

venyuraponkellrendclni Av" "l f. 'J', k . „,, L-l'!.. 

t~iíf~ttti.!iín~.ei~i:ényűr!;pon !n~~lt~tÓ~~:on~t~~~n r::~~: :,~t~~~ 
, (3) Az Eü, igényjogosultsági lappal ellátott személyek részére azt 

:flí~~z~~[, n:~~i!rt a av:!~a:i:~~~izt~~~'~"szt~l~:!t~~-~srra jogof.~tnak 
o!d8:lán,. azt a gyóg).szert pedig, amel~,;f a társa~~l~~~i~t~sí~~'°:1~zof 1~~tú 
·tasmra Jogosultnak téríté8mentescn kell kiszolgáltatni a ' " J g.,.!~ 
~,SzTK térítésmentes ':'ény" feliratú oldalán kell rende'ini venyur apn . 

-tiszth~i~e~e~!k'.d~:~e~~kzésill~~n~~~-~~é~yj~gosublátságeli lapp?! el nem látott 
" 1 k , • . == reszere rm y gyogyszert a vén • 
ur a~~) kS~TK ~ent?sm?I'.~es _vény" feliratú oldalán kell rendelni. y 

szerrendelés a~~~:~e~~b:e~~b sz~~~~~o~~b!~ részé;ől történő. gyó~-
"Szolgáltatásaira jogosultak részére t""rt" ~ ó a társadalombiztos1ta.s 
ról sz6ló 40/1958 (E .. K 19 ) E:? eno gy .gyszerrendelés szabályozásá
irányadók. • u. • · n. 1f. számu utasítás rendelkezései az 
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ü\·cgből készült belégzőkészülék asztmás betegek részére, 
heretartó (1-9 számig), 
kankófecskendö, 
mellszívó üvegharang, 
szemcseppentő, 
szem ecset, 
szemkenőcshöz üvegpálca. 
(2) Az (1) bekezdésben említett gyógyászati segédeszközöket SzTK 

,•ényűrlapon kell rendelni. A vényűrlap kiállítására a 27. §. (2) bekezdésé
ben foglalt rendelkezések az irányadók. 

(3) Az (I) bekezdésben felsorolt gyógyászati segédeszközöket az Eü. 
io:ényjogosultsági lappal ellátott személyek részére a vényűrlapnak--,„SzTK 
t~ritésköteles v&ny" feliratú oldalán, a zsoldban részesülő, Eü. igényjogc:
sulrni:gi lappal el nem látott tiszthelyettesek, tisztesek és honvédek részére 
pedig a vényűrlapnak „SzTK térítésmentes vény" feliratú oldalán kell 
rendelni. A vényen rendelt gyógyászati segédeszköz közforgalmú gyögy
szertárban szerezhető be. 

29. § (1) A szakorvosi rendelőintézet szakorvosa az Eü. igény
jogosultsági lappal ellátott személy részére lúdtaipbctétet is rende\heL 
Gipszminta után készített lúdtalpbetét csak abban az esetben rendelhet0. 
ba az előregyártott lúdtalpbetét nem megfelelő. A lúdtalpbetétet a társa
dalombiztosítás szolgáltatásaira jogosultak részére rendszeresített nyom
tatvány-űrlapon kell rendelni, A rendelvényre „H. 1'1." betűket kell rá
írni. 

(2) A lúdtalpbetétet az SzTK alközpontja (kirendeltsége) szolgál
tatja ki. Ha a lúdtalpbetétet a szakorvosi reÓdelőintézet szakorvosa rendeli, 
a beteg köteles a lúdtalpbetét kiszolgáltatásának iglnylésekor az SzTK al
központjának (kirendeltségének) az orvosi rendelvényen felül az illetékes 
honvédségi szervnek vagy a lakóhelye szerint illetékes községi tanács 
végrehajtó bizottságának, illetőleg Yárosi, városi (fővárosi) kerületi tanács 
·végrehajtó bizottsága egészségügyi Os?.tályának (csoportjának) arra vonat
kozó igazolását is átadni, hogy honv-éd~égi egészségl'gyi ellátásra jogosult. 
A községi tanács végrehajtó bizottsága, illetőleg az egészségügyi osztály 
(csoport) az igazolást a beteg Eü. igényjogosultsági lapja alapján állítja ki. 

30. § Ha a szakorvosi rendelőintézet (gondozóintézet) szakorvosa 
a beteg részére a 28. §-ban, illetőleg a 29. §-ban nem említett gyógyászati 
segédeszköz kiszolgáltatását tartja szühég~nek, a szakorvos üres papír
lapon javaslatot tesz a szükséges gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatására. 
Erre a céha tehát a társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosultak részér!'" 
rendszeresített nyomtatvány-űrlapot felhasználni nem szabad. A rendel
vényül szolgáló papírlapon fel kell tüntetni a beteg nevét, lakáscímét és 
a szükséges gyógyászati segédeszközre vonatkozó adatokat. A papírlapra 
továbbá rá kell irni a „H. IVL" betűket, valamint a következő szöveget: 
„Honvédorvosi engedély szükséges." A betegnek a javaslatot el kell juttatnia 
a legközelebbi honvédkórház illetékes szakrendeléséhez. A javaslathoz 
csatolnia kell a 29. § (2) bekezdésében emllteti szerv igazolását arról, 
hogy honvédségi egészségügyi ellátásra jogosult. 

31. § A körzeti orvos {körzeti gyermekorvos, körzeti szülészorvos::, 
illetőleg a szakorvosi rendelőintézet (gondozóintézet) szakorvosa köteles 
gyógyá~zati segédeszköz rendelése, illetőleg javasolása esetében sorállo
mt.n;úaknál az egészségügyi könyvecskéjükbe beírni, egyéb személyeknél 
pedig az Eü. igényjogosultsági lapjukra rávezetni, hogy a beteg részére 
mely napon, milyen gyógyászati segédeszközt rendelt, illetőleg javasolt. 
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Vegyes rendelkezések 

nvai ]~~v·§ • /,;z Eü. igénvjogo_sultsági lap fényképes személyi igazolvinyM 

a~ely-°'é~~~·- a~~ I:.:tn;.?t·arn~~h~~a~bft1;:r~. amelyre kiállltotti.k, illetőleg, 
l:éptJ~;slgé;l~{~Iát~nvé<:l!kernéliyekn_ek betc.pég álu:1 okozott szolgálat-

áltai okozott szolgi:iatké~~~l=~é:~~:ei~r:~~ij~~~~~l:g'.fz"clhl~~~~ betegség 
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~) az alakulat cllielyez~i körletén (laktanya, tábor stb.) kívül lakó 
•agY szabadsiig, átutazás miatt átmenetileg az elhelyezési kötletén kívül 

;ptózkodó honvéd.személy megbetegedése esetében, 
i;) a:o olyan honvédségi egységr.él (szervnél) S;>;O]gálatot teljesítő 

:;0 nvéds;>;emély megbetegedése esetében, ahol sem honvédorvos, sem 
,;,;erződtet~tt polgári on•os nem működik. 

(2) A körzeti onroo a szclgálatképtelenséget a kórisme feltüntetésével 
a 112/901. vagy 3510-64. rakt. ~zámú űrlapon igazolja. Sorállornányúak
uái a szolgalatképtelenstgct az egészségügyi könyvecskéjükbc kell bevezetni, 

(3) A körzeti orvos köteles az (!) bekezdésben említett honvédszem_é!y 
t;etegség által okozott szolgálatképtelenségéröl az illetékes katonai para.-rics
~ckságot posta útján értesíteni. 

38. § A jelen utasítás 27-31. §·ai alapján a társadalombiztosítás 
;zolgáltatásaira jogosultak részére rendszeresített rendelvényre kiadott 
:n-·ógysz;orei: és gyógyászati segédeszközök árának elszámolása a Honvédelmi 
Minisztérium és a Szakszervezeti Társadalombiztosítási Kbzpont között 
tétesftett megállapodás szerint történik. 

39. § (l/ A honvédség biztosításra kötelezett polgári alkalmazottait< 
o;alamint az Eü. igényjogosultsági lappal el nem látott nyugdíjas honvéd~ 
személyeket a dolgozók betegségi biztosítására vonatkozó jogszabályok 
rendelkezt-sei szerint járó szolgáltatások illetik meg. 

(2) A honvédség biztosítás•a kötelezett poigári alkalmazottainál 
a znunkáltatói igazolványon, az orvosi vényen és minden egyéb orvosi 
rendelv6nyen a munkáltatóra vonatkozó rovatba nem „H. M.", hanem 
„Hon. poig. alk." szavakat keli beírni. 

40. § A jelen utasítás az 1959, évi november hó !. napján lép ha
tályba; egyidejűleg a 182/1955. (Eü. K. 21.) Eü. h-í. számú utasítás hata
!yát veszti. 

J/1961. (Eii, K. J.) EV. M. számú utasítás a néphadseregb6l, 
illetőleg a jegyveres és rendészeti testületekből kivált személyek 
betegségi ellátásáról sz6l6 46/1960. ( X. 13.) Korm. számú rendelet 

végrehajtása tárgyában 

A belügyminiszterrel, a honvédelmi miniszterrel, a pénzügyrr:inisz· 
terrel. a külkereskedelmi minllizterrel, a munkaügyi minllizlcrrel, valamint 
a Szakszervezetek Országos Tanácsával egyetértésben az ·alábbiakat 
rendelem: 

1. A néphadsereg éli a Belügyminisztérium fegyveres és rendészeti 
testületei hivatásos állományából kivált Ll leszerelési_ segéllyel ellátott 
személy, valamint családtagja a kiválás napja után a leszerelési segéllyel 
való ellátás időtartama, és az azt követő 15 nap alatt bekö~·etkezett beteg
ség esetében, ugyanolyan feltételekkel és mértékben jogosult a betegel
látásra, mint a munkaviszony alapján biztosított dolgozó és családtagjai. 

2. A néphadsereg és a Belügyminisztérium fegyveres és rendészeti 
testületei hivatásos állományából kivált és leszerelési segéllyel el nem látott, 
a továbbszolgáló állományból, valamint a vámőrség és a pénzügyőrség 
állományából kivált személy és családtagja a szolgálat tartama alatt kez
dődött, illetőleg a kiválást követő 15 nap alatt bekövetkezett betegség 
esetében ~ a munkaviszony alapján biztosított dolgozókra és családtagjaira 
irányadó feltételekkel és mfrtékben - jogosult a betegségi biztosítás 
minden szol~áltatására. 
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3. A néphadseregből, illetőleg a fegyveres 6 i;e11d,észetí tesi:ületefbő! -:·i~-1 

kivált személy a betegsegi ellátásra JOgosultsagát az illetek.cs par_ancsnoxság d'"' 

!~i~~~m:t~:~r:;J~rs:~:!~ko~iz}~tJ1ás~~da;:;k;~}~~-n1~~t~'fr~f o~;~~:~~ ::~.i.}.j::i 
(szolgálati idő, les~erelé~ napja, .leszercl'."<l segel~ycl ell~_tot!sag 1dotanaru11" 
stb.), amelyek az 1gé11y3ogosu!tsag megallapításanoz szuksegesek. 

4. A 3. pontban említ~tt s~e,n:-ély _ _családtagjai. igényjogosultSágát a. 
Szakszervezeti Társadalomb1ztos1tas1 Kozpont helyt -szervei által kiái!i. 
tott és záradékolt „Biztosítási Igazolvány" -nyal igazolja._ 

5. Ha a leszerelési segéllyel ellátott személy betegséve miatt keresq
foglalkozást nem folytathat, részére táppénz legkorább~n a leszerel,.°· 
s:gélly~! való ellátás, i;to!só, napját ki;ivető naptól jár. Ha a keresi\képtcle~~ 
seg m~.~ ,a lesze~eles1" __ segeilxel vala eilá,~á~ időtar!ama alatt k;zdődütt, 
a_ker;•okepte'.~nseg ebo ::iaPJa_nak a .k~resokeptelenscget megál!apJtó orvosi 
v:~sgalat naPJat k_cll t;kin_tern. A kivalt személy keresőképtelenségét csak 
a.~nor, lehet, n;iegállap1taru~ _ha. betegség~ következtében igazolt polgári 
sza~kepzettsegenek vagy fiz1ka1, szellemi képességének megfeleiő fo"lal
k~zast nem folytathat. A. katonai szolgálati beosztást (munkakört) a kcr"'e, -• 
keptelenség megállapításánál_ figyeleill.be venni nem lehet. A keresőképt~
!?n.ség elbirálá:ár;'i egvébkénr a 1~0/1955. (Eű. K. 8.) Eű. !\L számú uta
snas rendclkezesen kell alkalmazm. 

, ?· ('. -i;~rsadalom1bi~tosítás terhére a családiag részére nyújtott l:órházi 
al_"ol~s .1d,e1eb~ <;. s~?,galat ta~tama alatt a családtag rés>:ére igénybevett 
korhaz1 apolas :ne1et nem lehet beszámítani. 

7. Ha a jelen utasítás hatálya alá eső személy az !., illetőleg a 2 
p_ontban meghatározott időtartam alatt biztosításra kötelezett munka: 
viszonyba lép, és ezt követően ő vagy családtagja megbetegszik_. 'ogosult 
-;- '.1" b_iztos,ít?tt d?lgozókra irányadó feltételekkel és mértékben - ~ beteg
scg1 b1ztos1tas mmden szolgáltatására. 

8. Ezt az utasítást az 1960. évi november l. napján kezdődő hatállyal 
kell alkalmazni. 

.. 9. Az utasítás hatályba lépésével egyidejűleg a 831/F/16-2/1952. 
· (Eu. K. 17.) Eü. M. számú utasítás hatályát veszti. 

Az egés.::ségügyi miniszter 23/1964. (Eii. K. 12.) Eü. },{. számú 
utasftása a hadkötelesek Jelentkezési kötelezettségével kabcsolatos 
szahábokr6l és a katonai igazolványról szóló 4/1964. (II. 9.) 
Korm. számú rendeletnek és a végrehajtása tárgyában kiadott 2/1964. 
(II. 9.) HA-f számú rendeletnek a kötelező gyógykezeltetésre i>onat-

kozó rend.elkezései végrehajtásáról 

A 4/1964. (II; ?·) Korm. számú rendelet (a továbbiakban: R) 20. 
§-ának (1) bekezdcscben foglalt felhatalmazás alapján a R.-nek valamint 
a.R .. végrehajtásáról szóló 2/1964. (II. 9.) HM számú rendclet:ick (a ro
vabb1akban: Vhr.) a kötelező orvosi vizsgálatra és gyógykezeltetésre vonat
k?zó re.ndc!k<:zései végrehajtása tárgyában - a belügyminiszterrel, a hon
vcdelm1 rrumsztcrrel, a közlekedés- és postaügyi minis?.terrcl és a Szak
szervezetek Országos Tanácsával egyetértésben - a következőket rende
lem: 

•. (Az . Egészségügyi Közlöny a kormányrendeletnek és a honvédelmi 
rmmszter~ rendcletne~ ~ kötelez~ orvosi vizsgálatra és gyógykezelteti'sre 
von~tkozo rendcl~ezese1t, valamint az egészségügyi miniszteri utasítást 
a konnycbb áttekmthet6ség céljából egységes szerkezetben közli. A kor-
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Jnyrcndeiet (R.) re_ndelkezéseit a vastagabb betűkkel, a honvédelmi 
:iniszter! rend~l~t (yhr.) :r:cndelkezésci; ': dűlt betűkkel, az egészségiigyi 
rn;niszren_ utas1tas ,Vh.ut.) rcndclkczese1t a vékonyabb álló betűkkel 
sz~dett szoveg tartalmazza.) 

A katonai szolgálatra alkahnasság előzetes elbírálása 

R. 2. § (1) Akit ös„z~fráson való megjelenési kötelezettség 
terhel, köteles ni.agát az összeíráson az orvosi vizsgálatnak alá~
•etni, illetőleg az összeh·ás alkahnával előírt orvosi vizsgálat 
~;§_gett a kiegésútő f!aranc.snokság által megjelölt időpon~ban és 
_gyógyintézetben rneg1elenru.. 

(2) Az összeíráS5al kapcsolatban hozott határozat ellen, illető
leg intézkedés nUatt jogorvoslatnak 11elye nincs. 

Vhr. 1. § A hadkötelest a;:. állami egis;:.ségiigyi szolgálat valammnyi mc_~
knesell szervének (intizmén;'ének) vi;;sgdlathan kell rés::.csítrnie. 

Vh. ut. 1. § 

(l) A kiegészítő parancsnokság által elözetes orvosi vizsgálat végett 
gyógyintézetbe (rendelőinté>:ctbc, gondozóintézetbe stb.) utalt hadköteles
nél a kiegészítő paranl'snokság megkeresésében megjelölt orvosi vizsgálatot 
(vizsgálatokat) kell elvégezni. 

(2) Az orvosi vizsgálat (vizsgálatok) eredményével együtt a kiegészítő 
parancsnoksággal közölni kell az arra vonatkozó szakvéleményt is, hogy 
a hadköteles fogyatékossága (betegsége, kórállapota; a továbbiakban: 
betegség) - a hadköteles gyógykezeltetésre kötelezése esetében - elöre
láihat6an egy éven belül megszüniethetÖ·e. A vizsgálat (vizsgálatok) 
eredményét a szakvéleménnyel együtt, zárt borítékban a hadköteles útján 
kell a kiegészítő paraucsnokságnak megküldeni. 

A hadköteles kötelező gyógykezeltetése 

R. 3. § (1) Ha a kiegészítő parancsnokság az összeírás során 
=egállapítja, hogy a hadköteles fogyatékossága előreláthatóan 
egy éven belül :megszüntethető, a hadkötelest gyógykezeltetésre 
kötelezheti. 

(2) Az (1) bekezdés szerint jár el a kiegészítő parancsnokság 
akkor is, ha az összeirás után, de a sorkatonai szolgálat n:tegkezdése 
elött állapítják JD.eg, hogy a hadkötelesnek olyan fogyatékossága 
van, an:tely egy éven belül JD.egszüntethető. 

R. 4. § (1) Akit gyógykezeltetésre kötele:i:tek, köteles :magát 
az előírt orvosi vizsgálatoknak és gyógyító eljárásnak alávetni és 
evégből a lakóhelye szerint illetékes, járási, városi (fővárosi), 
kerületi tanács végrehajtó bizottságának egészségügyi osztálya 
{csoportja) által megjelölt időpontban és gyógyintézetben megE 
jelenni. 

(2) A hadkötelesen a kötelező gyógykezeltetés kapcsán sehé· 
szed JD.Ütét csak akkor hajtható végre, ha ehhez a had.köteles 
előzetesen hozzájárul. A kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézetben el
végezhető JD.űtét tekintetében az orvosi rendtartásról szóló 1959. 
évi 8. számú. törvényerejű rendelet 6.§ -állak rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 



(3) A kicgés:!Ít6 pa:n=csnoks:iígnak a gyógykezclt,.,tP;st ~lrendclő 
.lhatározats::i ellen, illetőleg a.:z cgész:'légiigyi <0zerv =téz:kedései 
-:::ni.itt jo'gorvoslatna.k helye nincs. 

Vlir. 2. § (1) A kieglfs::;ftő paumr:mokság a gyógykezeltetés clrmddésiro[ 
.f.Gtdu értuítn1i a hadkiitdes lakóhd;'c s::;crint illetékes já1ási, városi (fÜt.'IÍrosi) 
.kf:riiüti tmuics 'fJi'gref.aj/6 hi::;oi!sdgdnak egis;;;.sigiigyi osztálJ•át (csoportját_· a-t.' 
.:.•ábbiakban: egés;:sfgügyi os::;táÍJ'). ' Q-

(2} A::; egés;:;sigiigyi osz.tá!y a gyóg;'ke;:dtetisre kiiielezett hadkotelesek 
"" lak6- vagy munkahely s::;crint illetékes szako7Vasi (ii;:.emi) rer.ddőintiz tb .a 
-io::;6inlf::;<1be (a to11ábbiakba11; renddői11!i::;et) utalja be. e e, gmz-

Vb. ut. 2. § 

• , (_!) -~ _kiegé,~z_ítő para.n;osnokság a gyógykezeltetési elrendelő határ _ 
zatar?l ncvJe_gyzek.tcl er~es1h a hadköteles lakóhelye szerint illet,;kes ·, , ~ 
~árr;isi, 

0 
v~ros.1 (~ővá~osi) kerület:i, tanács végrehajtó bizcttságának egÍs~~"t: 

ugy1 ;~z.ta!y".t, ~llet<:leg c.soport;at (a továbbiakban: egész.ségügyi osztály1 
, (_ ) A k_1;geszlto Pa,ran~snokság a névjegyzéken feltünteti á határozaÍ 

1zk17ha~, -~ gyo~kezelte~e.~r_e .Kótelezett hadköteles személyi adatait, állandó 
'-~· o. e _>ct, ,munkahel~'et es azt a betegséget, amelyből kifol óla" ah • 
»otelest gyogykezcltek;;re kötelezte, valamint az értesítés idlpon~ját. ad 

Vh. ut. 3. § 

11 , b (i/ ,~ ffészfégügyl' i osztály a gyógykezeltetésre kötelezett hadkötelest 
~ ras e 

1 e~ e_s ess:: uta Ja !;:e "-;lakóhelye vagy a munkahelye szerint illetékes 
~-zakorvodsI (u;>-em1) rendelomtezetbe, illetőleg gondozóintézetbe (a továbbiak uan: nm e1őmtézet). -

(2) A beutalásról szóló értesítésben: 

.,. . a) ~el. kell tünteti;>i, hogy melyik kiegész.ítő parancsnokság, milyen 
"'"6mvk o<1 ar~z.attal, nulyen betegségből kifolyólag kötelezte a hadkötelest gy gy eze tetesre; 

· t' b) ~neg kell ~elölni, hogy a hadkötelesnek a kötelez.6 ó ·kezel
",-'e)ekclve1 gett _mely1~ napon és melyik rendelőintézetben (po~s g~é\.· és 
e m meg1elenn1e; 

, ej a ,h?dkötelest fel ~.eil hívni arra, hogy a megjelölt napon a kézhez 
<ett 3rtes1tessel .. a rend~o1ntézet vezetőjénél jelentkezzék; 

,/ ? hadkoteies~ figyelmeztetni kell arra, hogy ha az egészségügvi 
-Oszta Y ~ital .. meghatarozott napon a rendelőintézet vezetőjénél jelentkez{ii 
!em ~~ ; kkokkle.s h~t a _rendel~int~zet vezetőjének bejelenteni és távol
~ ara asana o. at 1ielt erdemloen igazolni. 
k, b (3) A .beutalá;>ról , s~óló értesítést térti vénnyel kell a hadkötelesnek 
~:g k~~jJ:~Ide~~ ertesitest másolatban a rendelőintéz.et vezetőjének is 

Vhr. !· § {l) A rendelőinté::;etben a hadkiitelest megfelelő vb,;sgáiatban 's 
_g~~gy~e<.desben ~ell rls<:;esít~i. A s;;,akorvos, ha megállapítasa s<:;erint a hadkötel:s 
.!p?CYktz.elfse ma: szakorvosi, fekvőbeteg-gyógyintt.:,eti vagy kiir;;,eti orvosi ke;:elést 
;~enyet~' 0 

Ji:lkdkot
1
ifest a _megfelelő szakrendelésre, fekvőbeteg-gyógyintézetbe vagy ,,.orze 1 oroosz eze esre utalja. 

k (2) A kezd~sre utaJt ,hadkötelest a;:; állami egls;;,sigfigyi szolgálat valamennyi 
.~:!uC::fe:lt s::;eromek (mtczmefnyénck) vi:;.sgá!atban Is gyógykezelésben kell ri-

Vh. ut. 4. § 

azir, Clj t rcndelői~t~~et ve~etője a hadköteles jelentkezésekor intézkedik 
1 , an ' 'k 

0 gy a haok~telesnel a szükséges orvosi vizsgálatokat soron.kívül 
e vegezze: es a hadkotelest azzal a betegségével kapcsolatban, amelyből 
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J,;ifolyólag a ki~gészítő parancsnokság gyógykezeltetésre kötelez.te, a Vhr. 
4, §-ának (1) bekezdésében foglalt rendelkezés figyelembe vételével meg
felelő gyógykez.elésben részesítsék. 

(2) Ha a -hadköteles azz.al a betegoégével kapcsolatban, amelyből 
kifolyólag gyógykezeltetésre kötelezték, olyan szakorvosi kezelést vaf!y 
~lyan szakorvosi kezelés:t is igényel, amely rész.ére a rendelőintézetben 
nem biztosítható, a rendelőintézet vezetője a hadkötelest haladékta!anuJ 
az állami egészségügyi szolgálat, illetőleg a MA V egészségügyi szolgálat 
megfelelő rendelfüntézetébe (s:oakrendelésre) utalja be. 

(3) Ha a hadköteles kötelező gyógykezeltetése körz.eti orvos útján is 
biztosíthat6, a reodelöinlézet vez.etője a hadkötelest gyógykezeltetése-
\•égett a lakóhelye szerint illetékes körzeti orvoshoz utalja, __ ._, , 

(4) Iia ~ egészségügyi osztály a hadkötelest a munkahelye szerinr 
illetékes rendelőintézetbe utalta be, a rendelőintézet vezetője a hadkötelest 
- kérelmére - kötelező gyógykezeltetése végett a lakóhelye sz.erint ille~ 
tékes rendelőintézetbe utalhatja. Ha az egészségügyi osztály a hadköteles1 
a lakóhelye szerint illetékes rendelőintézetbe utalta be, a rendelőintézet 
vezetője a hadkötelest - kérelmére - kötelező gyógykezeltetése végett 
a munkahelye szerint illetékes rendelőintézetbe utaJhatja. 

(.5) A hadkötele~t, ha dolgozik, a lehetőséghez képest, a munkaid;cjln 
kívüli időpoutra kell vizsgálatra és gyógykezelésre berendelni. 

(6) A rende!öinté>;et vezetője a hadkötelest „Orvosi Beutalás - Ja· 
ntslat - Igazolás" című nyomtatványűrlappal utalja más rendelőintézetbe 
(szakrendelésre_), illetőleg a körzeti orvoshoz, Az űrlapon fel kell tüntetrJi 
a hadköteles nevét és lakáscímét, a munkáltató rovatba pedig be kell írni 
a következő szöveget: „Gyógykezeltetésrc kötelezett hadköteles". Az űr
lapon továbbá meg kell jelölni, hogy a hadkötelesnek melyik napon és 
melyik rendelőintézetben (szakrendelésen), illciőleg körzeti orvosi rende
lőben (pnntos név és cím) kell kötelező gyógykezeltetése végett megjelennie. 
A.z űrlapon végül fel kell tüntetni azt a betegséget (kórismét), amelyböi 
kifolyólag a kiegészítő parancsnokság a hadkötelest gyógykez.eltetésn 
kötelezte. A2. orvosi beutalást át kell adni a hadkötelesnek. Ha a hadkötelest 
más rendelőintézetbe (szakrendelésre) utalták, az. orvosi beutalást azzal 
a rendelkezéssel kell a hadkötelesnek átadni, hogy azzal a rendelőintézet 
(szakrendelés) vezetőjénél kell jelentkeznie. 

(7) A rendelőintézet vezetője, ha a hadkötelest a (2)-(4) bekezdések 
alapján mii.s rendelőintézetbe (szakrendelésre), illetőleg a körzeti orvoshoz 
utalta, errői - az orvosi beutalái;on feltüntetett adatok közlésével - egy
idejűleg írásban értesíti az illetékes rendelőintézet (szakrendelés) vezetőjét, 
illetőleg az illetékes körzeti orvost, azzal, hogy a Vhr. 3. §·ának (2) be
kezdése alapján intéz.kedjék a hadköteles megfelelő gyógykezeltetése iránt. 
A rendelőintézet vezetője az értesítés másolatát megküldi a hadköteles 
lakóhelye szerint illetékes egészségügyi osztály vezetőjének. 

Vh. ut. 5. § 

(1) Ha a hadköteles azzal a betegségével kapcsolatban, amelyből 
kifolyólag gyógykezcltetésre kötelezték, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést 
igényel, a hadköteles gyógykezelését végző rendelőinté:.:et (szakrendelés) 
vezetője, illet5Jeg körzeti orvos köteles a hadkötelest - előzete~ hely
biztosítás után - megfelelő fekvőbeteg-gyógyintézetbe utalni. A had
.kötelesnek megfelelő fekvőbeteg-gyógyintézetbe való felvételét soronkfvüT 
kell biztosítani. 

(2) A hadkötelest „Orvosi Beutalás - Javaslat - Igazolás" című 
nyomtatvány-űrlappal kell a fekvőbeteg-gyógyintéz.etbe beutalni. Az űrlap 
kiállítására értelemszerűen a 4. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezések 
az irányadók. A hadköteles az orvosi beutalással jelenikezik a fckvőbeteg
gyógyintézetben. A társadalombiztosítási szerv a hadköteles részére kórház.E 
utalványt nem állít ki, 
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(3) A rendelőintézet (szakrendelél!) vezetöjc, illető;eg e., kfö·z:~i 0°r,rv~ o$ hadkötel~nek fekvőbeteg-gyó~'.ill~~etbe való ~u~=ári'ru.ban ért~~ 
ibeutal.,;son feltüntetett adatok kozlesevel - . egyz CJ ~ • b dk"' es 
az il!;tékes fd.-vőbeteg-gyóg\'intézet . vezetőJét, valll;IDUh a a ·ottles 
lakóhelye szerint illetékes egészségügyi osztály vezetőJét. 

Vhr. 4_ Q (J) A hadkötd~:; gy,Jg;·ke;:,elé.;it ~ .~a a kiegü;dt.G pr:rrmcmC!kság 
.más id5pontnt ·= dllap!t ~g - idutóleg ugyanazon tv augu..rzt11s /;6 1. napjáig 
,;e kell f4ezni. · 

(2) Az egés;:ségiigJ'i osztály az (1) bekezyitsbm meg/uJtára;:,ott időpontig 
!;i5tdes irtedtem: a kiegis:-Jtó parancmokságot az elrendelt gyógykozcltet!s eredmt. 
~•yfról, 

(3) Ha a gyógykezdés az (i) bekezdfsbm meglulláro;:ott id{ípimlig mm 
fejrzódik be, "ZI a ha!drc;:.at kdt!t5! számított egy év uté.r. csak r; lw.rikOtdt.i fma.rJ~ 
.fárufdsCvrzi lehet folytair.i. 

Vh, ut. 6. § 

(1) A_h.ad.köteles gyógykezelését a Vhr. 4. §-ának (1) bekezdésében 
foglalt rendelkezés figyelembevételével kell végezni. 

(2) A hndköteles gyógykezelését végző gyógyintézet vezetője (körzeti 
-Orvos) köteles a gyógykezelés eredni.ényéi-ől a gyógykezelé~ befejezése 
után, de kg.kfaőbb ugya;;iaJ<on év július hó 15. napjáig a hadl::ötele;; lakó
'helye szerint illetékes egészségügyi osztály vezetőjét értes!teni. Ha a had
köteles a :kötelező gyógykezeiteté:lre ne~ jelentkezett vagy arról el:naradt, 
a gyógyintézet vezetlije (körzeti orvos) ezt a köriilményt köteles az emlitett 
·~dőpontig az egészségügyi osztály Yezetőjének bejeienteill. 

(3) Az egészségügyi osztály vezetője az elrendelt g-;rógykezeltetés 
~redményéről a gyt.gykezelést végző gyógy'..ntézet vezet5jc (:körzeti o;:-vos) 
.által közölt adatok alapján érte~íti a kiegészítő parancsnokságot, Ha 
.a hadköteles gyógykezelésének eredméD.yéről az egészséfi.igyi osztály nem 
kapott értf'..sítést, az egészségügyi osztály vezetője küiele~ a had.kötele~ 
gyógykezelés6t végző gyógyintézet vezetőjétől {körzeti orvostól) a gyógy
kezelés eredményére vonatkozó adatokat olyan időpontban bekérni, hogy 
a Vhr. 4. §-ának {2) bekezdésében megállapított jelentési köiekzettségé
:nek az ott m:::ghatározott időpontig eleget tehessen, 

Á gyÓg"/kel'leltetis hi.gyenes<:1ége; gyógy;u::ez, gyógyii<JC!l.tl Geg&l
csz:köz:ök rendelése; a k<:»tefol%ő gyógykeze!tetéasel kapeso!ath$.n 

fehneriiiő íi;tlköltség igaz9Uis~ 

R. $. §. (1) A gyógykezeltetél!I, al!l ahhoz eriikséges gyógyszex 
.{!s gy6gyás'.llatl segédes:i:kö.'il, v~t az ötven t;miur.léTu:ot meg" 
.hal:l'_tl~ nigóképe.i>ségcsökkenés esetén elrendelt fogpótlás ingyenes. 

(2) Ha a h,;.dkötek-o; a betegségi biztosítás szolgfil3_tairr. Jog<>o 
<!l'ult, az (i) b<>..li:e:.i:tlésbm:! :!:ll:legje!öh szo!g1Htatások költségeit = 
illetékes tár®admlombh:tesítási s11:erv, egyébként pedig ii. SzaI.:v 
~l.lel"vezeti Tá..-iomblornbiztositási Kö.:;:pm:1t (SzTK) költi>égl.'letése 
Wi"hé1·e ken ebi::funohd. 

'Vhr. 3. §. (3) Ha a ha.tlkötelel'! s betegségi hizto!!lítás szo~álta.. 
tásaira jogosult, a köte!;;ző gyógykezei:tetéssel kapc5ofutomut. :;::tii:kv 
.!!légképpen ft>Im.eriilt Íg:l:<:olt bfil.ykö:d ut=:ii;;i köilú;ége~ aE: illetékes 
társadalomhfatosítád szerv, e!?n'ébként pedig :a Szflk:mu•t"Vezeti 
Tii,rsada:ombi::uosítás.i Kfüi:pont költt>igvetése tedifre &eil el
"l'l:il2U10h:ü. 

Vh. ut. f, § 

{1) A hadkötelesek kórházi ápolásá.rói az érdekelt táruadalon1blztosí
tási szervet -- a (2) bekezdésben foglalt kivétellel -- jegyzékkel értesíreni 
Illem kell, 
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(2) Ha a batlköieles után íelmerült kórházi ápolási költség_ a R: 5: 
--ának (2) bekc7,dése 61-tdm.ében a Vasutasok Szakszervei:etet (VSz1 
~b~H a kórház köteles a hadköteles kórházi ápolásáról - a 8300-4/1954. 

ü.~ É:. 2. ) Eü. M. s:::ámú utasftá~. 7 .. §-ái;tak ,(4) bekezd~ében foglalt ~:ldelkezésnek megfclei&n -- a ternletileg 1lletekes J\1:.1>.. V 1gazga~óságo: 
fegyz6kkel értesíteni. A jegyzéken a ha~kötel~ neve 1;11-el!ett !cl ke!! ttintetn1 
~ kfrH;tkez6 szövezet: „Gy6gyke.,;eltetesn: kotelezet. hadkoteles • 

Vh. ut. 8. § 

<1' A hadköteles részére azzal a betegségével kapc;iola~_ba;,;, amelyb~i 
'·ifol;óÍag gy6gykezdietésrc kötelezték, gyógyszer~, gyo~ur_dot, L~ógya· 
; 3 ,( segédeszközt, fogpótlást, ha a hadköt_eles ~ be!e?:eg1 bizt~h~ szo;
-~ltatisaira iagosult, az illetékes társada10,:nb1ztos1taSJ sze~n1el __ bi;:tos,-1;ttak részér"e rends.zeresftett nyomtatványu.rlapon, ha a nadkot.e1:;. a 
b tegségi biztosít.-is szolgáltatásaira nem jogosult, a Szakszervezeti --;- ar
.:dalombiztosftási Központnál (SzTK) biztosito~ta.k ,részére rendsze

0

rt;;1teH 
Óymntatvá.i.yűrlapon kell rendelni. A nyomt~tvanyt;rlapon _a ';'1llllKf_'.'-,taró 

,e rovatba a következó szöveget kell be!..'"Tu; „Gyogykeze!tetésre kocel~
~!~ hr.dköte!es". A gyógyszert tédtésmenteo; ".é'.1-yűrl,apon -~ell ~=d:lm. 

(2) Az (1) bekezdésb~n foglal~ ~e::de~ke~es 1ra;:ir:au". a kotelező gy..,gy
kei-:-elés~el kapcsolatban fe.Imerli!t utikoltseg 1gazolasara 1s, 
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Vh. ut. 9. f:, §;'. 
(1) Ha a hadkötclc;; azzal a betegségével kapcsolatban, amelyh6}$U 

kifolyóbg gyógykezeltetsrc kötelezték, keresőképtelen vagy a . kótele~Q'.~;?·_\ 
gyógykezeltetés folyamán keresőképtelenné válik, a hadkötelesr keres&>i::, 
képtelen állományba kell venni. A hadköteles keresőképtelen állományhá'R}i 
helyezéBére és orvosi feli.ilviz8gálatára, továbbá a döntőbizottsági eljáráJira;<" ·. 
valamint a keresőképtelenség igazolására - a (3) bekezdésben foglak. , 
kivétellel - 130/1955. (Eü. K. 8.) Eü. M. számú utasítás és az ezt Inódo..-/ll,, 
sitó jogszabályok rendelkezései az irányadók, azzal a:i; eltéréssel, hogy<~ 
a keresőképtelen állománybavételröl szóló m·vmi igazolásra és a táppé~- -
utalványra feltűnő módon rá kell írni, a következő szöveget: „Gvógy. 
J:ezeltetésre kötelezett hadköteles". 

(2) AR. 6. §-ának (3) bekezdésében említett hadkötelest csak abban' 
<;z e:;etben szabad keresőképtelen állományba venni, ha a keresőképteleti.:: 
sége azzal a betegésgével kapcsolatban, amelyből kifolyólag gyógykezel
tetésre kötelezték, egy hónapnál hosszabb ideig áll fenn, A keres5képtelen
ségnek egy hónapnál hosszabb ideig fennállása esetében a keresőképieleiJ, 
állománybavételről szóló orvosi igazoláson a keresőképtelenséget a kereső-' 
képtelenség első napjától kell igazolni. 

(3) Ha a hadköteles a VSZ-nél biztosított, a hadköteles keresőképtelen 
állományba helyezésére és orvosi felülvizsgálatára a 8/1961. (Eü. K, 4.) 
Eü. Ivf. számú együttes utasítás 5-7, §-aiba.n foglalt rendelkezések az 
irányadók, azzal az eltéréssel, hog·v a hadkötelesnek keresőképtelen ál
!ománybavételére vonatkozó javaslatra, valamint a táppénzutalványra rá 
kell írni a következő szöveget: „Gyógykeze!tetésre kötelezett hadköteles''. 

A sorozás alkahnávs.I elrendelt orvosi vbrn;gá!at 

R. 8. § (1) Akit sol'o:.:áson val6 i:negjelenési kötelezettség ter. 
hel, köteles rnagát e sol'ozáson orvosi vizsgálatnak alávetni, illető. 
Jeg a sorozás alkahnával elGírt. Grvosi vizsgálat végett a kiegésritő 
parancsnokság iltal megjelölt idöpoe.tban és gyóg}"Íntézetben 
megjelenni. 

Vhr. 5 § (1) E rendelet 1. §-a a sModsrm, ilfrt6frg a scrvtris alkalmával 
ÚŐÍff orvosi viz;J;gálat e~elin is irán_vad6. 

Vh. ut. 10. 

A gyógyintézet köteles a kiegészítő parancsnokság által a sorozás 
alkalmával orvosi vizsgálatra utalt hadkötelesnél a kiegészítő parancsnok
sá(! megkeresésében megjdölt orvosi vizsgálatot (vizsgálatokat) elvégezni, 
A vizsgálat (vizsgálatok) eredményét !':árt borítékban a hadköteles útjá!l 
kell a kiegészítő paranC$nokságnak megküldeni. 

A katonai s:i<olgálatra allialni.asságot érint{!. betegség igazolása 

R. 13. § A hadköteles a honvédeln.ú .rnini8.z:ter rendeletében 
1negjelölt Sl!';ernélyi adataiban és l!ilzemélyi köriUm.ényeiben be-> 
állott változásokat köteles e. kiegészítő paraneenoksiignak haladék
talanul, illetőleg a külön jogszabályban el6írt időD. belül bejelenteni. 
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Vhr. 8. § A hadköteles 
kJ a katonai szolgálatra a(kalmasságat lrinl-0 betegséget Is !lrüllsit 
kiitefes bejelenteni. 

Vh. ut. 11. § 
-· . K„ r·uyben történt közzététele napján -

Ez az utasítás az Egészségugyi az 0 

léP hetá1yba. 
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AN'TI'.TIJBERCULOTtCUMOK 

A4 egfszsfgiigyi mir.isztu 27/1963. (Ea, K. !7.) Eil. Af. H;ámii <m!itdsa 
0 tbc-gondozóiritb.:elekbe'!! f.ezdr belPgc/md; rgyn rmtitvlmcr;l-1ticumokkal o~6 tIIC. 

ldsáról 

A tbc-s betegek eredményesebb gondozói ut61:eze!ésének bizt·c,gftál:!a 
érdekébe~ a következőket rendelem: 

i. § 

. (1) A tbc gondozóintézetek térítésmentesen Streptomycint Ri"eni 
ci~et, C~closerint és Pyrazinamidot adhatnak azoknak a bete~eknek" 
a~1,k ~észer~ ~t tb_: fo.kv?beteg-gyógy~ntéze~ (kór?áz tbc os.ztálya) a beteg 
ITT-:'~_ke.zel~enek ~efe1eze~e~o; a ,zár~Jele.ntesben Javasolta, illetve a megyei 
(fő,a.?SI kozpontr, megyei JOgu varos1) tbc gondozóintézet igazgatója 
engedclyez1.e. 

-, , (2) ;~-:2; (lj J;iekezdésben említett gy6gysz:".rek fdbasználására a mel
léke,t Ta)e.1mztatoban foglaltak az irfnyadók. 

2. ! 
, A t.l;c g~ndozóint.ézete}': részére ~züksége.> Streptomydnt, Rígeniddet, 

qyclosei.mt es :~\raz;nm;rnd?t költsegvctése terhére a megye (föv.árosi 
kozpont1, megyei Jogu varos1) tbc gondozóintézet rendeli meg. 

3. § 

, Ez, az uta~ítá~ a~" Egészségügyi Közlönyben történt kö:i;zététele napifm 
lep .haü1lyba:.egy1deJuleg a 1.57/1956. (Eü. K. 16.) Eü. M. számú u!~Ítá~ 
hatalyát veszti. · 

Md/i};fe/ a 27/1963. (Eü. K. 17.) Eü. M. szátm.< i;taJítdsho~ 

'rájékonat6 

!<: tb~ gandoz:'.iinté;;tek1!e:" ~ezelt beteg(lknek egyes s.ntitu:bedmlu-. 
ttkuntoI.kel va~o e!latasaról szóló \ltai>Ítá(l v&gzeh.ajtás:i!'óI 

A) 

:;,.,. f7_/1963. (Eü. K. 17.) Eü. M:. számú nta>-ftá;;ban említett gyógy. 
~~erek e._sősr:rban a 1bc-s be~egek gyógyszeres ut6kezeléséaek célji.t sz,;lgálü 
J~k, ~eh~t olyan esetekben m.dikáihatók, a;nikor fekvőbeteg.gyógyintézeti 
kezeLs után a megoldott fo;yarnatuk utó;rezdésú arn!~uláusau l:eil bi..;~ 
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to.~ltaill és az utókezelés már a2 eddig használt antitubcrku1otikurnokka1 
nem folytatható. 

A l."iilföídi irodalmi adatok és a hazai tapasztalat alapján a gyógys2eres 
utól:ezelé:J jelentőségéről a tüd/Jgümők6r kezelé;ében többségében az 
alábbi egyöntetű nézetek alakultak ki: 

1. Utókezelés~ általában a giimőkóros folyamar megoldása (a ka·· 
„~rnaúródhl, a folyamat megnyugvása) utáni gyógyszeres kezelést értjük. 

2. Az utókezeiés célja; kivédeni a folyamat újbóli fellángolását, ha 
a nagyrészt iaten.s ál!apotban levő, de élő baktériumok szaporodása esetleg 
megindui. 

3. A gyógyszeres utókezelés általában nem ie:énycl kombinált kezelést 
a már létrejött baktúium-latenda miatt. 

4. Nem célravezető az utókezelést olyan gyógyszerekkel folytatni, 
t;mellyel szemben előzőleg baktérium-rezi.sztericia jött létre. 

5. A gyógyszeres utókezelés időtartama minimálisan egy év. 

A gyógyszeres utókezelést minden olyan esetben, amikor a gyógykeze• 
Jés foiyamán INH-rezisztencia nem alakult ki, INH-monoterápia formá
jában indokait végezni, még abban az esetben is, ha a megoldás műtét 
segftségé>·el történt. 

Sokkal nehezebb feladatot jelent azoknak a betegeknek az utókeze-· 
iése, akik1".él a folyamat megoldását úgy sikerült elérni, hogy előzőleg: 
már INH-rez!sztens baktériumokat űrítettek. E betegek gyóg\'S<:ercs utóü 
kezelésére a tbc gondozóintézeteknek eddig gyakorlatilag csak a P AS és 
a Thlomicid, és kivételesen a Streptomycin állott rendelkezésére. Az em~ 
iített utasításban foglalt rendelkezéssel lehetőség nyílik arra, hogy az 
INH-rezisztens betegek ambuláns utókezelésére fenti gyógvszereken khiü 
a tbc. gondozóintézetek Streptomycint, Rigenicidet (Trecatort), Cyclo-
3erint és Pyraúnamidot is használhassanak. 

Tekintettel arra, hogy ezekkel a gyógyszerekkel az ambuláns utó
kezelés elsősorban oiyan, fekvőbeteg-gyógyintézetből megoldottan haza
bocsátott betegeknél indokolt, akiknél a fekvőbeteg-gyógyintézetben ezzel 
a gyógyszerrel a ke2elést már elkezdték és a kezelés eredményesnek mutar
kozott, a gyógyszeres utókezelésre vonatkozó javaslatnak a beteg kibocsá
tásakor, Vfl,gy még azt megelőzően a fekvőbeteg-gyógyintézet föorvosátó[
kell kiindulnia. 

A most engedélyezett gyógyszerekkel történő utókezelés az alábbi 
esetekben javasolható: 

a) a bakteriológiailag kimutatott, 
INH-rezfaztencia; 

illetve klinikailag feltételezett' 

b} a folyamatot a bakteriológiailag kimutatott vagy klinikailag fol
;;ételezett INH-rezisztencia elie:iére sikerült megoldani egyéb gyógyszeres 
kezeléssel vagy műtéttel; 

,;) kizárható e gyógyszerekkei szembeni rezisztencia. 

A javaslatok megtételénél a7.ouban figyelembe kell venni, hogy a 
Pyraúnamld önmagában utókezelésre nem látszik alkalrnasnak, és így 
ezr a gyógyszert kombináltan kell adni. Ezért ezzel a gyógyszerrel utó
kezelést olyan esetben helyes végezni, amikor valamilyen oknál fogva 
(pl. igen kiterjedt residuum, kétoldali rezekció után stb.) bi:wnyos ideig 
az utókezelés kombinák foiytatása látszik szükségesnek. 

B) 

Kivételesen indokolt esetekben az említett gyógyszereknek ambulám. 
folyamatos gyógyszeres kezelésre való kiutalását is lehet kérni. 

Ambuláns folyamatos gyógyszeres kezelésről beszélünk olyan esetben, 
amikor a megoldható, de még meg nem oldott folyamatú, tehát a kaver
nás vagy a Koch-pozitív beteget l'észeeítjük gátlószeres kezelésben. 
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A meg nem oldott folyamatok ambuláns gyógyszcr:S kezel6c ált~. 
·áb helytelen mert a gyógyintézetben folytatott gátlószeres kezeles 
!oful jobb feltételeket biztosít a gyógyuláshoz. 

Ennek ellenére kivételesen előfordulhatnak olyan esetek, amikor 
_különböző okoknál fogva az új betegnek gyógyintézetben való ápolása 
vagy a folyamat megoldásáig (kaverna·záródásig) gyógyintézetben való 
kezelése nem valósítható meg. Ilyen esetekben ambulánsan is - ·mind._ 
-addig, amíg a beteg Ir-.TJ-I-érzékeny baktériumokat ürh - a folyamatos 
gyógyszeres kezelést az INH valamely kombinációjával kell elkezdeni, 
-illetve végezni. Ilyen esetben az INH kombinálására els"ősorban a PAS 
.es Thiomicid alkalmas. Kivételes esetekben, amikor az INH korubinálá. 
;;ára az említett gyógyszerek egyike sem alkalmazható (gyomorpanaszok, 
máj laesio stb.), akkor Streptomycint, Rigenicidet, Cycloser'..nt vagy 
.Pyrazinamidot is hasznáini lehet kombinált folyamatos gyógyszeres keze. 
lésben. 

A nem megoldhatónak látszó kavernás folyamatok ambuláns gyógy
'-'Jzeres k_ezelése Streptomycinnel, Rigeniciddel, Cydoserinnnel vagy P}Ta
zinamiddal, indokolatlan és nem engedélyezhető. 

A gyógyszerek ambuláns felhasználására a javaslattétel, illetve az 
-engedéiyezés az alábbi módon történjék: 

Minden osztályos főorvosnak, ha a távozó beteg további (utó- vagy 
folyamatos) gyógyszeres kezelésére Streptomycin, Rigenicid, Üycloserin 
Y"agy Pyrazinamid adását látja indokohnak, azt a zárójelentésben 1-ülön 
indokolással kell javasolnia. Az ilyen zárójelentéseket önálló tbc gyógy. 
intézetben az intézet igazgatójának láttamoznia kell és egyben ellenőriz. 
nie kell azt, hogy az ambuláns kezelésre szóló javaslat megfelel-e a metho. 
<likai levélben foglalt feltételeknek. A zárójelentés egy példányát, illetőleg a 
,gyógyszerre vonatkozó írásos javaslatot a beteg távozása előtt legalább 
~gy héttel meg kell küldeni az illetékes megyei (fővárosi központi, megyei 
jogú városi) tbc gondozóintézet igazgatójának. Általános kórházak tbc. 
osztályainál, ahol ko:i:'l.zultációra nincs mód, az osztályos főorvo::nak a 

.:megyei tbc gondozóintézetnek megküldött zárójelentéshez csatolni kell 
azokat a röntgenfilmeket is, amelyek alapján a gyógyszert indikálta. 
A megyei (fővárosi központi, megyei jogú városi) tbc gondozóintézet 
igazgatója a gyógyszer indikációját ellenőrzi és intézkedik a gyógys:o:ernek 
névre szóló kiadásáról az illetékes tbc gondozóintézetben. 

Ha a tbc gyógyintézet kezdeményezi a B) pont alapján a gondozó
-intézetben kezelt betegnek az említett gyógyszerekkel való kezelését, 
a gyógyszer kiutalá~át a megyei (fővárosi központi, megyei jogú városi) 
tbc. gondozóintézet igazgatójától kell kérnie. k ilyen kérelmeket is egyé
nileg kell elbírálni a kórlap és a filmek áttanulmányozása után. A gyógyszer· 
-engedélyezést a gondozóintézeti kórlapba be kell jegyezni. 

A megyei tbc gondozóintézet igazgatója nem engedélyezheti fenti 
gyógyszerek ambuláns adását, ha az indikációk megtétele nem a jelen 
-tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően történt. 

A gyógyszerek megrendeléséről költség-vetése terhére a megyei (fö. 
városi központi, megyei jogú városi) tbc gondozóintézeteS::rrek kell gon· 
doskodnia. 

A gyógys,-;erek adagolását és az esetleges meliékhatá.s.oh:.! a követ
Zező táblázat tartalmazza: 
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Gátlószer Formája Adagja l~elíéktiinet 
1 

1 Napi l/2 Streptomycin J l g-os 1 füllá<m„, j pora.mp. 1 vagy heti zsibbadás, 
im.1n1. 2-3Xlg szédülés 

1 im. 

' Rigenicid 0,25 g tabl. l 3X! tabi. 1 Gyomo•-, íTrecator) és 0,5 kúp vagy bél panasz, 
2X1 kúp hányinger, 

' 
, idegrendszeri panaszok 

Thiomicid 1 0,025 g 1 Emelkedően 1 Májkárosodás, 
tabl. 1-4,6 tabi, étvágytalanság 

Pyrazinamid 1 0,5 g 1 3X1 tabl. 1 Hányiog", 
étvágytalanság, 

1 májkárosodás 

' l 3-4X1 Cyclosedn 

1 

0,25 g tabl. / !degcenct."ri tünetek, 
1 tabk!ta aluszékonyság, 

izgatottság, 
1 , epilepsia 

1 
1 esetében kontraindikáit 

' 
Thiomicid és Pyrazinamid adagolás esetéber:. 2 hetenként vizele~ 

vizsgálat (urobilinogen) elvégzése szük;;éges. 

2-3 Gyógyszerkés:iltméei.yek 



GLUTAREC 

A<: ~gls;:,sfgiigyi miniszter 117[1?56. fp:ü. K. 3;) Eii. ~· sz.á'!1ú utasftára a 
Glutaru dncvezisíl gy6gys;:,erkuliinlegessegnek a lacsadalombu;tositas terhere ren. 
áclfs• ts kis;,;olgállatáso tárgyáb1111. [A 41/1962. (Eü. K. 17.) Eü. lvf. 1.::ám6 

utasítás alapján mOdosított s;;.iiveg.] 

1. § A Glutarec elnevezésű gyógyszerkü!önlegesség a kórházon 
kívüli betegellátás keretében a társadaJ.,,mbiztosítás terhére rendelhető; 
ha a gyógyszer alkalmazását elme-idegklinika, gyermek-klinikai ideg. 
szakrendelés, kórházi elme-idegosztály, az Állami Gyermeklélektani 
Inté:i:et* (Bp., VI. Rippl Rónai -u, 26.), az Állami Gyógypedagógiai 
Tanárképző Főiskola kórtani laboratóriuma (Bp., II. Csalogány u. -43.), 
a Bp. VIII. keriileti Trefort u. 3. alatti szakorvosi rendelőintézet gyermek
idegsza.krendelése vagy a fővárosi központi elme- és idegbeteggondozó 
intézet vezető főorvosa tartja szükségesnek és egyszersmind az említett 
gyógyszerrel történő gyógykezelés eredményességének időnkénti ellen
őrzését is vállalja.** 

2. § (1) A Glutarec gyógyszerkülönlegesség rendelésére az alábbi 
bekezdésben foglalt rendelkezések az irányadók. 

(2) Az 1. § -ban említett gyógyintézmények közül azok, amelyeknek 
orvosai ebbeli minőségükben a társadalombiztosítás terhére vényírásra 
jogosultak, a Glutarec gyógyszerkiilönlegességet maguk rendelik SzTK 
térítésköteles vényűrlapon, illetve VSz-biztosítottak részére VSzTO 
vénytömblapon a kórisme rávezetésével. 

(3) Az l. §-ban felsorolt gyógyintézmények közül azok, amelyeknek 
orvosai ebbeli minőségükben a társadalombiztosítás terhére vényfrásra 
nem jogosultak, az áitaluk gyógykez;lésbe vett - társadalombiztosítási 
szolgáltatásokra igényjogosult - személyeknek a Glutarec gyógyszer
különlegesség rendelésére a szakorvos által szabályszerűen megszövegezett 
és aláírt, valamint a gyógyintézmény hivatalos bélyegzőjével ellátott 
javaslatot adnak. A javaslatban fel kell tüntetni a beteg nevét, lakcímét 
és munkáltatójának nevét, továbbá a kórismét, valamint azt, hogy a ja
vaslattevő gyógyintézmény a betegnek dátumszerűen kitűzött legköze-
1ebbi ellenőrzéséig milyen mennyiségÜ Glutarec rendelését tartja szüksé
gesnek, külön megjelölve azt is, hogy a gyógyszerből naponta mennyit 
szedjen a beteg. A gyógyintézmény javaslata alapján, az abban megjelölt 
gyógyszermennyiség figyelembevételével és a javasla·~ban feltüntetett idő
pontig a Glutarec gyógyszerkülönlegességet a kezelő orvos rendeli. A vé-

* Új cfme: M. Tud.Akad. Pszichológiai Intézete (Bp., VI. Szondy u83/85.) 
** Utólag a Budapest Fővárosi Tanács Heim Pál Gyermekkórháza és 
Rendelőintézete, a makói Kórház-Rendelőintézet gyermek-szakrendelése, 
a Budapest Fővárosi Tanács iskolaszakorvosi hálózatának gyermek-ideg
szakrendelé5ei, a Debrecen Városi Iskola ldeggondozó Intézet, Kecske
méti Gyermek ldeggondozó Intézet, Kaposvárott működő Gyermek
ideggondozó Intézet is felhatalmazást kapott. 
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0yen vagy hátlapján fel kell tüntetni, hogy a Glutarei: gyógyszerkülön-
1egesség alkalmazását melyik gyógyintézmény javasolta. 

(5) Egy vényen egy alkalommal legfeljebb egy hónapi időtartamra 
~,:iikséges Glutarec rendelhető. 

3, § A jelen utasítás az 1956. év február hó 1. napján lép hatályba. 

GONORRHOEA 

Az egts;;.sigilgyi miniszter 22/1.957. (Eil. K. ~1.) Eü. M_· S
0

ZáTf!Ú uf~síttJ.;a a 
glJ!l(Jfr!weás betegeknek Strepromycmnel vagy Chlorccoddai vaM gyogyr.~:alése targyaban 

1. § 

A penicillinkezelésre ne;n, ~yógyuló szö:•ődményes gonoi:rhoeá?an 
szenvedő betegek gyógykezelesenel Streptomycm, vagy Chloroc1d gyogy~ 
szer is alkahnazható. 

2. § 

(l) A bőr-nemibeteggondozó intézet~ köteiesek ,a penic~!11kezel~~re 
Jlem gyógyuló szövődményes go~orrho~as beteg gyogy~~elesehez szülr~ 
é es Streptomycin vagy Chloroctd gyogyszert a Perudllinre vonatkozo 
~e~delkezések szerint kellő időben . b~zerezi;ii. , „ N , 

(2) A körzeti orvosok a penicillmkezelesre nem gyógyulo sro.vodme
nyes gonorrhoeás betegek g):ógykcz~és~ez szí!;lrnégei;. Streptomycm yagy 
Chlorocid gyógyszert a terU!etileg illetekcs bor-nermbeteegondozó mte
zetből termé.wetben igénylik. 

3. § 

A jelen utasítás az 1957. év június hó 1. napján lép hatályba. 

GYÓGYTÁPSZEREK 

3180-89/2/1951. Eü. M. s;;.ámú utasítás gy6gytdps:;errk társaJ_alombi::J.()!f/~: 
terhére rendelisinek újabb s;;.abályozása tárg;'ába11. ( A!feg;e!wt a „Nipegés~igugy 

1951. szeptember 15-i 12. számában.) 

Az EgéS7..ségügyi :t.iinisztérium az alább felsorolt tápszerk6zítmé-
nyeket törzskönyveztette: 

Engedélyezett gyógytápszer: 
Adapta ...........................•................ 250 g 
Capnosein .....• , , .................. · ·...... 100 ff 
Dexmaltan (Hordenzym) . . . . . . . . . . . . • . . . . . . · · · · 300 g 
Lactorizan ..... , . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . , ....... 300 g 
?l.faltiron ............. , . . . . . . . . . . . . . . . . •... 300 g 
_Maltosit (Hordomalt) ................ · · · · · •• 250 g 
Oriza ... , . . . . . . . . . . . . . . . .. , ..................• 220 g 
Predapta ...... , . . . . . . . . . . . . . ............... · 300 g 
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A felsorolt tápsze1-k6zftményekre az :Egészségügyi Nilnisztériuw 
egyúttal forgalombahozatali engedélyt is adott. 

Ezentúl tehát a Gyógyszerrendelési Útmutatóban fellorolt vala...>nenny 
tápszerkésdtmény közül kizár6lag a felsorolt gyógytápszerkészítményel: 
rendelhetők a társadalombiztosítás terhére, éspedig csak gyógyítás célját-a 
és nem tápláléknak. 

9sc:csem~k és gy".?11-eke~ rés'.;!ére ~ógytápszerek tehát csakis táplál• 
koz?.s1 J<ave.r:uk megs:runtetésere, valammt olyan betegség gvógykezelés, 
~~n<lelhetők, ~melyek ID-'.ó~tásáb~ gyógytápszerre feltétleniÍl szükség v~ 
,_ J. dy:sentena, eKSudativ diathesIS), Ilyen esetekben is csak akkor re d l 
het6k, h:' a, ITT'?gytápszer ,rendelésének szükségességét rendelőintézeti, ~a:; 
gondozómtezet1 csecsemő·, gyermekgyógyászati szakrendelés kö ti 
gyermeJ::ip'?~is; s;ak?n•oo,. gyógyintézetek, klinikák gyermekosztáÍ;~i; 
:-:am;: a 1:;.ra5t eg;eszsegvedelilll szolgálat tanácsadó on•osa állapították n1eg 
Ill~~oleg igazolták, hogy a csecsemőnek betegség miatt van gyógytápsz„r/ 
szw;;sége. ' - e 

Körzeti orvos tehá-;: csak abban a.,; esetben rendelhet csecsemőknek 
mr;nnekr;k!!ek gyógytápsze:t, ha ennek szükségességét az előző bekezdés: 
ben eml1tett szakoivosok állapították meg é3 csakis a szakorvosok ált 1 
rr;egha~;izott gy6gytápszerféleséget és csak a szakorvosok által megáll a_. 
p1tott ld.?tart.amra elegendő mennyiségben irhatja fol. a~ 

A, kcrz~e~ or,;-:iso~ csc.~~m?k, gyermekek részére történő gyógyti.pszer-. 
rendeles. es,~•e~ m~dig kozolr.i. ta~toznak a vény hátlapján, hogy melyik 
szakrendel~ es,, mikor, ~e~d1? Javasolta a gyógytápszer fogyasztását. 
A vény hatlapJai1 a kó;:IBmet 1s fol kell tüntetni. 

, Olyan. ese,tben, ami.J;or a !p"ermekszakorvos által a csecsemő vagy 
IDei;n;J:- v~gá.!:ata alapjan rendelt gyógytápszer folytatólagosan ismétel~ 
r~~o.~~~e szukseges, de az anya valamely okból csecsemőjét, gyermekét 
e;ore.atnfi;tólag a. szakrendelésre újból nem viheti el, az A. 3510--64 
:ikksz~u ~rvos1 beutalás - _javaslat - igazolás című űrlapon küzö!ni 
k~l! a kcrzetJ. orvo~si:J, !"iogy milyen betegségből kifolyólag, milyen gyógy
tapszemek, mennyi 1de1g fogyasztása szükséges. 

Ilyen ér-..clmű igazolás nélkili a körzeti orvos csecsemőknek gyerme-
keknek gyógytápszert nem rendelhet, ' ' ' 

V~déken, an.iennyiben a betegellátásra jogosult csecsemő, gyermek 
?}Ya.i: ne:yer; lakik, i:;hol csecsemőgyennekgyógyászati szakrendelés, vagy 
1::rás,1 e_geszse.gvédelmi szolgá!at nincs, vagy a szakorvos kiszállása az esét 
surgősseg~ mi.a1t be nem várnató, az illetékes körzeti orvos szühég esetén 
szakorvos~ (tan~c~.ad~ or~o~i) Ji:vallat nélkül is rendelhet gyógytápszert. 

.. A:z. ~gészsegugy1 Ii.:finisztcnum egyes, nem gyógytápszerként tö<Zs
konY\'.ezett, h~nem a. ?'ecse_mők llOJ:h"'"lál táplálására szolgáló tápszerkb. 
szí,tm.enyekr~ 1s gyártas; és .forgalombahozatali engedélyt adott. E készlt
menyek a tarsadalomb1ztos1tás terhére nem rendelhetők. 
, . A gyá1tisi és forgalombahozatali enge<iélyt az Egészségügyi Mi..riisz
~~~~e ~z alábbi tápszerkésrltményekre vonatkozólag hatá!,Yon kívül 

9c112~1:r~, Flossin, 1'1:altoflossin, Ovomaltin, Papion, Somit, Szit
malt.ln 1- áp1óka, Zabderce Krompecher, Zabliszt Krompecher Lacto 
„B", Zabpehely, Cydonin. ' 

, A. fentebb felsorolt tápszerkészítm.ények rendelését tehát, miután 
mar nmcsenek forgalomban, mellőzni kel!, 
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INFECUNDIN 

Az egészségüg)'i miniszter 9/1967. {Eii.. K. 8.) Eü. M. s::;dmú utasítása a::; In•e
cundin 11evű tiirokiinyve.;;elt gy6gyszcrkhzftménJ' renddisének is kis::.olgáltatáJá~nk 

erigedéfretbéról 

L§ 

(1) Az Infocundin nevű törzskönyvezett g)·ógyszerkészítméDy (a to
vábbiakban: lnfecundin) gyÓg)'kezelés és fogamzásgátlás céljából alkal-
mazható. . . ,-, 

(2) Az Infecundin fogamzMgátlás céljából - a kiskorúak kivételéwl 
- minden nő számára rendelhető. 

(3) Az Infecundin a fekvőbeteg-ellii.tásban csak ITT'Ógyke.zclés, a járó
beteg-ellátásban pedig gyógykezelés és fogamzásgátlás céljából alkaimaz
ható. 

2. § 

(1) A szakorvosi rendelőintézet nőgyógyászati s7-akreudelésének or
vosa (továbbiakban: szakorvos) InfecUIJdint - mind gyógykezelés, mind 
fogamzásgátlás céljából - csak az 1. számú mellékletben felsorolt vizs
gálatok, folyamatos használat esetén ellenőrző vizsgálatok elvégzése után 
írhat fel. A vizsgálatokat hathavonként, indokolt esetben gyakrabban kell 
megismételni és azokat szükség szerint ki kell egészíteni. A szakorvos a 
vizsgálatok elvégzésétől eltekinthet, ha a fekvőbeteg-gyógyintézet hat· 
hónaposnál nem régebbi leleteit mutatják be. A vizsgálatok a társadalom· 
biztosítás szolgáltatásaira nem igényjogosultak rCszére is ing)'enesek. 

(2) Az Infecundin alkalmazásával kapcsolatos kötelező vizsgálatokat 
az 1. számú melléklet tartalmazza. A vizsgálatok eredményét a beteg 
fekvőbeteg-gyógyintézeti irataiban fel kell tünteh1i, 

(3) A fekvőbeteg-gyógyintézet, valamint a szakorvosi rendelőintézet 
szakorvosának kötelessége, hogy megismertesse a gyóg)·szer hatását, az 
Infecundin szedésének pontos módját, közölje az esetleges mellékhatásoknál 
szükséges tennivalókat és felhhia a fiITT·elmet a g)'Ógyszer szedésé,nek to
vábbi feltételeire. A szakorvosi rendelőintézet szakorvosa kísérje - s be
osztottjaival ldsértesse - figyelemmel a ITT'Ógyszert szedők állapotát és 
vi:>:sgálja meg esetleges távolmaradásuk okát. 

(4) Ellenjavallat, a vizsgálatok nem megfelelő, vagy hiányos eredmé· 
nye esetén az lnfecundint felírni nem szabad. Az ellenjavallatokat a 3. 
s;dmú melléklet tartalmazza. 

3. § 

(1) Az Infecundin fekvőbeteg-gyógyintézet szülészeii-nögyógyászali 
osztályán fekvő betegnél, a megfelelő kórforma gyógykezelése céljából, 
bentfekvése tartamára alkalmazható; más osztályon csak a szülészeti
ntigyógyászati osztály főorvosának javaslatára adható. Az lnfecundint 
szülőotthonban alkalmazni nem lehet. 

(2) A fekvőbeteg-gyógyintézet a beteg távozásakor a 2. számú mellék· 
letben felsorolt esetekben külön írásbeli javaslatot tehet az illetékes szak· 
orvosi rendel6intézetnek a szükségesnek tartott gyógykezelés folytatásira ~ 
a gyógyszer szedésének tartamát is feltüntető javaslatot a fekvőbeteg-gyógy
intézet szülészeti-nőgyógyászati osztályának osztályvezető főorvosa, vagy 
osztályvezető tanársegédje adja. 

(3) Az lnfecundinnak ITT'Ógykezelés céljából három hónapon túl tör· 
ténő alkalmazása csak újabb fekvőbeteg-gyógyintézeti felvétel és javaslat 
után lehetséges. A fekYőbeteg-gyógyintézet csak a jelen utasítás hatályba· 
lépése után kibocsátottak számára adhat javaslatot. 
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4. § 

A.z I1;foc:untl?:1t a járóbe!e?'~eiiátS.sb~ gyógykcz.clé.s fa fog.'.lmzásgát. 
}~ cél;áb6L cgyarant c"ak a ~o a[,an:!? la!!:óhelre s~en.::i-w:, ~ 4. számú :rne]~ 
,.;kleíben felsorol! sz:"'korvo~' _ri:ndelmrn;ézet nogyogym:zat! &zakrendeiésé. 
?cl; orvosa r:'.'?-d:'1~eh az, e~lata~aba tartl;zók részére. A szakorvosi rendel\). 
llltez':tek terWel.!, neosztasat a_ másodfokú. egészségügyi hatóság- határoz 
meg es hozza az erdel;eltek tudorn.ásárn.. - z~ 

5. § 

._ f}), A s~akorvornak az I_nf~c=-dint gyógykezeMs céljából a tárrndalon;.. 
b01,,t~_s.ta.sra, J~~o;u.It beteg res~ere, a 2._ ~zám,ú mellékletben meghatározott 
':e;~~~cn ~s _mutart;'mra az tl!e~e,k~. brztositási szerv gy~g)'szerrendelésre 
szo.gaió ven,cn, m'"solatta!, tenteskotelesen kell rendelnie· 
a tii.rsadalombíztosirásra nem jogosult beteg részére a (2) bekezd ·-1 
i2rt ~éu):en teljes térítés __ mellett kell rendelnie. e~!.len 
_., . ~- ':'Cn}:eu ~":1. k;ll tuntetni a gyógysze1· szedését i.I1dokoló kórismét 
li'yogykezeles t;.c1J.abol egys_z~r!'e _c-:a.l egy hónapra elegendő mennyisé · 
reud~,hetö. A ,<ehrt 1nenny1seg kiadi!sa után a vény érvényét veszti. g 

12) A. szaI<orvos az Infecundirit fogamzásgátlás céljából az e célr 
re~dszeresitett vénl'._en ,(A. 3.510-6. r. sz.) teljes térítés mellett, Iegfcljcb~ 
há.o~ hó~pr~ szükseges noen:iyiségben rendelheti. A vény csak három 
egym"s~ koveto hóru:pbau váltható be. A felírt m.;:;rmriség kiadása után 
a véay crvényet veszti. 

(3? ~<. In,fecun~i;t lsméreitcn csal: az el6zetesen rendelt gyógyszer
me?'11_YLS,eg fel.hasz_r;ala;;a után szabad foErui; ennek megállapírása az 
nn·o~: u0ku.--nentatm es a f,.--yógysz1"rtár által havonta lebélyegzert vén , 
alaPJan a szakorvos l:ötelessé~e. ) 
. . (4) A. szakorvos~ak a.z IDiecundint szedő nő már meglévő vu -
UJonn.an hállho_tr _„~.iőgy~ógyás.zati kezelési lap"-ján (A. :F. ny. 35Ío-lJ. 
r. ~z-) . .r. _sz~mclyr rgao:o!v~ny adataitiói minderr megjelenés alkalmával 

.el!enorLZme :<:dl a szen:iély1 adatokat, illetve kijavítani a:o;ok változásait· 
::;:nde:;i fontos és,zre,..;éte!t, saját és mások vfasgií.lati leletét, a különfél; 
'"'"~tlme_i;iy~ket,_ vaiammt a gyogyszer rcnde!6r.t és kiadott utasításait pon
;osan _r<:igz1tei;~c ke!l s csatolnia ke!l bozzá a fekvőbeteg gyógyintézet eset
wges Javaslatat. 

... (5) Az I!llecundin kórházi-, magán- vagy más vényen, valamint 
a xozgyógyellátás terhére nem rendelhető. 

6. § 

.. (1! A llelü:;,7~i;i-isztérimn fogyvei·es és rendészeti testületei Budape:;t 
:erü.lete_n la~~ t~~J~m~k és ig~yjogosult családtagjainak ellátását csak 
„ Ko~n O.t.o kor:_u1z _cs ren~elorntézel, valamint gyógyszertár:J; végezheti· 
:'.: o_:szág :i;:ias te~·uleten l,'.';10. személyek az állami egúzségügyi szolgála; 
kiJelolt sza.1mrvo;1 .;-e~del~illt?"'".'.tei~ ?s, gy_ógyszertárait vehetik igénybe. 
„ • (2) A . honvedsegi egeszsegug}'l 1genyJogosulta.k ~z állami egészség
~~~ ~lg_:a!am;k lakó~elf'J.k so:erint illetékes kijelöli szako;-vos.i :rcndel<'i·
u:i.ezete~ _es )<yv~yszert~rait, valamint a }vf.!'l. Központi kórháznak az 1. 
~·, I-Ion 1ed !rnrhaznak es a 3. :;z. Honvéd kórháznak szakrendelését vchet;i.. 
1B'~!:iyb~; ~ álla~ egészségügyi szolgálat kijelölt szakorvosi rende!őinté;~~ 
te,;:::i~ 1genybe.'.'ete1e esetén _a honvédségi eg6izségűgyi. igényjogosu!tsáe:ot 
a 32:!959, (E\.1. K, 21.) Etl. ld:. si::. nt.'l.~ité.s szerint kell igazolni. J 

(.:i-) ~vasutasok és igényjogosult családtagjaik dfatását csak a IvLÁV 
sclcr;·_~1. ~~ndelőiutézetek végezhetik; a MÁV szakorvosi re11delőintéze
tek,_mu1m?es1 teriili;-téi; ki~! lakók az állami egészségügyi szolgálat kijelölt 
sz~orvw1 rend'.'.lőmte::et<;1t vehetik igénybe. A gyógyszert Budapesten 
<-.sak a 1f!í,V kozpoutJ. korház és r=delöintézet gyógyszertárában vidé
ken .:1:i: állami e;;;úi:,;;égügyi szolgálat kijeiölt gyógyszertáraiban !ehet ki-

wUtaniO [Az e~fa~~ég_:'J.gyi .~i'.'.1.ÍSzter_ é:i. a közlekedés- és PD!itaügy.l ir.Inisz· 
ter 8/1(61. (~u. K.. '.'") ~u. ,M..: ~z~u egyllttes 1!~as~ti.~a.l _ 

(41 A K.ozpont1 fiJ1am; Kor,_,az és r=delomte<:et tgényt>evételére 
jogosult személyek ellátását e;;; a rendelőintézet fa gyógyszertára bfato· 
~ftja. 

7. ~ 
(1) _Az, Infecundin miu.den alkaJmazásá.'1ál az Egész:;égügyl },-finisz~ 

1érium „Az oralis p?ogestog:enek és. a hormonalis anticonc{:ptio" című 
kiadn'.nyá.nak szabnai irányelvei ~zcrh:it keJI eljárni, 

(2) I\1inden Infecu:udint szedő személyről a feb.-vőbiteg-gyógyintéo 
zetj, szakorvosi !"eudelüintézetf iratoton ld-,•ü! betűrendes nyilvántartist 
kell vezetni. 

(3) A fokvőbeteg-gyógyirü6:é;trLek, a szakof';osi rendelőintézetnek 
b, a gyógyszertárnak pontosa;i teljesíteniük kell az Infecundin har.znála
tával kapcsolatban elrendelt adatszolgáltatást. 

8. § 

(f) A fcgamzásgátltE c.2liábó! haszni':.!t Infecur:.din szedésével kapcso· 
latos, int.2eti elhdyezést igbylő 11."'.indeililemű elli.tás a területileg illeté· 
kes fekvöbeteg-gyógyintézetben tfü·tb.·-lik. A gyógykezelésre haszná!t I;:ife. 
cv..ndin szedésével kapcsolatos intézeti ellátás lehetőleg e gyágy~zert alkai. 
mazó vagy javasoló fekvőbütcg-gyógyint6'etben történjfk. 

(2) Az (l) bcke:i:désben említett ellá·tf.5 szülőotthonban nem végez
hető. 

9. § 

Ez az utasítás a terhe:so:ég meg-c;,;::Ü::ításhval k:;,pcsolatos eljárá~ szabályozá
sáról szóló hatályos Jog,;;zabál:.'okat nem érinti. 

l(L § 

(1) A fekvőbeteg-gyógyintézet az ,Infecundi.nt más gyógyszertl\:!:i 
anyagokhoz hasonló módon kapja és fefüaszn:ílás:í.t tételesen (eseten.ként) 
~zámolja el. 

(2) A járóbeteg-ellátás ré~zére a:r Infecuml.in az 5. számú rn.elk.klet· 
ben felsorolt közforgalmú gyógysze:'.°tá;a1; útján kcrill forgalomba. A gyógy· 
szerc"-rak az 5. § (1) bekezdúében megjclöit vények 1násolatait egy évig 
megöl'izni kötelesek. }'.,_z 5. § (2) beh:;:désében megjelölt és a:;; ellátott 
s:wmélynél maradó vényre a gyégyszertá.r egyszerre csak egy havi. gyógy· 
>Zcrmennriséget szdgáltathat ki, s a gyógy:;zer kiadását havonta ;;, vény 
hátlap_i:ín béh'egzőjével hlzi. AY. frife.::u.ndin ilyen módon kérelemre, 
postai úton is kiadható. 

1!. § 

(1) Az utasítá5 megtartását a fekvőbeteg-gyógyintézetek és a szakor
vosi rendelőintézetek igazgató-főorvosai .köteiesek folyamato:mn figyelem
mel kísérci, az :5. § (1) bekezdésébeu emiített vényeket a SzOT Társa· 
dalo:nbiztosítási Főig<!zgatóságnak ellenőrző főorvosai ellenőrzik. 

(2) A javaslat megállapfül.siban yJJ;gy a készítmény rendelé:;e, kiszol· 
gáltatása során elkövetett szabálytalanságok esetében az elliövető eller. 
fegyelmi djárágt keli ind!tar.i. 

(3) A ~zakorvos - a szak;::rvoú reTidelőintézet igazgat6-foo1-vosának 
tudomásával - megtagadhatj.a az Infecu..TJ<liu rendelését artói, aki az 

;~~h:: ~<l~tja a~e;,"~~;;;1~1~!~~~~~!: ~~I[e;,:g~;s:!~d~:t~ak-:dj<>u~~: 
12. 

Jelen uta~itás 1967. évi m:ijus hó 1-~n lép hatályb:>. 



J • .rz. mdllklc! a 9/1967. Eü. M. sz. v.tasitá.<lwz 

J, Vizsgálatok az Infecundin gyógyszerkülönlegesség rendeléséhez, a ke
zelés megkezdése előtt. 
a) Anamncsis. 
/,) Az általános állapot vizsgálata. 
e) A panaszok, melléktünetek értékelése (fejfájás, szédülés, hányinger 

hányás, libido stb.). 
d) A vérzés adatai (a ciklus hossza, a vérzés mennyisége,. a mennyiség 

változása, közti vérzés stb.). 
e} TestsúlymCrés. 
f) Nőgyógyászati vizsgálat (méhszáj, emlők is). 
g) Vérkép vizsgálata. 
h) Májműködés vizsgálata. 
i) Vizelet vizsgálata. 

2. Ellenőrző vizsgálatok az Infecundin gyógyszerkülönlegesség rendelé
séhez, a kezelés alatt. 
I\fint J. b)-i) vizsgálatok, és 
j) A gyógyszer szedését indokoló megbetegedéssel kapcsolatosan előirt 

egyéb vizsgálatok. 

2. sz. me!liklet a 9/1967. Eü. M. sz. utasításhoz 

Az alább felsorolt orvosi javallatok esetében a fekvőbeteg-gyógyintézetek 
javasolhatják az lnfecundin nevű törzskönyvezett gyógyszerkészítmény 
rendelését. 

A 2. kivételével valamennyi pontban meghatározott betegség esetében 
a gyógyszer szedése legfeljebb háromhavi idötartamra javasolható. Ezen 
időtartam letelte után - legfeljebb háromhavi id6tartamra - a gyógy
_8zer csak újabb fekvőbeteg gyógyintézeti felvétel, vizsgálatok alapján ja
vallható, ilktőleg rendelhető. A társadalombiztosítás terhére térítésköteles 
vényen - másolattal - havonta csak egy hónapra sriikséges gyógyszer
mennyiség írható fel. 

1. Dy~menorrhoea olyan eseteiben, :1mikor a menstruatióval járó fájdal
mak a munkaképességet befolyásolják; a gyógyszer alkalmazása előtt 
ki kell zárni a görcsök organikus okát. 

2. Endometriosis olyan diagnosztizált eseteiben, ahol a konzervatív the
rapia kedvezőbbnek ítélhető meg, mint a műtéti kezelés; az endometri
osis diagnosisát csak curcttage és en<loscopia alkalmazása után lehet 
kimondani. 
Javasolható az endometriosis műtéti utókezelésére is. 
A fenti feltételek mellett a gyógyszer folyamatosan rendelhető. 

3. Praemenstrualis syndroma azon n6gyógyászati, belgyógyászati és 
szemészeti kivizsgálással kórismézett eseteiben, amelyek munkaképte
lenséget okoznak. 

4. Functionalis méhvérzések (poly-hypermenorrhoea stb.) mindazon 
eseteiben, ha a malignitas kizárt. 

5. Functionalis alapon nyugvó stedlitas eseteiben - ha a férj egészsé
gesnek bizonyul. 
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3. sz. melléklet a 9,11967. Eü. A1. sz. ulasiidshoz 

Orvosi ellenjavallalok az Infuwidin gyógyszerkiilönlegesst!g ~endelt!sin.il. 

]. Anamnesisben szereplő thromboemboliás megbetegedés. 
]. 1vl:ájműködési zavarok. 
3. Kóros elhízás. , 
4. Kern tisztázott vérzéses rend:llene~segek.„ " 
5 Vetélést követően a ciklus VIS.~zaterte elott nem szedheto, szülés után 

· pedig a szoptatás ta1·tama alatt ~em ~endclhető. 
6. Malignus tumorok, elsősorb1711 emlo-carcin?i;:ia. „ • . 
í. Fentieken kívül különös f1gyelem;nel bse;endok. az alabb1 esetek: 

cerebrova>cularis és cardiovascularrn beteg$cgek diabete~, vesebeteg
ségek, allergiás megbetegedések, epilepsia, sclerosis multiplex. 

4, s;:. melléklet a 9/196í. (Eú. K.) Eü. !VI. sz. "tasítrühoz 

Az Infecundin gyógys::;ukúliin!rgesség felfrására kije/Ml szako11Joú nnddőinté?..etek 
Billfapcst: I. ker. (Maros u. 16.); II. ker. (Kapás u. 22.); III. ker. (Vörös-

vári u. 88.); IV. ker. (Dózsa Gy. u. 30.); V. ker. {Rosenbe•g hp. 
u. 19.); V. ker. (Madách tér 2.); VI. ker. (Csengery u. 25.); yn. 
ker. (Péterfy S. u. 8.); VIII. ker. (Trefort_ u. 3.); VIII. k?.r .. (Sz~n~ó 
Kovács J. u. 4.); IX. ker. (Mester u. 4:>.); ~· ker. {Kobanyai u. 
45.); XI. ker. (Fehérvári út 12.); XII. k?_r. (J?.•?s~_ro: u. l)~~x;n. 
ker. (Visegrádi u. 47/c.); XIII. ker. (Gyongyos1 u .... 9.); XI: · ;s;er. 
(Május 1 út 7.); XVI. ker. (Jókai u. 3.); XVIII. ker. (Steinmetz 
kapitány u. 3.); XIX. ker. (Ady E. u. 122); _XX. ker. _(Ady E. u. 
43.); XXL ker. (Kossuth tér 2í-22.); XX.Il. ker. (Kaldor A. u. 
S-9.). 

Baranya: Komló, Mohács, Siklós, Szigetvár. 
Pécs; :1\1unkácsv ~1. u. 19.; Nfeszes-telep, Fekete gyémánt tér 4.; Újmecsek

a!ja, 48 épÜlet; POTE női klinika szakrendelése. 
Bács-Kiskwi; Baja, Dunavecse, Kalocsa, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, 

Kiskunhalas, Szabadszállás. 
Békés: Békéscsaba, Gyoma, Gyula, Orosháza, Szarvas. . 
Barsod-Abaúj-,Zemplén: Edelény, Kazincbarcika, Mezőkövesd, Ozd, Sátor• 

aljaújhely, Szikszó. 
.A1Ukalc: I. (Sern..melweis)-kórház; II. (Szent'péteri kapcli)-kórház; III. 

(Diósgyőr-Vasgyád)-kórház. 

Csongrdd; Csongrád, Hódmez6vásárhely, Makó, Szentes. 

Szeged: Szeged (váro~i). 
Fejir: Enying, Dunaújváros (városi), ~1ór, Székesfehérvár (megyei). 

Gy5r-Sapron: Csorna, Kapuvár, Győr (megyei), Mosonmagyaróvár,_Sopron. 

Hajdú-Bihar: Berettyóújfalu, Debrecen (megyei), Hajdúbö~zórmény, 
Hajdúszoboszló. 

Debrecm: DOTE szakorvosi rendelés. 

Fleves: Eger, Gyöngyös, Hatvan. 
Komárom: Dorog, Esztergom, Kisbér, Oroszlány, Szőny, Tata, Tata· 

bánya. 
Nógrád: Balassagyarmat, Salgótarján. 
Peót: Aszód. Budapest (megyei), Cegléd, Érd, Da~as, Gyömrő, Mo~~r, 

NagykáÍ:a, Nagykőrös, Gödöllő, Szentendre, Szigethalom, Szob, Vac. 

Svmagy: Csurgó, Fonyód, Kaposvár, Siófok. 
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S;:,abt1lcs-S;;ptmdr: Fehérgyarm:.t, IGw~rda, Máfé-!l2&1l:a, Napkálló, 1'-~yir. 
egyháza (megyei), Nyíregyháza (váxosi), VáW.rosnamcny. 

S;:CJ!n!Jk: Jászberény, Karcag, MczOtúr, Szo!nok, 
Tolna: Bonyhád, Pincehely, Szekszárd, Tolon. 

Vas: Celldömölk, Körrnend, Kőszeg, Sárvár, Szentgotthárd, Szombat.. 
hely, 

Púzp;fm: AjJ;a, Keszthely, Pápa .• Siim.eg, Tapolca, Várpalota, Veszprém, 
Zirc. 

Zala: Lenti, Xagykanizm, Zalaegerszeg. 

Bl.{: Korvin Ottó Kór.ház és Rendelőintézet, Bp. VII. Godcij fas,or 9-1 l, 

HM: MN Központi Kórház szakrendelése, Budapest; 1\ii~ 1. sz. Honv&j 
Kórház szakreudelé~e, Budapest; 1\-fN 3. sz. Honvéd Kórhfill szakren
delése, Pécs. 

fi.Piví:~ ~dAV Központi Rendelőintézet, Bp. VI. Rudas L. u, iI 1; lv1AV 
rendelőintézet, Békéscsaba; 11.ÁV rendelőintézet, Debrecen; 1'.iÁV 
rendelőintézet, l\fiskolc; MÁV rendelőintézet, Pécs; lvLJi.V rendeiö
inté:;.et, -Szeged; MA V Reudclőiutézet, Szabok; 11Á V rendelőintézet, 
Szombathely. 

Központi ÁJlami KGrbri.z és Rendeiőintéz!;t, J3p, XII. Kútvölgyi út 4, 

5, u:. mdtik!d a 9/1967. (EU. K.) Eü. fd. s~. ulasftdsho;:, 

A;:,- Ir.fecwuiin gy6gys;:,erkb;;.itmfr!JI kiaddsára kije/Olt gyóg;·s;:,1.rtárak: 

1'1egye Vá>os Gyógyszertár 
Gyógyszertár elme SZá..TUa 

Budapest IL 201 Kapás u, 22. 
II. 202 Szilágyi E. fasor 43. 

III. 304 Vörösvári út 60, 
IV. 403 Dózsa Gy. u. 30. v. 512 Rosenberg hp. u, 21. 

~lII. 7 Tanács krt. 13-15. VII. 711 Péterfy S. u. 13. VIII. 2 Trefort u. 3, 
VII. 713 Dob u. 80. 

VIII. 822 Szántó K. J. u. 4. 
IX. 904 Meoter u. 43. x. 1005 Kápolna u. 1. XI. 1106 Fehérvári út 12. 

XII. 1203 Alkotás u. l/b. 
XIII. 1 Visegrádi u. 47/c. 
XIII. 1318 Váci út 155. 
XIV. 14()5 Thököly út 87. 
XVI. 1603 Széchenyi u. 18. 

(.!\fátyásföld) 
XVIII. 1805 Vőröshadsereg u. 175. XIX. 1904 Ady E. u. 61. 

XX. 2012 Ady E. u. 52. 
XXI. 2103 A.ni.ház tér 21. 

XXII. 2205 Szt. István tér 1. 
(Budafok) 

Béké3 

Csongrád 

Fejér 

Győr-Sopron 

Hajdú-Bihar 

Komló 
!Vfoháai 
SikiótJ 
Szigen.Sr 

Baja 
Dunavec~;:: 
Kalocsa 
Kecsl:emét 
Kiskunféle~háza 
Kisln_1nhalas 
Szabadszáll<is 

Békéscsaba 
Gyoma 
Gp.tla 
Orosháza 
Szar>as 

J\fiskolc n. 
I. 
I. 

Edelény 
Kazincbarcika 
Mezőkövesd 
ó,d 
Sátoraljaújhely 
Szikszó 

Szeged 
Csongrád 
Hódmezővásárheiy 
1\1akó 
Szentes 

Székesfehérvár 
Enying 
Mór 
Dunaújváros 

Győr 
Sopron 
Csorna 
Kapuvár 
1Vfosomnagyaróvát 

Debrecen 
Debrecen 

Berettyóújfalu 
Hajdúböszörmény 
Ha dúszoboszló 

Gyógyszertái· 
száma 

3 
7 

25 
30 
39 
46 

19 
29 
44 

4 
53 
60 
82 

1 
24 
28 
49 
71 

90 
40 

" 13 
94 
34 
52 
73 
80 

51 
23 

3 
37 
76 

7 
34 
38 
53 

55 
!9 
24 
36 
59 

18 

30 
4-0 
54 

Gyógyszertár CÍil!<ö 

Széchenyi tér 2. 
Szeptember 6 tfr l. 
Hajn6czi <.1. 29. 
Bajc..")'-Zs. u. ~· 
Szabads<Í.g u, ~6, 
Felsz~.Ondulás u. 13. 
Zrinyi tir 2. 

Tótl:: Ká.lrn?.n'P.x 2. 
Petőfi tér 9, 
István u, 57. 
Szabadsá;.:; t& 4_ 
Batthyány u. 2. 
Kossuth u. 1. 
Szabadság tér 14. 

Szt. István tér 6. 
Vörös.'iadsel\:·.g űt 19. 
Eszperantó tér 2. 
Szabadság tér 9, 
Szabadság út 23. 

Avar u. 1. 
Széchenyi u. 33. 
Szabadság tér 2. 
Lenin u. 67. 
Békés u. 7. (Békevá.n .. -s} 
48-as H&ök útja í. 
Vöröshadsereg -útja 2. 
Kossuth L, tér 4. 
Szabadság tér 6. 

Lenin krt. 95. 
Felszabadulás u. 2, 
Kossuth tér 6. 
Vörösmarthy u. 7-
Petőfi u, 1. 

Rákóczi u. 8/a. 
Imre tér 5. 
Szabadság tér 1. 
Vasmű út 33. 

H!du.2. 
Köztársaság úrja 2. 
Szabadság tér 14, 
Fő tér 12. 
Móra :Ferenc 1. 

Széchenyi u. 1. 
DOTE, klinikai gy61;:y· 

szerszoba 
Dózsa Gy< u, 4. 
Petőfi u. 2. 
l-Iősök tere 1, 



}..{egye 

Heves 

Komárom 

Nógrád 

Pest 

Somogy 

Szabolcs 

Szolnok 
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Város 

Eger 
Gyöngyös 
Hatvan 

Dorog 
Esztergom 

Kisbér 
Oroszlány 
Szőny 
Tata 

Tatabánya 
Tatabánya-Üjváros 

Balassagyarmat 
Salgótaiján 

Asi<ód 
Cegiéd 
Érd 
Dabas 
Gyömrő 
I'l1onor 
Nagykáta 
Nagykőrös 
Gödöllő 
Szentendre 
Szigethalom 
Szob 
Vác 

Csurgó 
Fonyód 
Kaposvár 
Siófok 

:Fehérgyarmat 
Kisvárda 
1\1átészaika 
Nagykálló 
Nyíregyháza 

Vásárosnamény 

Jászberény 
Mezőtúr 
Karcag 
Szolnok 

Gyógyszertár . 
száma Gyógyszertar címe 

10 
17 
21 

7 
9 

10 
12 
34 
20 
22 
24 
29 
32 

1 
26 

9 
16 
27 

7 
34 
45 
47 
52 
32 
73 
53 
78 
99 

23 
26 

2 
50 

20 
33 
38 
42 

7 
9 

65 

13 
35 
23 
49 

Mártírok tere 5. 
S;!;övetkezeti u. 8. 
Kossuth tér 17. 

Fcls:<abadulás u. 65. 
Kossuth L. u. 1. 
Kossuth L. u. 41. 
Kossuth L. u. 21. 
Tánc~ics Af. u. 40. 
Széchenyi u. 81. 
Ady E. u. 7. 
Kossuth L. tér 2. 
Tóth Bucsoki u. 1. 
P. épület Győri u. 

RAkóczi út 22. 
Rákóczi út 92. 

Szabadság tér 2. 
Szabadság tér 2. 
Budai út 8. 
Biksza Miklós út 180. 
Simon Mihály tér 1. 
Kossuth L. u. 84. 
Szabadság tér 4. 
Szabadság tér 11. 
Dózsa György út 12. 
Marx tér 14. 
Gyártelep 
Malinovszkij u. 7. 
Március tér 22. 

Széchenyi tér 2. 
Ady E. u. II. 
Kossuth tér 4. 
Szabadság tér 14. 

Kossuth L. tér 12. 
Lenin út 69. 
Bajcsy Zs. út 2. 
Szabadság tér 
Vöröshadsereg útja 10. 
Dózsa György út 3. 
Szabadság tér 7. 

Kossuth L. u. 31. 
Dózsa Gy. u. 2. 
Horváth F. u. l. 
Beloiannisz u. 23. 

:r<-fcgye Város 
Gyógyszertár 

Gyógyszertár címe száma 

Bonyhád 7 Szabadság tér 15. 
Pincehely 32 Kossuth L. u. 23. 

Tolna 

Szekszárd 1 Széchenyi u. 49. 
Tolna 40 Bajcsy-Zs. u. 27. 

Szombathely 1 Köztársaság tér 31. 
Celldömölk 11 Köztársaság tér 15. 

Vas 

Körmend 21 Rákóczi u._ .5. 
Kőszeg 23 Rákóczi u. 3. 
Sárvár 30 Kossuth L. ér 7. 
Szentgothárd 33 Béke u. 12. 

Ajka 56 Frankel Leó u. 9. 
Keszthely 16 Kossuth L. u. 37. 

Veszprém 

Pápa 27 Fő u. 8. 
Sümeg 33 Kossuth L. u. 23. 
Tapolca 34 Lenin tér 15. 
Várpaota 39 Fefazabadulás u. 11. 
Veszprém 43 Rákóczi u. 8. 
Zirc 46 József A. u. 8. 

Lenti 8 Kisfaludi u. 4. 
Nagykanizsa 14 Szabadúg tér 12. 
Zalaegerszeg 25 A1arx tér 9. 

B"'-1: Korvin Ottó Kórház és Rendelőintézet gyógyszertára, Bp. VII. Gorkij 
fasor 9-11. 

KPivl: ~1AV Központi Kórház és Rendelőintézet gyógyszertára, Bp. VL 
Rudas L. u. 111. 

Központi Állami Kórház ts Rendelőintézet gyógyszertára, Bp. XII. Kút
völgyi út 4. 

INSULIN - ORALIS ANTIDIABETICUMOK 

Az egiszségiigyi minis;;leT 5/1967. (Eii. K. 2.) Eü. M. ozdm>í ulasítása az ins1din 
is az ortilis antidiabclirnmok rendeléséről, kiszolgdltatdsdr6l 

1. § 

Inzulint, vaiam;nt orális antidiabeticumot - kivéve a fekvőbeteg
gyógyintézetben ápolt betegeket - csak cukorbeteg részére szabad ren_
delni, a gyógykezelés szempontjából szükséges, egys:<:erre legfeljebb egy 
hónapra elegendő mennyiségben. 

2. § 

( 1) Az inzulin és az orális anúdiabcticum alkalmazá~áuak szükséges
ségét, valamint a naponkénti szűkséges adagot első ízben, fekvőeteg 
gyógyintézetben (kórház, klinika, egyéb gyógyinté;,et) kell megáliapítanL 

(2) Ha a kezelőorvos, illetőleg a kezelőorvos szo!gálali, vagy szakmai 
felettesének véleménye szerint a betegnél szövődmény fellépése stb. miatt 
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<iiahb megillapitá~ szill:seges a be!eget fokvó0et:og·gyógy0.t&.et~ (kórhkc 
klinika, egyéb gyógyir.téret) kell utdz::i, - ' 

(3) . Or~is a. ..... ti~iabeticum n~pi adagjának ~eb.llitit.<:a ldvétdes esB
~ekben ;áróoetegei;: is ,~_lv~ge~J;iet~ belgy6gyá~Z.'.H szakrendei~ (belgyó
gyász cso~;:ir;::ezeto, felwvv.siJ"filf .föorvc~) által, ha megvan a =~het6sége 
~b_zakszeru \lzsgálatnak, a VIZe1et- és vexukor folyamato3 elíenfüzésének 

~ _ (~).A. si:.ako~vosi rend~őinté::et igazgatója állapítja meg, 2-„, ille-· 
.ékess_;g1 '.71~ete;i . m::ty Jaró?etcg szakrendelés (belgyógvi;z -;;0 rt. 
vezet~, fdulv:~sg«lo. foorv':'.s) _JOgoou!t az orális antidiabÚicu:uok ~ni 
sdagJ„nak a .iar6be,egen tortené beállítására. ' 

4. s 
... (1) ?1-~den. olyan c_'.lko_rbeteget, akinek gyógykezelésé~ in.nlli.n -Ya .• 

r,rahs_ a1;1hdiabeticum s.-:ukseges, az erre vonatkozó kórházi zirójeientJ:' 
On>~s1 bizor~.y~tvái;iy adatai ala>;#n nyilvántartásba kell venni. A n '.iván~ 
tartast az '?"enylo lak,ása szerrnt illetékes rendelőintézeti igaz'"il.tl va 
~~t~lba megb;zott szem~y (cukorbeteggcndozó, ~zakrenddés si.b: a tovt1f::. 

1a;,; an; ny1lvántaúásba vevő) végzi.. 

(2) ('-- nyilvántartásba vev(l_. ameill:lyiben megállapítot< 0 • ' 

~teg a~ illetékessége területén lakik, a bdeg nevét feljegyzi és 2 p~kfI;r a 
"f ,:;•Y;lvántart<? lap~t . állít. ki. A:z e célra rendszeresíteÚ .,Cukorbe,t:; 

ni~\ a,n°artó lap Ja a,ntidrn.beticum rendeléséhez" elnevezésű o"yomtatvánYt ? .J±,0-~28 r. s;;a~on lehe! beszerezni a I\'yomtatványellátó Vállalat 
~zakuzlcte1ben. ~ ;ncg rcudelJrezésre álló eltérő mintájú, a oende1őint6-
~~~:~ esetleg raKtaron levő, vagy házilag készített űrlapot fel lehet has.-:-

(3) A nyilvántartási lapra a következő adatokat kell rávezetni: 
a} nyilvántaotáú szám, 
b) a beteg neve, születési éve, 
e) a beteg lakcíme, 

, .;{_J annak a fekvőbeteg-gyógy:lntézetnel: (kijelöit cukorbeteg-gonclo-

b
z:in ,stb.) mepievezése, amely az antidiabeticum szükségességét igazoló 

IZOn)'ltványt laállitotta, -

e) a meghatározás időpontja, 

_Í) a. kjá!lított bizonyítvány s:i:erillt a bete"' egy napi inzullll fil~tfü 
oráhs antid1abeticum szükséglete, " ' u eg 

g) a rendelt inzulin neme (rendes vagy elhú2.ódó hatásű), 
r h) a ke:~eI,őorv~~ által ,rendelt, inzulin (illetőleg orális antidiabet!cum) 

te ies, i;nenn)-lsege_ (uveg-. ~- egysegsz~, illetőieg a tabletták száma) és 
na~tan !'lap sz?1:1nt ~e~Jelol?'e az az időtartam, amelyre a kezelőon>o~ 
az rnzuhnt (orális anti.d1abet1cu.mot) rendelte. 

(4) A :uyilvántartó lap egyik példányát át kell adni a nyilvántart~ b 

'

vett betegnek. A 1uásik lap_ a nyilvántartásba vevőnél marad, Ez u~ÓbbÍ 
apon a h) rovatot nem kell vezetni. 
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5. § 

\ 1} .i\..z inzulin és orális antidiabdicum vénytu történO rendelésére 
"' cci:orhewz gondozását végző kezelőorvos (körzeti, üzemi orvos stb.) 
logo,;ult. 
· (2} .\z inzuliil .• orális antidiabeticum rendelésére feljogosított orvos 
az általa cserenként - ha\·onta - rendelt gyógyszermeIL-iyiségét i-. betcg
;i.yilvántariási lapjára pontosan köteles bejegyezni. !vlind a vényen, mind 
;i, beteg nyilvántartási !apján azt is fel kell tüntetni, hogy a felírt meny
oyiséz rncttől-meddig terjedő idöre szükséges. 

(3) Amennyiben a cukorbeteg részére naponta szükségei inzulin, 
.,:-Mis autidiabeticum :r:lennyiségében változás állott be, a 2, -§. (1) és (2) 
':iekezdéobea emíitett, beállításra jogosult intézmény stb. zárójele11~ése, 
0rvosi igazoij_sa alapján csak a 4. §. (1) bekezdésben említett nyil\·ántar
<ásba vevő vezetheti be a betegnél levő - és saját - nyilvánrartó lapjára. 

(4) Ha a cukoobeteg a rendelőintézet illetékességi területéi-ől elköl-
1:ózik, az új lakóhelyén a 4. §, (l) és (2) bekezdése szerint kell eljárni. 
Ilyen esetb= nyilvántartásba vételét a beteg nyilvántartó iapján is fel 
;;el! jegyezni és egyidejüleg értesíteni kell azt a rendelőintézetet, amelynek 
;__,;rületéről a beteg elköltözött. 

(5) Ha a cukorbeteg crnk ideiglenesen tartózkodik a rendelöintézei: 
ilicté~essége tcrhletén kívül, akkor nem kell központi nyilvántartásba 

6. § 

A beteg nyi!vfntart6 lapját gondosan megőrizni és mbden inzulin, 
orális antidiabeticum, injekciós fecskend& és injekciós tű rendelése alkal
mával az orvosnak - ezek bejegyzése céljából - átadni köteles. Ezeket 
az adatokat az orvosnak a saját nyilvántartásába (kartou, egészségiigyi 
tÖr7.shlp, napló) is fel kell jegyeznie. 

7. § 

Az on•os nyilvántartásba nem vett beteg részére - illetőleg nyilván
u.rtásba vett beteg részére szövődmény fellépése stb. esetén a nyilvántar
tási lapjára feltüntetett mennyiségen felül - legfeljebb 400 E inzulint 
rendelhet, ha az inzulinra életmentés céljából van szükség. Ilyen esetben 
az orvos köteles a vényen az inzulin halaszthatatlan szükségességét „sta
tim", „cito" vagy „pericu!um in mora" jelzéssel igazolni. 

8. § 

(l) A társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosult cukorbetegeknek 
„térítésmentes vény"·en. kell rendelni az inzulint, orális antidiabeticumot. 
A vényen fel kell tüntetni a megállapított napi egységet, illetőleg darab
számot és naptárilag meg kell jelö1ni, hogy a rendelt mennyiség mettől
meddig terjedő időre szükséges. 

(2) A gyógyszertár a társadalombiztosítási szervek terhére rendelt 
inzulint, orális antidiabeticumot térítésmentesen köteles kiszolgáltatni 
abban az esetben is, ha az orvos azt tévesen nem térítésmentes vényen 
rendelte. 

Ilyen esetben az inzulinnak, orális antidiabeticumnak a tédtésmen
\e$en lőrténi; kiszolgáltatását a vényen fel kell tüntetni. 

(3) A fonti rendelkezés vonatkozili a VSZ-nél biztosítottakra, ille
tőleg igényjogosult családtagjaikra és a nyugdíjasokra is. 

9. § 

Ez az utasítás 1%7. febr. 1Aén lép hatályba, ez:zel egyidejűleg ::. 
11/1958. (Eü. K. 5.) Eü. M. számú, valamint a 12/1958. (Eü. K. S.) 
Eü. l\1. szBr:r,ú utasítások listályukat vesztik. 
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KÜLFÖLDI GYÓGYSZERifÜLÖNLEGESSÉGEK 
RENDELESE 

Az egfszsigügyi miniszter 10/1961. (Eü. K. 5.) Eü. M. s;;;ámz1 ,,ia,íta.<a a kill
fOldró/ importált gyógys;;;erkiilőnüge.;sfgek rendelése és kis;;;olgál!atása ldri.;_rában 

~ ~öz!ekedés-, és, postaügyi_ minisz~errel és a Szakszervezetek Országos 
Tanacsava1 egyetertesben a kovetkezoket rendelem: 

l. § 

A fekvőbeteg-gyógyintézetek legyetemi klinikák, általános 6s szak
kórházak stb.) a részükl·e szükséges gyógyszerkiilönlegességeket, ha köz.. 
vetlen el~átásban részesülnek, a Gyógyáruértékesítö Vállalattól, egyébként 
a inegye1 tanács gyógyszertári központjától igénylik. 

2. § 

(1) A jelen utasítás 1. és 2. sz~.mú mellékletében felsorolt külföldi 
gyógyszerkiilönlegességek közül a társadalombiztosítás szolgáltatásaira 
jogosultak részére a jelzés nélküliek szabadon, az , O" jelzésűek csak 
fekvőbeteg-gyógyintézet, szakrendelés javaslata ala~ján rend~Jhetök. 
A vényt két példányban kell kiállítani és a másoiati példányra rá kell 
vezetni a ,.másolat" jelzést. 

· (2) A jelen utasítás I. és 2. számú mellékletében felsorolt külföldi 
gyógyszerhiilönlegességeknek magá.-:tvfulycn történő rendelésekor a vényen 
fel keli tüntetni a beteg nevét, lakcímét és a diagnózist. 

(3) Az 1. számú mellékletben folsorolt gyógyszerkiilönlegességeket 
a külföldi gyógyszerek tat"tására kijelőlt gyógyszertárak, a 2. szt;mú mel
lékl~tben felsorolt gyógyszerkülönlegességekct mind a Budapest, mind 
a vidéken lakó betegek részére csak a fővárosi 703. szánni (Budapest 
VII., Rákóczi út 86.) gyógyszertár adja ki. A gyógyszertár kötele~ a vénve:k 
másolati ~éldányait, valamint a magánvényeket visszatartani és két ivig 
megőrizni. 

3. § 

A_ kizárólag csak gyógyintézetekben alkalmazható kűlföldi gyógy~ 
sze_rkülón!egességeket, valamint azokat a külföldi gyógyszereket, amelyek 
'.!. Jelen utasítás mellékleteiben nem szerepelnek, kórházi (klinikai) záró
Jelentésben utókezelésre javaslatba hozni nem szabad. 

4. § 

. .„A jelen utasítás a7, _1961. évi március hó J, napján lép hatályba, egy--
1deJűleg a 25/1960. (EU. K. 14.) Eü. 1-f. számú utasítás hatá!yit veszti. 
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A..: cr;hzségÜg}i minfrzter 34/1961. (Eii. K. J6.) Eü. M. szyimú utasítása a kUl
jÚJr6l imj1Mtált gyógyszcrkülönlcge~.rigek H!!~d~~c és • k.is;;;o~gá~la'.á~a !~rgy~ban 
kiad1J!I 10/1961. (Eü. K. 5.) Eu. M. szam" utas1tas kugcszitcse targJ·abr-n 

1. § 

A külföldről importált gvógyszcrkülöniegességek rendelése és kiszol· 
"Jtat2.sa tárgyában kiadott 1Ó/!5Í60. (Eü. K. 5,) Eü. M. számú utasítás 

~a §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: .. . . 
· (41 A jelen utasítás 1. és 2. s:>;ámú mel!cl:letét az egészségugy1 m;

niszt~r s.zükség szerint módosítja, i'.letőleg .kiegészíti és arról az egészség
úgYi szerveket esetenként külön tiiJtkoztatJa." 

2. § 

Jelen utasítás 1961. szeptember hó !. napján lép hatályba. 

A kijdiilt gyógys;;;ertdrakban hes:.ar,;;,hdÖ kiilfüldi gy6gp;;:.ereí-: jtgyzéke 

I. s;:;.. mellc'"klet 
a 10(1961. (Eü. K. 5.) Eü. M. sz. utasításhoz 

Aescusan sol. 20 ml 
Ambinon inj. lx 300 E 

0 Anturan tabl. 50 X l 00 mg 
Atropin szemolaj 1 % 10 m! 
Brinaldix tabl. 20 X 2 mg 
Cholagcl sol. 10 ml 
Cystenal sol. 10 ml 

O Cytonal inj. 5 x 5 ml 
O Di-Adreson F aquosum inj. 3 x 25 mg 

Dibiomicin szemkenőcs 3 g 
Dilombrin drg. 15 x50 mg 
Erythromycin tabl. 20 >: l 00 mg 
Euspiran sol. 25 n-ll 
Farnotiin caps. 12+8 (gyermekeknek) 
Gestanon tabl. 20 x 5 mg 
Gestyl inj. 3 x400 E 
J oi;:iagnost tabl. 6 X 
Niyleran tabi. 50 X 0,5 mg 
Neoeserin szemcsepp 3 % 10 ml 
Neoglaucit sol. 0,1 % 5 ml 
Oleandornycin tabl. 25 X 125 1ng 
Oletetrin tabi. 25 x 125 mg 
Ophthalmo-Famosept szemkenőcs 10 g 
Orga-Steron tabl. 10 X 5 mg 
Orga-Stercn tabi. 20 x J mg 
Ovestin tabi. 20 X 250 gawma 
Ovestin inj. 2 x l mg 1 mi 
Panthenol tabi. 20X 100 mg 
Panthenol inj. 5 x 500 mg 2 n1l 

O Polyn1yxln M sulfat tabl. 20 x !(}{)OOO E 
Q Polymyxin M sulfat tabi. 20 x 500 OOO E 

Pilocarpin szemolaj 2 % 10 ml 
Pitressin Tannate in oil. inj. 6 X 5 E ml 
Procainamid tabl. 20 x 0 ; 5 mg 
Protarninsulfat inj. 1 % 5 ml 
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Salazopyrin tabi. 50 x 0,5 g 
Sandosten drg. 20 X 25 mg 
Sandostcn.-Caicium inj. 10 % 5X1(1 ml 
San:.olysin tabi. 20 
Sconolamin szemolaj 0,5 % :o rn1 
Sho.stakovsk-; baluam 100 g 
Tachystin sol. 0,5 % 15 ml 
Topostasin l X 3000 E 

0 Tosmilen sol. 1. % 5 ml 

Acetylchollli inj. 5 x 100 mg 2 rrJ 
() .Adrcson tabi. 20 X 25 mg 
0 Al!ergenum po!Enarum mh:tum L-II.-Irr 
0 Benemid tabl. 20 x 0,5 g ~ 
0 Benemid tabl. 20 x 20 mg 
0 l'kinaldix tab!. 20 X 20 mv 

Colchicin-sa!icylat tabi. f5 
0 Deser-yi clrg. 20 X 1 mg 

Doca tabi. 40 x l mg 
0 Endoxandrg.50x50mg 
0 Erythromycin tabi. 20 x 200 mg 

FelT!ecit inj. S x 5 ml 
I-iyason inj. 3 x 150 TRU 

0 úmelin tabi. 40 x 10 mg 
0 Üme!in tabl. 30 X 25 mg 

Isc!evin sol. 10 ml 
0 Jcctofcrinj.i.mmc.5x2ml 

~onakion tabl, 20 X 10 mg 
.Leukeran tabl. 50 x 5 mg 

0 Mestinon drazsé 20 x 60 m_g 
0 Methotrcxat iahl. 20 x 25 mg 
0 ~ytelaso:: tabl. 30x 10 mg 
0 Neomycm drg. 20 x 250 mg 
0 Oratlexon tabi. 20 x 0,5 mg 
0 Orgametril tabi. 30 X 5 mg 
0 Pollen-Aliergene F. G. H. 3 x 10 amp. 
0 Polymyxin B sulfat inj. 1 x 50 mg 
0 Propbyledta iabl. 50 x l g 

Prostigmin sol. 3 % 7,5 ml 
0 Raveron inj. 10x 1 ml 

Sigmamycin inj. i. musc. 1 X HJG mg 
f.J Solcos".:ril kenőcs 5 % 20 g 
0 Solganol B olc::.sa inj. 2 % 5 ml 
0 Solg::i.I).al B oleosa inj. 20 % 5 ml 

Strophcsid inj. 6 x 0,25 mg 1 ml 
0 Tace tabi. 30 x 24 mg 
0 Tecomycinc (Neomycin) inj. 1 x SCKl mg 

bo:atC'-a~~k~i gyógyszel.'ek megjelölt menny'..ségét a .ecat. o:o-ig.·t jelerctik, ll<"..::il 

. Az 0-va_I_ jelzett cikkek fekvőbeteg-gyógyintézet vr.gy n?J>rem:!e'-é'< 
Javaslata alap3an rendelhetők. 
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(?.) A gyógyszcrtára.l.;; sa;;charint c.r.•0sl rcnd.dvény .::,tlkül szclgálta1• 
l.rntr.,:;.1: ki. 

2. § (f) A dolgozók egé:;.z:>ég'.igyi ellil.tisára (139/19:50. (V. 14.) M. T. 
.o.zámÜ renddet) létesitett áih!l'li. eg&zségügyi s~olgáfa! OlTofill-i a betegség 
cse:ére bino.;!.tt>~tal.: és igényjogorn!t craládt:ogj:dk !"éozére taccharint - "' 
(2) t;;ke:<;dé~ben fo~fa.lt kivéte"ile\ ·- a tr\rsadalombizt·:>>!tás terhére nem 
:re!JcJdh<':f..':lek. 

(2) A. t±plál:tozási árta!r--iakbarr szc~wcdö c;.:er:-semGk rb>-:-;ére, vularnim 

~~,'.i~~~1ff:lÍ~~1'~~;~:i í~a~1~~~~'.:io8!~t~~~á~:~~~~~~t t~~t~b~:~i i:gr~~~t 
ht:"tik. 

3406/A/20U9Jl. Vliil. s:,. rm;,.'dt; 
:'vfegjdt:>:<! az „Orvosi Értesítő" 1951. 4. ml:jus' 2zicm\!-,a.n 

KözCljük, hok-Y 

spiritu.o vini co;:;.centl'atissimus, 
spfritns vini concei:m·r.rt!S, 
spiritus vini düut>..l.'l, 

to•;ábbá .• <>kohol cu,---n benzino" s:criliz?Jt műszerek (fücskend6, injekdo~ 
-r:űJ>) dtartás::: <:éljáhól S:cTK-•1éuyeu s.on1 b:otcg nevére, sem orvosi rendelő 
r6'zfr':: nem ?"t;;1;folhe•Ö-. Az insulinei!átál!ban részesülő betegeket tájékoz· 
t:ttni J;:dl, hogy az alcohc! az insulin.t ki.csapjs., ezért az insulinnak alcoho]r 
b2-Tl. tartott fecskcrrdővd beadás& hclytelen és hogy megfelelő időnként 
l;)fozésoel stedlizáij<!.k a fecskendőjill:et, injekcióg tűjűket. 

S:':akrendelésel: éS- kü:rzed or.7osok e szereket a fenti célra GBakis a havi 
„pro :>.mb." igénylésük keretében igényelhetik. 

B rnndelirezél! bet~.rtásáért i:tz o~-rosok fegyelmileg él =yagilag ÍS
felelősek. 

-11111 •------------------



A kézirat lezárása után fúrg{jlomba hozatal előtt dll:J kfszítmények 

HAIJDOR E. Gy. T. XII. 
inj. tabl. 

Öl'l5:i:etétch 1 amp. (2 ml) 5\J rng, 1 üib). 100 mg l-benzyi-l-(3'~ 
dimethylaminopropaxy)-cyc]oheptml hydrogen-furmaratot tar
talmaz, 

Javalli:.tc.k: Vascufaris jm.dlal: peripheriás verőér-megbetegedés,_ 
coronaria-betegség, <;ephalalgia, agyi a.ngiospasmus, vascularis: 
eredetű szembetegség. 
Viscera!is ;;dr;;;soldds: gastrointes1inalis spasmus, gastritis, cnteritis, 
colitis, tenesmus, dwlecy~topathia, cholclithlasill, postcholecys~ 
tecto::niás panaszok. 
Urvlogiai all,-.:;Jm.azds: hólyag-tcnesmus, valainint adjuvánsként 
11ephro!ithiasis esetén. 
Egyéb gyógys::.r;rckkel kombinálva alkalmas fekélybetegség kezelé-. 
sére, duodenalis, ill. ventricularis cicus fájdalmainak csökkenté~ 
sére, a szubjektív panaszok javítására, továbbá bronchus-görci;, 
oldásának elősegítésére, asthma bronchiale, bronchitis asthmatic& 
esetén. 

Ellenjavru!Ollt: Ez nem ismeteres. A keringés és Iegzés súlyos 
zavara, collamus-hajla_m esetén azonban a parenteralis alkalma~ 
zással óvatosság ajánlatos, 

AdagGlás: Egyszeri adag t-2 tabletta per os, vagy szükség esetén l, 
esetleg 2 ampulla iv., ia., vagy 1 amp, im. Kúrnsurűen a napf 
adag: 3--4-w..er 1 tabletta 3-4 héten át. 

Mellékhatás: Az oralis alkalmazás mellékhatásmentemek min&sít
hető. A ritkán előforduló szájszárazság, szédülés, nausca, fejfájás 
átmenetinek bizonyul, Parcntera!isan csak acut esetben és óvato· 
san alkalmazható, a kezelés helyét lehetőleg válogatva. mert locali~ 
érzékenységet, esetleg szövetkárosodást (iv. thrombophlebitist) 
okozhat. 

?t-1'.egjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére ~zabadou rendclhet6t 
- Lejárati idő inj. 2 év, tabl. 3 év. 

Csoms.goiás: 10X2 ml 17,70 Ft, 100X2 ml 165,- Ft. 
20 tabi. 14,S:O Ft, 200 tabl. 121,80 Ft. 



PERLEPSIN 
tabl. 

Ch. III. 

Összetétel: 1 tabl. 0,5 ga -mcthyl-a:-phenyJ-N-morpholinyl-methylen
succinimid.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Az epilepoiáni:.k főleg a petit mai típusú rohamokkal 
járó formája, valamint azok a kevert típusú (petit mai és grand 
mal) rohamokkal járó esetei, melyek máB antiepilepticumokkaÍ 
nem vagy csak kevésbé voltak befolyásolhatók. 
Kevert típusú epilepsiában csak más antiepilepticumm:.J együt.. 
tesen alkalmazható. 
A grand mai típusú rohamok gyógykezelésére nem alkalmas. 

Adagolás: Egyéni megítélést igényd, Helyesen akkor járunk el, ha 
a ke>;dcti adagot fokozatosan növeljük az egyéni optimális adag 
eléréséig. Az átlagos kezdeti adag felnőtteknek naponta 2-3-szor 
~/:: tabletta. A továbbiakban másodnaponként % tablettával 
tübbet adagolhatunk, arnig elérjük a napi 3---4-szer 1 tabletta 
ősszadagot. 
Gyermekek adagja az életkornak és testsúlynak megfelelően arányo
san kevesebb. 
A felnőttkori therapiás adag maximuma napi 6 tabletta (3 g), 
A napi háromszori adagolás lehetőleg a föétkezésekkel egy időben, 
az esetleges negyedik adag bevétele este lefekvéskor történjék. 

Mellékhatások: Ritkán előforduló nemkívánatos mellékhatások 
(enyhe gyomorpanaszok, szédülés) az adag csökkentésével álta· 
lában mérsékelhetők, illetve megszüntetlietők. Ha azonban a 
meliékti.inetek az adag csökkentésével sem szűnnek meg, ajánlatoo 
az adagolás megszakítása. Az egyéni túlérzékenység súlyosabb 
esetében (bőrtünetek, hae,--naturia, agranuloeytosis) a további 
adagolást azonnal beszüntetjükl 
Hoss::.abb gyÜ!t)'k~dés és flleg nagyobb adagok rendelést esetén a l'Ú;.eht 
és vérkip rrmdsJ;eres ellenőrzése fdiitleniil s?,fif.sigcs. 

J\.:legjegyJ1.:és: + Társada!ombiztositás terhére szabadon r-endelhetö. 

Csomagolás: 20 tabi. 45,- Ft, 200 tabl. 434,- Ft. 
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DECARIS tabletta 
50 mg-150 mg 

Osszetétel: Tablettánként 50 mg, ill. 150 mg leva
misolum-ot tartalmaz (sósavas só alakjában). 

HAT AS: A Decaris elsősorban az As-caris Iubri
coides, Ancylostoma duodenale és Necator ameri
canus fertőzések hatékony anthelminticuma. E ne
matódák izomzatát bénítja. A megbénult nemató
dák a természetes bélmozgással kiürülnek a bélcsa
tornából. A hatás eléréséhez általában egyetlen tab
letta bevétele elegendő. 

JAVALLATOK: Ascariasis, horogféregfertőzések. 

ELLENJAVALLAT: Ez ideig nem ismeretes. 

ALKALMAZÁS ll:S ADAGOLAS: A Decaris-keze-
lés a diagnosztikai székletvizsgálat utáni egyszeri 
oralis adagból áll. 

Felnótteknek: 1 db 150 mg-os tabletta adandó. 

Gyermekeknek: Gyermekek adagja a testsűly 
alapján határozandó meg, az elvi adag 2,5 mg/test
súlykg. Szokásos adag: 8-10 kg-os gyermeknek 112 
tabletta (50 mg-os), 10-20 testsúlykg-ig t/r-:;/~-1 
tabletta (50 mg-os) egy alkalommal. 
Célszerű a gyógyszert este bevenni. 
Hashajtó adása a Decaris-kezelés után nem szük

séges! 
Ha az ellenőrzó székletvizsgálat indokolttá teszi, 

akkor az elsö kezelés után két héttel megismétel
hető a Decaris adása. 

MELLeKHATASOK: A javasolt therapiás dosis
ban a Decaris nem okoz panaszokat. Magasabb 
adagoknál kisfokú nausea, vagy hányás, fejfájás, 
diarrhoea átmeneti jelleggel előfordulhat. 

FIGYELMEZTET!i:S: Lypophyl anyagoknak (szén
tetra,klorid, tetrakloretilén, kenopodiumolaj, klor<;1.
form, éter stb.) Decarissal együtti adása kerülendo. 
Alkalmazásakor és U:tána legalább 24 óráig szeszes 
ital nem fogyasztható. 



Csomagolás: 2 db 50 mg-os tn.bletta 6,- Ft 
1 db 150 mg-os tabletta 6,7il Ft 

MEGJEGYZÉS: + 
Társadalombiztosítás terhére szabadon ren
delhető. 

Gyárt.ja: 
Kőbányai Gyógyszerárugyár, Budapest, a Janssen 
céggel történő tudományos együttműködés alapján. 



TURI NAl tabletta 

Összetétel: 1 tabletta 5 mg auyioestrenolu
mot tartalmaz. 

JAVALLATOK: fenyegető vetélés, szokvá

nyos vetélés, fenyegető koraszülés. 

'-LKALMAZAS, ADAGOLAS: 

Fenyegető vetélés: naponta 3Xl tabletta 

5-7 napon át, ill. a tünetek megszűnéséig_ 

Szükség esetén az adag emelhető. 

Szokványos vetélés: napi 1-2 tabletta a 

kritikus időpont után még legalább 1 hónapon 

keresztül. 

Fenyegető koraszülés: az adagolást minden 

esetben egyénileg célszerű meghatározni, sok

szor a fentieknél magasabb adagok alkalma
z&sa szükséges. 



Csomagolás: 20 tabletta 60,- Ft 

100 tabletta 284.- Ft 

MEGJEGYZ!i;S: >B 

Társadalombiztosítás terhére szakren
delések szabadon rendelhetik, egyéb 
esetben csak szakrendelés (fekvőbeteg
gyógyintézet) javaslatára rendelhető. 

Forgalomba hozza: 

Kőbányai Gyógyszerárugyár - Budapest 



INTESTOPAN - EGYT 
tabletta 

bél-antisepticum 

Az Intestopan tabletta synergismuson alapuló 
kombináció. Hatásos, jól tole1·álható antibacte
rlalis, antíamoebás és mycostatikus hatású szer. 
A mikronizált hatóanyagok a bél-tractusban fej
tik ki hatásukat, behatolnak a nyállcáhártya re
dőibe, nen1 szívódnak fel és a normálbélflórát 
nem károsítják. 

ÖSSZETÉTEL: 
Tablettánként 40 n1g 5,7-dibro1n-S-benzoyl
oxichinaldinumot és 200 mg broxyquinolinu
mot tartallnaz. 

JAVALLATOK: 
Fertőzéses enteritís, enterocolitis, gastro
enteritis, bacterium és amoeba okozta dys
enteria. Giardia lamblia-fertőzés, nem spe
C'ifil>=Us enterocolitisek. csecsemőbélhurut. 
Bélfertőiések n1egelőzése. 

ADAGOLÁS: 
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Az Istestopan folya1natosan legfeljebb 1 hó
napig szedhető. 



MELL€KHATASOK: 
Néha flatulentia vagy epigastrialis kellen1et
Ien érzés. Ritkán - az arra egyébként is haj
lamos egyéneken - allergia is előfordulhat. 

MEGJEGYZ];:S: + 
Társadalombiztosítás terhére csak abban az 
esetben rendelhető, ha az adott esetben a 
beteg gyógykezelését más - szabadon ren
delhető - gyógyszer megfelelően nem biz-
tosítaná. · -

CSOMAGOLAS: 
20 tabl. 34,- Ft 

200 tabl, 320,- Ft 

Kérjük, szíveskedjék 
a „Tájékoztató a gyógyszerkészítmények 
rendelésére" e. könyvbe bejegyezni: 

Intestopan tabletta: 1. pótlapon 

Ezt a pótlapot szíveskedjék a kézikönyv 
tasakjába helyezni. 

EGYT GYOGYSZERVEGYESZETI GYAR 

BUDAPEST 

- 1928/5 -

71481. FNYV 15. 



BRIN.ALDIX - EGYT 
tabletta 

salureticum 
A Brinaldix tabletta oralis salureticum. Gátolja a 
Na+- és c1--ionok tubularis resorptlóját és ez
által növeli a diuresist. :rviivel a K+-ionok ki
választását alig fokozza, ezért az elektrolit-ház
tartást, ill. a sav-bázis egyensúlyt _nem __ :zavarja. 
B:atása fokozatosan fejlődik ld: a bevétel után 
1-2 óra múlva kezdődik, B-10 órán át fokozódik 
és 24 óra múlva megszűnik. A Ctiuresis intenzi
tása az adagolással jól befolyásolható. 
Altalános oeden1a-szüntető hatása leginkább szív
elégtelenség kezelésekor érvényesül. A hyperto
níás beteg vérnyomását csökkenti, a normotoniát 
nem befolyásolja. 
Jól kombinálható más diureticumokkal, cardio
tonicumol~kal és vérnyomáscsökkentőkkel. Ha
tásukat jelentősen fokozza. 

ÖSSZET:ÉTEL: 
1 tabletta 20 mg clopanüdumot tartalmaz. 

JAVALLATOK: 
Különböző eredetű oedeinás ::illapotol~: szív
elégtelenség okozta, terhességi, nephrosisos, 
postthrombotikus oede1nák, máj-cirrhosis 
okozta ascite.s. Prae1nenstruatiós panaszok 
és elhízás bizonyos eseteiben. Hypertoniában 
egyedül vagy más vérnyomáscsökkentőkkel 
kombinálva, Tartós corticosteroid-kezelés 
okozta folYadék-retentio. 

ELLENJAVALLATOK: 
Fennálló hypokalaemia, hyponatraemia, hy
pochloraemia. Acut glomerulonephritis, urae
n1ia, súlyos vesekárosodás. 

ADAGOLAS: 
Adagolása gondos orvosi ellenőrzés melleU 
egyéni megítélést igényel. Atlagos adagja fel
nőtteknek naponta 1-2 tabletta reggel, étke
zés után. Az adag szükség esetén 3 tablettára 
emelhető. Fenntartó adagja másodnaponként 
1-1 tabletta, esetleg naponta 112-1 tabletta. 

FfGYELI\-IEZTET.E!S: 
Bár a káliumveszteség csekély, hosszan tartó 
kezelés, májbetegség és diabetes esetében ta
nácsos a káliumszintet, illetve a vércukrot 
és a napi cukorürítést ellenőrizni. 



:I\/i:ELL:ÉKHATASOK: 

Alkah:oazása során nemkívánatos inellékha
tásként nausea, fejfájás, gastrointestinalis 
panaszok, bőrpír, enyhe fáradtságérzés elő~ 
fordulhat. 

!\lEGJEGYZÉS: + 
Társadalombiztosítás terhére szakrendelések 
szabadon rendelhetik. Körzeti, üzemi stb. 
orvosolt csak szakrendelés (fekvőbeteg
gyógyintézetek) javaslatára rendelhetik, a ja
·vaslatban meghatározott időtartan1on belül 
történő gyógykezelés céljából. 
A javaslatot adó szakrendelést (osztályt) és 
a javaslat lreltét a vényen fel kell tüntetp.i, 

CSOI\1AGOLAS: 
15 ü:.bl. 45,5(1 Ft 

100 tabl. 290,- Ft 

I<:érjük, szíveskedjék 
a „Tájékoztató a gyógyszerkészítn1ények 
rendelésére" e. könyvbe bejegyezni: 

Brinaldix tahl~tta 1.: pótlapon 

Ezt a pótlapot szíveskedjék a kézikönyv 
tasakjába helyezni. 

EGYT 
GYÓGYSZERVEGYÉSZETI GYÁR 

BUDAPEST 

- 1927 -



EGYT 
drazsé, végbélkúp, injekció 

antie1ncticum 

A Torecan kettős támadáspontú, antiemetikus 
hatású phenothiazin-származék. A chemorecep
tiv trigger-zónán keresztül közvetve, a hányás
centru:nra hatva pedig közvetlenül fejti ki ha-
tását. - -
A készítmény centralis és vestibularis eredetű 
szédülésel{ kezelésében is hatásos. 

USSZETÉTBL: 

1 amp. } (1 ml) 
1 kúo 
1 fü·azeé 

JAVALLATOK: 

6,5 ,;ng thiethylperazin-bázisnal{ 
megfelelő hatóanyagot tartal
n1az; az inj. dimalat-, a drazsé 
és a kúp dimaleinat-só formá
jában. 

Mindenfajta émelygés és hányás: 
- postoperativ hányinger és hányás, 
- endo- és exotoxikus állapotok (uraeinia, 

gyógyszer-intoxicatio, gastrointestinalis 
betegségek, n1alignus tumorok, májbeteg
ségek, cholecystopathia}, 

- hyperemesis gravidarum, 
- radiotherapiát követő nausea és vomitus, 
- otolaryngologiai kórképek, 
- egyéb szerekre reíractaer Meniere-syndro-

m2, 
- különböző eredetű vertigo (posttraumás 

szédülés, arteriosclerosis, migraine stb.), 
- utazási betegségben prophylactikusan. 

ELLENJAVALLft ... T: 
A Torecan-kezelés minden depressiv és co
matosus állapotban kifejezetten ellenjavallt 

ADAGOLÁS: 
Szokásos adagja felnőttel::nel:: naponta 1-3 
drazsé, ill. végbéll::úp, súlyosabb esetel(bcn 
1 ampulla im. vagy iv. alkalmazva. Fekvő
beteg-gyógyintézetekben szükség esetén napi 
3 ampulla is adható. 
Postoperativ hányás megelőzésére legcélsze
rűbb a műtét előtt 1 inj.-t beadni; szükség 
esetén a műtét után az adag megismételhető. 
A n1űtét előtti este a szokásos praemedicatio 
mellett 1 drazsé vagy végbélkúp adható. Hy
peren1esis gravtdarum kezelés1·e naponta 
3X6,5 mg Torecan oralisan vagy rectalisan, 
súlyos esetben naponta 1-2 inj. im. 
Kinetosis megelőzésére prophylactikusan 1 
drazsé vagy kúp. 



Gyermekek Torecan-kezelése 15 éves kor 
alatt nem kívánatos. 

r~mLLÉKF--ATASOK: 
Nagyobb napi adagok és hosszan tartó keze
lés után extrapyramidalis jelenségek (excito
motoros syndron1a, pseudoparltinsonis1nus) 
léphetne};: fel. Ha az extrapyramidalis jelen
ségek spontán nem fejlődnek vissza, megfe
lelő antiparkinson-szerekkel, antilüstaminicu
n1okkal, barbiturat-szárn1azékokkal és cof
feinnel kezelendők. AZ extrapyr:.i.midalis je
lenségeken kívül nem kívánt hatásként álta
lános sedaUv effectus, lehangoltság,-. -tachy
cardia, hypotonia, szédülés, álmatlanság, 
szájszárazság, gyomorpanaszok, nicotininto
lerantia, thro1nbopenia, bőrjelenségek jelent
kezhetnek. 

FIGYELTu!EZTETf:S ! 
Alkalmazása fokozott elővigyázatosságot :igé
nyel, ezért pl. járn1űvezető!'::, ;nagasban vagy 
veszélyes gépen dolgozók csak az orvos által 
- az egyéni érzékenységnel;;: megfelelően -
előírt adagban szedhetik. 

3-IEGJEGYZÉS: + 
A drazsét és végbélkűpot társadalon1biztosí
tás terhére szakrendelések sz2:oadon rendel
l1etiic I-{örzeti, üzen1i stb. orvosok csak sz.?..k
rendelés (fekvőbeteg-gyógyintézet) javasla
tára rendelhetik. 
Az injel~ció társadalombiztosít~s terhére sza
badon rendelhető. 

LEJÁRAT: Inj. 3 év. 

CSO:!\.IAGOLAS: 
15 drazsé 

100 drazsé 
6 kúp 

!iXl ml amp. 
50X1 ml a1np. 

25,50 Ft 
154,- Ft 
13,30 Ft 
16,40 Ft 

125,40 Ft 

Ké:;:-jük, szíveskedjék 
a ,;rájékoztató a gyógyszerkészítmények 
rendelésére" e, könyvbe bejegyezni: 

Torecan drazsé, végbélkúp, inj. 1.: pótlapon 

Ezt a pótlapot szíveskedjék a kézil{:önyv 
tasakjába helyezni. 

EGYT 
GYúGYSZERVEGYÉSZETI GY.AR 

BUDAPEST 

- 1930 -



T.AVEGYL EGYT 
tabletta 

antihist8-minicum 

A Tavegyl specifikus és szelektív hatás(1 hista
minantagonista, exsudatio- és oedema-gátló tu
lajdonságú antihistaminicum. Hatása ._tartós; a 
bevételtől számított B órán keresztül therapiás 
szintet biztosít. 
Gyakorlatilae mellékhatásmentes, a többi anli
hlsta1ninnal ellentétben alig van sedáló hatása. 

ÜSSZETBTEL: 
1 tabletta 1 n1g 1-methyl-2-[2-(alfa-methyl-p
-chlordiphcnyl-methyloxy) -aethyl] -pyrrolielin. 
hatóanyagot tartalmaz hydrogenfumarat-só 
alakjában, 

J'.'\VALLATOK: 
Acut és chronikus allergiás folyamatok, felső 
légúti allergiás megbetegedések: rhinitis al
lergica, rhinitis vasomctorica, pollenosis. 
Asthma bronchialéban a kísérő tünetek 
{nyálkahártya-viszketés) enyhítésére adható, 
Acut és chronilcus urticaria, pruritus, aller
giás b6rmegbetegedések, gyógyszer- és ali
mentaris exanthemák, kontakt-dermatitis, 
neurodermatitis, allergiás dermatosisok, nem 
specifikus b6r-affectiók. Adjuvansként acut 
és chroni~1:us ekzen1ák kezelésekor. 

ADAGOL.AS: 
Szolcásos adagja felnőtteknek általában reg
gel és este 1-1 tabletta, A napi adag szükség 
esetén 3-<! tablettára is emelhető. 
Gyermelceknek 6-12 éves korig a szokáso8 
adag reggel és este "-f2-ih,. tabletta. 

Il'IBLLÉKHATASOK: 
Érzékeny egyéneken nagyobb napi adagok 
alkalmazása esetén nem kívánt hatásként fá
radtság, somnolentia, fejfájás, vertigo, nausea, 
mérsékelt gyomorpanaszok, szájszárazság, 
obstipatio jelentkezhetnek. 

FIGYELl\IEZTETÉS: 
A szokásosnál nagyobb napi adagok alkalma
zása esetén a betegek figyelmét az esetleges 
nem kívánt hatásokra fel kell hívni. Alkal
mazása fokozott elővigyázatosságot igényel, 
ezért pl. járművezetők, magasban vagy ve-



szélyes gépen dolgozók csak az orvos által 
- az egyéni érzékenységnek megfelelően -
előírt adagban szedhetik. 
Gépkocsivezetőknek, gépen, veszélyes mun
kahelyen dolgozóknak napi 2Xl tablettánál 
nagyobb adaggal történő kezelése nem aján
latos. 
Tavegyl-kúra alatt alkohol fogyasztása tilos. 

!\iEGJEGYZÉS: + 
Társadalombiztosítás terl1ére szakrendelések 
szabadon rendelhetik. Körzeti, -üz€ril1 stb. 
orvosok csak szakrendelés (fekvőbeteg
gyógyintézet) javaslatára rendelhetik. 
A vényt két példányban (másolattal) kell 
kiállítani. 

CSOI\-IAGOLAS: 
20 tabl. 

200 tabl. 
66,20 Ft 

638,- Ft 

Kérjük, szíveskedjék 
a „Tájékoztató a gyógyszerkészítmények 
rendelésére" e. könyvbe bejegyezni: 

Tavegyl tabletta I.: pótlapon 

Ezt a pótlapot szíveskedjék a kézikönyv 
tasakjába helyezni. 

EGYT 
GYOGYSZERVEGYÉSZET! GY_lli 

BUDAPEST 

- 1929 -



72-3876 FNYV 15. 

SUMETROLIM - EGYT 
tabletta 

chemotherapeuticum 

ÖSSZETltTEL: 
Tablettánként 0,03 g trimethoprirrnnn és 0,4 g 
sulfamethoxazolumot tart;:i.lmaz, 

A készitmény kettős támadáspontú chemo
therapeuticum: a bacteriumok folsavszinté
zisének két, egymást követő fázisát gátolja. 
A hatóanyagok között synergismus van: a 
kombinált készítménynek már olyan kis 
mennyisége is bactericid hatású, amilyen tö
ménységben a komponensek külön-külön 
csak bacteriostatikus tulajdonságúak. 

A tabletta bactericid effektusa a Gram-nega
tiv és -pozitív bacteriumok jelentős részére 
kiterjed {streptococcusok - beleértve a beta
haemolyticus Streptococcust is -, pneumo
coccusok, neisseriák, klebsiellák, bordatellák, 
salmonellák, shigellák és Vibiio cholerae), 
A készítmény - általában - Haemophylus 
influenzae, Escherlchia coli, staphylococcu
sok, Proteus mirabilis és vulgaris ellen is 
hatásos, 

Nem érzékeny kórokozó a Fseudomonas {' 
aeruginosa és a MYcobacterium tuberculosis. ,~' 

JAVALLATOK: 

A felső és alsó légutak infekciói: acut és 
chronikus bronchitis, bronchiectasia, pneu
monia, tonsillitis, sinusitis, pharyngitis, 
A vese és húgyutak fertőzései: acut és chro
nikus cystitís, pyelitis, pyelonephritis, ureth
ritis. 



Nemi szervek megbetegedései: Gonococcus
ürethritis, prostatitis. 
Epehólyag és epeút gyulladásos megbetege-
dései: cholecystitis, cholangitis. _ 
A gyomor-bél rendszer fe.rtózései: enteritis, 
typhus abdominalis, paratyphus, dysenteria. 
Bőrfertőzések: pyoderma, furunculus, absces
sus, sebfertőzés. 

ELLENJAVALLATOK: 
Máj- és veseelégtelenség. vér-dyscrasia, sul
fonamid-túlérzékenység, valamint terhesség. 
Csecsemőknek 1 hónapos korig nem adható. 

ADAGOLAS: 
A készítményt acut infekció esetén legalább 
5 napon át kell adni, általában pedig leg
alább 2 napi tünetmentesség eléréséig. 

Altalános adagolási tájékoztató felnőtteknek 

Therapiás adag 2 X 2 tabl./die 
Fenntartó adag 2 X 1 tabl./die 
Maximális adag 2 X 3 tabl./die 

(reggel és este, étkezés után} 

Gyermekeknek 

2 éves kor. alatt 1-2 X l/4 tabl. 
2-6 éves korban 2 X 1/4-1/2 tabl. 
6-12 éves korban 2 X 1/2-1 tabl. étkezés után. 

Acut infekció esetén a fenti adagok rövid 
ideig {5-6 napig) tartó kezelés során napi 
6 mg trimethoprim + 30 mg sulfamethoxazol 
testsúlykg-onkénti adagig emelhetők, napi 
2 egyenlő részre elosztva. 

Gyermekeknek 6 éves kor alatt a gyógyszer 
adagolása megfontolandó. 

MELLEKHATAS: 
Rossz közérzet, fejfájás, gyomorpanaszok, 
émelygés, hányás, étvágytalanság, gyógyszer„ 
exanthema. Hosszan tartó adagolás alatt vagy 
arra disponált egyénekben legtöbbször re
Yersibilis haematologiai elváltozások {agra~ 

nulocytosis, leukopenia} előfordulhatnalc 

FIGYELMEZTETf:S: 
I<::orlátozott vesefunkció esetén - a ku1nulá· 
e:ió veszélyének elkerülése végett - csak re
duli::ált adagok adhatók; a plasma-koncentrá
ció meghatározása ajánlatos. Hosszan tartó 
kezelés alatt a vérkép rendszeres ellenőrzése 
szükséges. Az esetben, ha a kűra aiatt exan
thema keletkezik, a gyógyszer szedését azon
nal be kell szüntetni. A kezelés ideje alatt 
inegfelelő mennyiségű folyadékbevitelről gon
doskodni kell. 

MEGJEGYZf:S: ++ 
Társadalombiztosítás terhére csak abban az 
esetben rendelhető, ha az adott esetben a beteg 
gyógykezelését más - szabadon rendelhe
tő - che1notherapeuticun1 megfelelően nem 
biztosítaná. A vényt 2 példányban („1náso
lat"-tal} kell kiállítani. 

CSOMAGOLAS : 20 tabl. 87,- Ft 
200 tabl. 842,- Ft 

Kérjük. szíveskedjék 
a „Tájékoztató a gyógyszerkészítmények 
rendelésére" e. kézikönyvbe bejegyezni: 

Sumetrolim tabi.: 1. pótlapon 

Ezt a pótlapot szíveskedjék a kézHcönyv 
tasakjába helyezni. 

EGYT GYÓGYSZERVEGYÉSZETI GYÁR 

BUDAPEST 

- 2141/5 -



L'.IJ)OCAIN ke:11u)es 5 °/o 
EGYT 

localanaestheticum 

0.SSZETÉTEL: 
Lidocainum 1 g, 20 g le1nosható kenőcsben. 

JAVALLATOK: 
Tüneti kezelésre alkalmazható minden olyan 
esetben, ahol a károsodott bőrfelsZfn, ill. a 
nyálkahártyák érzéstelenítésével eredmény 
érhető el. !gy: 
Viszketés külöllböző fajtáiban: a különböző 
testtájak allergiás (ekzema, csalánkiütés, 
prurigo stb.), ill. irritativ (rovarcsípés, fog
lalkozási, háztartási stb.) eredetű bőrgyulla
dásaiban. 
Fájdalmas bőr- és nyálkahártya-elváltozások 
esetén: enyhe fokű égési sérülés, felületés 
sebzés, bőrrepedés, -horzsolás, emlőbimbó 
berepedése, posteptsiotomiás, aranyéf okozta 
fájdalom, fissura, ill. fistula ani, her'pes zos
ter, ctg-besugárzás okozta károsodás stb. 
Fogászatban: prothesis felhelyezése során 
jelentkező fájdalom, fogínykezelés, injekció 
helyének érzéstelenítése. 
Műszeres beavatkozáskor: endotrachealis tu
bus, rectoscop stb. bevezetése során. 

ELLENJAVALLAT: 
Nincs, azonban allergiás bőrgyulladás fellé
pése esetén használatát abba kell ha.gyni. 

ALKALMAZAS: 
A bőr, ill. a nyálkahártya kezelése esetén a 
felszint kenőcsös gézlappal, ill. kenőccsel 
fedjük. Rectoscopos vizsgálat előtt mind a 
nyálkahártyát, mind a műszert, endotra
chealis beavatkozás előtt a tubus bevezetésre 
kerülő részét be kell kenni. 

l\.'.IELLÉKHATAS: 

Nincs. 

FIGYELMEZTETÉS: 

A kenőcs incompatibilis paraffinnal, vaselin
nal, cseranyagokkal, nehézfémekkel, jóddal, 
jodidokkal, kátrányokkal, feno)jellegű ve
gyületekkel. 



MEGJEGYZll:S: + 
Társadalombiztosítás terhére szabadon ren
delhet6. 

CSOMAGOLÁS: 
20 g 5,80 Ft. 

Kérjük, szíveskedjék 
a „Tájékoztató a gyógyszerkészítmények 
rendelésére" e. könyvbe bejegyezni: 

Lidocain kenőcs 50;0 l.: pótlapon 

Ezt a pótlapot szíveskedjék a kézikönyv 
tasakjába helyezni. 

E. GY. T. GY0GYSZERVEGY:€SZETJ: GYAR 
BUDAPEST 

- 1606 -



DESOPIMON - EGYT 
tabletta 

anorexigenicum 

ÖSSZETÉTEL: 
Chlorphenterminum hydrochloricurri 25 mg 
tablettánként, 

JAVALLAT: 

Adipositas. 

ELLENJAVALLAT: 
Kisvérköri hypertensio, cor pulmonale, glau
coma, hyperthyreosis. Terhes, valamint szop
tató anyáknak nem adható, továbbá MAO
gátlókkal végzett kezeléssel egyidejűleg nem 
alkalmazható. 

ADAGOLAS: 
Naponta 2-3 X 1 tabletta étkezés előtt, kaló
riaszegény diéta mellett. A megfelelő 

e eresere rendszerint na i 2 tabletta (reggel 
es e en) elegendő. 

l\'IELLEKHATAS: 
Mydriasis, a szembelnyomás fokozódása, 
szájszárazság, nausea, obstipatio, diarrhoea. 
hasi fáj dallnak, nehézség a vizelés kezdete
kor, fejfájás, urticaria, szédülés; kb. azonos 
arányban fordul elő álmatlanság, idegesség. 
valamint aluszékonyság és nyugtató hatás. 

FIGYEL1\1EZTETES: 
Szív- és érrendszeri megbetegedések, hyper
tonia esetén csak óvatosan és állandó orvosi 
felügyelet mellett alkalmazható. 



Decompenzált betegeli:et a Desopjmon-kUra 
megkezdése előtt compenzální kell, 
Bár központi idegrendszeri hatása minimális, 
az érzelmileg labilis, gyógyszer-hozzászokásra 
hajlamos egyének kezelése fokozott orvosi 
felügyeletet igényel. 

!'t'IEGJEGYZÉS : ++ 
Társadalombiztosítás terhére szabadon ren
delhető, 

Fénytől védve, hűvös helyen tartandó. 

CSOMAGOLAS: 
50 tabl. 16,40 Ft 

500 tabl. 139,- Ft 

Kérjük, szíveskedjék 
a .,Tájékoztató a gyógyszerkészítmények 
rendelésére" e. kézikönyvbe bejegyezni: 

Desopimon tabl.: I. pótlapon 

Ezt a pótlapot szíveskedjék a kézikönyv 
tasakjába helyezni. 

EGYT GYúGYSZERVEGYJ!:SZETI GYAR 

BUDAPEST 

- 1631/14 -

72-3875 FNYV 15. 



V enoharhiíal injekció 
Intravénás róvidhatásíi· és bázisnarkotikum. 

A Venobarhital narkózis bevezetésével nyugodt, gyors elalvás 
és gyors éhrcdé'l biztositható. Megfelelő adago!á~akor a kerin· 
gé~t nem befolyásolja, a vérnyomást számottevően nem c~ökkenti 
iól tolerálható. ' 

ÖSSZETÉTEL: Ü'i'eii:enként 0,5 g Natr. 5-aethyl-5-(l-meth;l· 
propyl)·2·tbiobarbitur. hatóanyagot és oldószcrampullánként 10 in1 
aqu. dest. pro inj.-t tartalma:.i:. 

A sárga színű por desztillált vizben maradék nélkül oldódik, 
oldata világos szalmasárga. Az előírás szerint elkészített S O/o·os 
injekciós oldat k6mhatása: pH= 10-11. 

JA\' ALLATOK: Rövidtartamú narkózisok, kisebb műtéti 
beavatkozások, diagnosztikai heavatkozá~ok (oesophagoscopia 
LronchoE-opfa) esetében, bázis és kombinált inhalációs narkózi~ 
bevezetésére. 

ELLEl\'JA VALLA TOK: Ugyanazok, melyek minden intravé· 
nás narkózisra vonatkoznak. 

Az injekciós oldat elkészitése: Az injekciós oldatot 
közvetlenül a felhasználás előtt készltjük el olymódon, hogy a 
csomagoláshoz mellékelt oldószerarnpulla tartalmát (aqu. dest. 
pro inj.) steril, lehetőleg fémalkatré~z nélküB üvegfecskendöh'e 
felszítjuk és a hatóanyagot tartalmazó porűvegbe átfccskendez· 
zük. A hatóanyag az oldószerben néhány má~odperc alatt tisz
tán oldódik és !gy intravénás befecskendezésre alkalmas. 

A beteg gyógyszeres előkészítése ugyanúgy történjék, 
mint egyéb narkotikumok esetéhen. Altaláhan elt>gendö, ha a 
mütét előtti nap estéjén altatót (0,3 g-os Sevenal tabl.), a narkó
zis kezdete elöttkb. l órával pedig 2 ml Dolargant (100 mg) és 0,5 mg 
atropint adunk intramusculárisan. Előnyben részesíthető a pheno
thiazin-származékokkal kombinált praemedicatio. Természetesen 
a beteg életkora, általános állapota és a terYezett beavatkozás 
azok a tényezők, melyek az előkészítés mértékét ,megszabják. 

ADAGOLÁS: Kizárólag intravénásan történhet. Intramuscu
lárisan nem adható! 

Az adagolás állandóan alkalmazkodjék a beteg állapotához és 
a készitménynek a betegre kifejtett hatásához. Az 50/o·os oldatot 
lassan vezetjük be és a további mennyiségek lassű adagolásával a 
narkózist a kívánt mélységig fokozzuk. Ezután kis adagok bmé· 
telt injiciálásával a narkózis fenntartható. 

A narkózis helyes és célszerü technikája sokféle 
egyéni és variációs lehetőséget oyújt. Ezeket a beteg alkatának 
és reakciójának megfelelően kell alkalmazni. Ezen szempontok 
figyelembevételével az injekció frakcionált adása 30-90 má~od· 
perces szünetek közbeiktatásával történjék. Ilyen módon a hatás 
figyelemmel kisérhetö és a narkózis mélysége a beavatkozás 
követelményei szerint irányitható. 



Ke?-deti adagnak 100-2.'iO mg·ot injicUlunk (2-5 ml 50/o-os 
olclat) kb. 20 másodperc alatt. Az adag hatásából már követ
keztetni lehet az egyéni érz"keny~égre. Legtöbb esetben_ kb. 
30-90 másodperc elteltével izome!ernyrdés és öntudatcsökkenés 
jelentkezik. Ezntfin ugyanezt az adagot 30-90 másodperces szil· 
netekkel ismételjük, amíg a kívánt narkózis i:néJységét elérjUk. 

Rövid sebészi beavatkozások ~naesthesiájához az elal
tató adag kétszerese elegendőnek bizonyult. 

A narkotikum hatása az adag nagy~ligától és a beadás sebes
ségét6l függ. Tapasztait anaestbesiológusok meggyorsítják a 
bevitelt, hogy megfelelő és rövid tartamú narkózist hiztosit~anak, 
rövidített ébredési idővel. Az egyes hefecskendezé.sek után a 
narkotikum beáramlását követűen néhány másodpercig tartó 
ve8zélytelen apnoe .léphet fel, ezért a szabályos légzés visszaté· 
l'ését a befecskendezés megismétlése előtt mindig be kell várni, 

Nai:;yobb sebészi beavatkozások esetéhen a narkózis 
kis adagok intermittál<i adásával fenntartható. Egyszeri adagként· 
2 ml 5U,ro·os oldatot alkalmazzunk. 

A Venobarbital önálló alkalmazásakor a tervezett narkózis 
idfltartama 1 g, legfeljebb 2 g felhasználására korlátozódjék 50/o·os 
oldatban. Az utolsó adag beadá~a után kb. 10-15 perc múlva 
az ön1udat vi~~zatér, a beteg megszólítható. Ezután rendszerint 
hosszabb utóalvás következik. ' 

Hosszabb ideig tartó narkózis esetén ajánlatos izomrelaxánst 
is adni, hogy az izom·elcrnyerlés fenntartását ne e~ak a narko· 
tikum ismételt beadásával érjiik el. Előfordulhat. hogy a légzés 
minősége romlik és a szükséges kifogástalan oxigeni.záeió zavart 
szenved. Ezért gondoskodnunk kell, hogy a mesterséges lélegez. 
tetés minden kelléke rendelkezésünkre álljon. 

A Venobarhital inhalációs narkózissal i~ \omhinálható. Ez 
esetben 11 narkózis bevezetése a rövid narkózis technikája sze· 
rint történjék, esetleg csökkentett adagokkal. Aetherre való átté· 
réskor ügyeljünk arra, hogy a bázisnarkózis elég mély legyen, 
hogy a gége fokozott ingerlékenységével járó tUneteket elkerúl• 
jük. Ugyanez vonatkozik az intnbáeióra is, amely legjobban 
valamely izomrelaxáns adása után végezhető. 

Re k t á li s a n bázisnarkotikumként, különösen gyermekeknél 
és olyan felnőtteknél alkalmazható, ahol a vénák állapota az 
intravénás adós lehető~égét kizárja. Gyermekek adagja test· 
sú!ykg·onkl'nt 30-35 mg, 50fo·os oldatban. Felnőtteknek 1 g·ot 
adunk 40 ml vizben. Az öntudat kb. 5--15 perc múlva vész el 
és 1 órán belül tér vissza. A rektális alkalmazás legjobb idő· 
pontja 20-30 perc a míltét megkezdése előtt. Ezt megelőzően 
1 órával atrophl 11dMa is szükséges, Gyermekeket csnk a narkó· 
zis beállta után helyezzük a műtét megkívánta helyzetbe. 

A. maximális llsszadag legfeljebb két gramm, ezt 
sohase ll:pjük túl. Ha ez a mennyiség-mellyel hosszabb míitétek 
is végezhetők-nem elegendő, akkor kombinált narkózisra kell 
áttérni. 

FIGYEL~fEZTETES! A hatóany11got kűzvetlcnfll a fell1asználás 
előtt kell feloldani. Azt az oldódás gyorsitása céljából melegíteni 
tilos. 

A Venohnrbital injekcióhoz ajánlatos fömalkatrész nélknli 
üvegfccskendőt használni, mert az oldat huzamos:ibb idő afatt 
a fémalkatrészekkel reakcióba lephet, amit az oltlat bnrn.is 
elszíneződése, esetleg zavarosodás vagy ülcdékk(·pzü<lés jelez. 
Az ilyen oldat nem használható fel. 

Fémalkatrészes feeskendöben tartott injekclbs oldat lJ2 órán 
tűl, fémalkatrész nélküli üvegfecskendőben tartotl injekciós ol· 
dat 6 órán tól nem használható. 

Friss oldat készítéséhez mindig másik steril fecskendőt kell 
használni. 

Kizárólag frissen készített, legfeljebb halványsárga színü, tel• 
jesen tiszta oldat használható l 

CSOMAGOLÁS: lOx0,5 g üveg és IOxlO ml oldószernmpnlla 
(egybecsomagolva). 70,-Ft 

MEGJEGYZÉS: Szakrendelések a biztosítottak ellátására 
nern a Társadalombiztosítás terhére, hanem a pro ambulantia 
szerekre meghatározott módon szerezhetik be. 

A pótlapot kérjük a „Tájékoztató a gyógyszerkészit1nények 
rendelésére" (V. ki'adás) e. kézikönyvben ellwlyezni. 

CHINOIN 
Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára 

Budapest, IV„ Tó n. l·S. 

230/69 Chlnoin 



C 0 I~ 0INIlí11 INI drazsé 
a szív~koszorúsér organikus és funkcionális eredetű 
megbetegedéseinek kezelésére. 

A CORONTIN tartósan fokono a szív koszorúsér 6f-áram!6sót, e szívizom oxigén 
felvételét és oxigén tortolék6t- anélkül, hogy növelné a szlvrnunl:ót. Ezáltal a meg
növel:edetl- szapora szívműködés norrnollzól6d!k, mlg a meglassult szivm1.mka 
(brodycardio) válf-ozaflan marad. 

A CORONTIN az enyhe vérriyomáscsökkent6 hatáson kívül, enyhén nyugtató tulaj
donsógával előnyösen befolyósolja az esetleges psychés zavarokat Is. A nyug
tató hatás fokozására egyidejűleg adait 15-30 mg phenobarblturalum (1-2 db 
Sevenaletfo tabi.) e!<:inyösen alkalmazható. 

Mivel a központi idegrendszer vérl:eríngésének ótóramlásót Is növeli, clkolma
zóso megHsérelhető orterlosderotlkus eredetű megbetegedésekben Is. 

ÖSSZETt:TEL: Drazs€i~ként 15 mg N-(3'-pheriyl-propyl-(2')]-1, 1-dlphenyl-propyl· 
(3)-ornin-loktót hotóonyogot tartalmaz. 

JAVALLATOK~ Kedvezően befolyósoljo oz ongino pedoris rohomolnak sz6m6!" és 
súlyoss6gót. Eredrnériyesen oikalmozho!"ó még coronaria sderosis
bon, neuravegetotiv eredetű coronaria syndromóknól, óltalóbon 
o Si".,lvi<orn vérkeringés! zovora esetében. Kedvező hatós észlelhető 
peripher!6s érszúkület esetében Is. 

ELLENJAVALLAT: A szív súlyos otrloventriculoris és introventriculorls vezefési-zovo
rol eselében. 

Vérnyórnóscsökkentől\:el egvútf odagolvo o készítmények odog
joinok: mególlopl!"óso óvotOsori történjék, o nemkivónotos hafós
óssieütközés elkerülésére. 

ADAGOLÁS: Kezdeti adagja felnőt!"eknek óltolóban naponta 3x 2 drazsé. 
Késóbbíek sorón e!égséges, ho oz odogolósf 2~3 x 1 drozsG 
ferrntortó adog bevételével folytatjuk. 

A ter6pi6s eredmény biztosHóso megkívánjo o rendszeres és több 
heten :61" tortó odogclóst. 
Egyébként szJvrehotó glycosidókkal és fójdolcmcsillopltókkci egyUlt 
is nrugodtan odogolhotó. 

CSOMAGOLÁS: 30 db o 0,015 g drazsé 7,80 Ft 
300 db ó 0,015 g drozsé 44,40 Ft 

CHINOIN gyógyszer- és vegyés;:ell termékek gyóro 
Budapest, lV., Tó ufco 1-5, 

359 - 196311!.' ~ Chlno!n hózlnyomdo 



1. PÓTFŰZETAZ V. KIADÁSHOZ 

AZ 
ORSZÁGOS GYÓGYSZERÉSZETI INI'f~ZET 

KIADVÁNYA 



Szerkes:io.:tette: Dr. S i_ft ár Endre 

A kiadásért felel dr. Siftár Endre 
Kiadja a :Medicina Könyvkiadó 

Felelős szerkesztő: Hudecz Tivadarné 
AHiszaki vezető: Rózsa István 

:Műszaki szerkesztő: Kilinszky .Jenő 
Terjedelem: 2 (A/5) ív-Példányszám: 2D 100 

MD 38 059-a-6900 
69.2062 Egyetemi Nyomda, Budapest, 
Felelős vezet.6: Janka Gyula igazgató 

GYÓGYSZE RKŰLÖ NLEGESSIÍGEK 

ACEPRAMIN E.Gy. 1'. XVIIL 
inj., gran. 
üsszetcítel: 1 amp. (20 rnl) 8 g acid. aminocaproic.·ot 

1 doboz (240 g) 90 g acid. aminocaproic.·ot tartalmaz 
(Egy csapott kávéskanál 1 g, egy csapott gyermek· 
kanál 2 g, egy csapott evőkanál 3 g hatóanyagnak 
felel meg.) 

.Javallatok: Az Acepramin indicatiós területébe azok a 
kórállapotok tartoznak, amelyekben a vérzékenység 
okozója a kórosan fokozott fibrínoJysis. fgy elsi'lsor· 
ban a primaer hyperfibrinolysis okozta coagulopathi· 
úk gyógykezelésére ajánlott, de általános tapasztalat 
szerint olyan coagulopathiákban is jó tllerapiá.s hatá~ 
érhető el, ahol a fibrinolysis nem fokozott. 
Belgyógyászat: haen1ophilia, leukaemi:ik, thrombo· 
peania, cirrhosishoz társuló vérzéken~rség egyes ese· 
teiben, thrombolytikus therapia során alkalmazott. 
streptokinase, ill. plasmin olrnzta súlyos vérzés esetén. 
Sebészet: nagy mellkasi műtétek, cxtracorporalis 
keringést igénylő beavatkozások, }Jorto-cavalis· 
shunt inűtétek stb. 
Urológia: prostatacarciuoma, prostatahrpertropi1ia 
miatt végzett műtétek. 
Szülészet-nllgyógyászat: korai lepényleválás, fenye
gető vetélést kísérő vérzékenység. 

FJlenjava.Uatok: Gravidáknak az első két trimenonban, 
valamint veseelégtelenség esetén ellenjavallt. A diffus 
intravascularis alvadás talaján kifejlődött consump
tiós coagulopathiák esetében nem alkalmazható, ha 
azonban a fibrinolysis káros szerepe is közrejátszik 
az alvadászavar létrejöttében, a. kezelést Aceprarnin 
therapiával kell kiegészíteni! 
Szfvinfarctus é.s thromboemboliás szövődmények csc· 
tén csak eli'lvigyázatosan adagolható. 

A'lagolÍts! A gyors felszívódás és kiválasztódás 1niatt az 
Acepramint folya1natosan kell a.dni, áU.aláhan 4-ü 



óránként 0,05-0,07 -g/testsúlykg-ot, átiagos test
súlyú felnőtteknek tehát napi 15-30 g-ot. 
Huzamos kezelés esetén az Acepramiu napi mennyisége 
a 20 g-ot lehetőleg ne haladja meg, ilyenkor a beteget 
- elsősorban a veseműködést - ellenőrizni kell. 
A prophylaxist kisebb mennyiség is kielégítően biz
tosítja. Stre11tokinase-túladagolás esetén 10-16 g 
Acepra1nin lassú i. vcn. bevitele szükséges. 
Az Acepra1nint lehetőleg szájon át adagoljuk. I. ven.
an csak sürgős esetben vagy olyankor, ha az oralis 
adagolás nehezített, vagy lebetEitlen. Az i. ven. iI1jek
ciót lassan (5-10 perc) kell beadni. Csepp-inftízió 
formájában csak isotoniás konyhasó vagy 5%-os 
glukóz vagy Ringer-oldattal alkalmazható. 

I\Iellékhatáso~;:: J1melygés, hányinger, hányás, ortho
statikus collapsus, ritkábban erythema és hasmenés 
fordulhat elő, küfönösen a napi 20 g fölötti Acepramin 
dosisok alkalmazásako1·. Hrgotamin-tartaráttal az 
orthostatikus jelenségek javít.hatók. 

liícgjegyzés: •1~ Az inj. csak fekvőbeteg-gyógyintézetek 
részüre van forgalomban, Orvosi vényen nem rendel
hető. 

A gran. társadalombiztosítás terhére csak fekvő~ 
beteg-g~Tógyintézetben vagy llaematologiai gondo
zóban történt beállítás alapján, rendszeres ellenőrzés 
esej;én rendelhető. A vényen a jav,tslatot adó fekvő
heteg-g~Tógyintézetet, gondozót és a javaslat keltét 
föl kell tüntetni. 

Csmnagnlús: 1ÖX20 ml amp. 185,-Pt 
1 doboz (2'10 g gran.) 95,- Ft. 

ADEBIT Ch. 
tabl. 

XXXV. 
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Összetétel: 1 tabJ. 50 mg 1-butylbiguanid. hydrochlor.-ot 
tartalmaz, 

Javallatok: A diabetes mellitus minden olyan típusának 
kezelésére alkalmazható önmagában, vagy sulfonyl
carbamid készítménnyel együtt, ahol a saját insulin 
termelés nem szűnt meg. Ezenkívül bizonyos esetek
ben insulinnal kombinált aJJ(almazása indokolt lehet. 
Elsősorban felnőttkori, sulfonylearbamidra rezisztens 
diabetesben önállóan, vagy sulfonylcarbamid készít
ménnyel kombinálva, ha ez utóbbival egymagában a 
megfeleW anyagcsere egyensúly nem volt elérhető. 
Belnőttkori diabetesben sor kerülhet elsődleges alkal· 
mazására is, ami igen előnyös lehet sulfonylcarbamid 
túlérzékenységben. 
FiatuJkori, lalJilis anyagcseréjií diabetes jobb Jwm
penzá.Jásán1 :t vércnkoringadozások csillapítására, 
insulinna! kombináfoa. Tapasztalat szerint várható az 

Insulin szükséglet csökkenése, nén1elrkor az insulin 
rezisztencia javHása. Az Adebit a fiatalkori diabetes 
önálló kezelésére ne1n alkalmas. 

Ellenjavallatok: Acidosisos anyagcserezavar, így termé
szetesen praecoma- és coma diabeticum, fertőzéses·, 
Jázas állapot, terhesség, gangraena, veseműködési 
elégtelenség, májbetegségek (annak ellenére, hogy 
s:dagolására visszavezethető rnájkárosod:1st nem 
észlelf.ek). Műtét előtt a beteget insulinra kell beál· 
líf.ani. 

Ada.goláll: Egyéni megítélést igényel. Az adagolás beál· 
lítása, illetve átállítása csak gyógyintézetben, vagy 
szakorvosi járóbeteg-rendelésen történt állandó orvosi 
(laboratóriumi) ellenőrzés mellett végezhető. Helye
sen akkor járunk el, ha a kezdeti adagot fökozatosan 
növeljük az egyéni optimális adag eléréséig. Az átla
gos kezdeti adag naponta 2-3-szor 1 tabletta (100-
150 mg) étkezés után, kevés folyadékkal. A további
akban, a beteg állapotától függően, 2-4 naponként 
1 tablettával növelhetjük az adagot. A maximális 
napi adag 6 tabletta (300 mg) 3-4·szeri elosztásban. 
A bevezetés időszakában (10-14 napig) a napi vizelet· 
cukor ürítés és néhányszor az éhgyomori vércukor 
vizsgálat elvégzése szükséges, minthogy általában 
csak a kezelés 10-14. napján dönthető el, hogy a 
beteg reagál-e a kezelésre. A további időszakban (kb. 
2 húnapig) az ellenőrzést 1 ~2 hetenként végezzük. 
A vérkép, a máj- és vesefunkciók féléveid:ént ellenőri
zendők. Napi fenntartó adagja leggyakrabban naponta 
reggel 1-2 tabletta és este 1 tabletta. 
A diéta szigorú beta.rtása tern1észetesen elenged
hetetlen. 
Kombinált kezelés esetén a sulfonylcarbamid készít
mény, illetve az insunn adagja az anyagcsere-kont
rollnak 1negfclelően csökkentendő. Amenuyiben a 
normális anyagcsere a kombinált kezelés (pl. 2 tabl. 
sulfonylcarbamid „. 3 tabl. AdebiO alkaJmay.ására 
helyreállt, n1egkísérlcndő a. sulfonyJcarbamid készít
mény fokozatosan történő telles elhugyása. Az adag 
csökkentése, va.gy növelése csak megfelelő laborató
riumi ellenőrzéssel történhet. Insulinról történő át
állít.á.skor az insulin elhagyása csak fokozatos lehet. 

l\Iellékhatások: A ritkán előforduló mellékhatások (ét
vágytalanság, llányinger, hányás, hasmenés, fé1nes 
szájíz) az adag átmeneti csökkentésével általában 
1nérsékelhetók, illetve megszüntethetők. 

JHegjegyzés: >fi Rendelését az insulin és az oralis anti
diabeticumok rendeléséről, kiszolgáltaUisáról kiadott 
5/1967. (Eü. K. 2.) Eü. M:. számú utasítás szabályoz
za; l. V. kiadás 365. oldalán) 

Cson1agobis: 40 tabl. 6,80 Ft 
200 tabl. 30,50 Ft. 
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BAIJrIX K. Gy. 
cseppek 

XVII. 

összetét.cl: 1 üveg (10 ml) 0,5 g 1-(o-chlorphenyl)-l
phenyl-3-dimcthyla1ninopropanol-(l) hydrochlor.-ot 
tartahnaz. 

Javallatok: Acut és chronikus köhögés, Cllronikus bron
chitisek okozta pharyngealis_ !rűhöEl"és.' tonsille?~OIU1:a 
utáni köhögési inger. Pleunt.rs, tudőtumor, s1hcos1s 
okozta köhögés. Specifikus tüdöfolyamatoknál is, 
főképp ahol kodein.származékok meqszok~~ .. 1nár 
fennáll. Bronchoscopia, bronchographta, tudotoltés 
előtt prophylacticusan. 

Atlagolás: Felnőtteknek naponta 3-4-szer 20-30 csepp, 
kevés vízzel vagy gyümölcslével. Gyermekeknek 
naponta 3-szor 5-15 csepp, csecsem6knek 3-szor 5 
csepp. 

l\Iegjegyzés: + 'fársadalombiztosítás terhére szabadon 
rendelhető. Lejárati idő: 2 év. 

Csorriagolás: 1 üveg (10 ml) 8,40 Ft. 

CIILOROCID S E. Gy. T. 
inj. 

XLVII. 

összetétel: 1 üveg 1 g chloramphe~ieol.-ot (1,378 g 
chloramphenicol. succin. natr. alakJában) tartalmaz. 

Javallat: Mindazon megbetegedésnél, amelyek pa~ho
genesisében, pathogen agensként, az egyéb the~ap1ára 
nem, -vagy nem eléggé re~gál~, chloramphenic.ol.-ra 
azonban érzékeny kórokozok kizárólagos, vagy Jelen

-,tlls -,_szerepet játszanak és amelyeknél em!lllett '.!' 
- ainJ>henieol-más alkalmazásmódja nem Jár kello 

·p:i,áS),:il(t~~~,'-::va.gy nem vihető keresztül. 

- ss_zan:t.a:rtó_ intermittáló kezelés, aetio
Zatian--megbetegedések, vérképzőrend

tjlájb_etegségek, veseelégtelenBé_!i\"• 
utáni állapot továbbá kora.szu-

kézelése. Propbylaxis céljára nem 
"épi6rendszerre ható gyógyszerek
mazékok, phenylbutazon, ph~no-
mok, -sulfonamid stb.) egy1de-

--j:'Sdagja-- felnőtteknek 40 mg/kg 
'éknek 50 mg/kg, 2-3 részletben 

csak i. ven. és i. musc. alkalmazható 
(1- üveg tartalmát 5 ml oldószerben 

oldva). Vénába lassan - l perc alatt - kell injiciálni, 
i mUBc. pedig mélyen az izomba. 
Hosszan tartó és nagy adagokat alkalmazó chloram
phenicol. therapia esetén ajánlatos a teljes vérképet 
rendszeresen ellenőrizni, különös tekintettel a reti
culocyta-szám meghatározására. Egy éven belül 
ismételt kúra - elővigyázatosságból - csak előze
tes kivizsgálás ut.án kezdhető meg. 
A Chlorocid-8 könnyen oldódik, oldata tiszta, hosz· 
szabb állás után sötétedik. Célszerű fiissen --~észült 
oldatot használni. · 

lUcllékhatá-sok: Nausea, stomatitis, lingua nigra, aller
giás reakciók fordulhatnak el6. A megadott adagok 
túllépésekor, vagy hosszú kezelés során granulocy
topenia, esetleg aplastikus anaemia, valamint neuro· 
toxikus tünetek (opticus ncuritis, peripheriás neuri· 
tis) jelentkezhetnek. 

1\-Iegjegyzés: + + Társadalombiztosítás terhére a Chlo· 
rocid drazsé rendelésére megállapított szabályozás 
szerint rendelhető. Lejárati idő: 3 év. 

Csomagolás: 1 üveg 1 g + lX 5 ml oldószer 16, 70 J<t 
50X 1 g + 50X 5 ml oldószer 720,- ]'t. 

IJOPEGYT E. Gy. T. 
tabi. 

XVI. 

Összetétel: 1 tabl. 0,282 g metllyldopum 1,5 H
2
0( = 0,25 

methyldopum anhydr.)-ot tartalmaz. 

Javallat: Alkalmazása olyan kőzépsúlyos hypertensiv 
betegeknél javallt, akiknél a hypertensio már hosszabb 
ideje fennáll, vagy akiknek labilis hypertensiója se· 
dativ therapiára nem reagált. A Dopegyt mind álló, 
mind fekvő helyzetben csökkenti a vérnyomást, 
A napi vérnyomásingadozá.B a szer alkalmazásával 
minimális; munka-hypotensio ritkán fordul elő. 
Az adag helyes megválasztásával a túlzott mértékű 
reggeli hypotensio elkerülhető anélkül, hogy a ké
sőbbi vérnyomáscsökkenés elmaradna. Hatása álta
lában 12-24 óráig tart és a therapia leállltásakor 
sem jelentkezik hypertensiv kiugrás. Sem a glomeru
Iaris filtratiót, sem a vese vérátfolyását nem befolyá· 
solja jelentéísen. Alkalmazásakor a perctérfogat rend· 
szerint változatlan marad anélkül, hogy a pulsus· 
szám szaporodna. 

Ellcnjava.Ilatok: Alkalmazása phaeochromocytomában 
szenvedő betegeknél, továbbá aktív hepatitis, vese
elégtelenség esetén, valamint terheseknél ellenja
vallt. 

Adagolás: Adagolása egyéni beállítást igényel. Kezdő 
adagja felnőtteknek általában az első két nap estén
ként egy-egy tabletta, mely adag kétnaponként 
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egy.egy tablettával emelhető, a Yérnyornás kellő 
csökkenéséig. A maximálisan alkalmazható napi 
adag: 8 tablet,ta. A kellő hatás elérése után - ugyan
csak kétnaponként - a napi adag egy.egy tablettával 
csökkenthető, a megfelelő fenntart6 adagra. Ez álta
lában napi 2-3 tabletta szokott lenni. A Dopegyt
therapiát az eg~réb medicatiók fokozatos elhagyásával 
célszerű bevezetni, az alkalmazott Dopegyt mennyj. 
ségének ug~'ancsak fokozatos -- a kellő therapiás 
effektust biztosító - emeléséig, Egyéb antihyper
tensivummal vagy salureticú.mmal kombinálva is 
adha.tö, ebben az esetben additiv hatás érhető el. 

1ife.llékhatások: A therapia kezdetén vagy az adag 
növelésekor átmeneti seda.f.iv hatás észlelhető. Néha 
szédülés, fejfájás, gyomor·bél tünetek is előfordul
hatnak. Az orthostatikus hypotensio tünetei ritkáb
bak és enyhébbek, mint egyéb antihypertonicumnál. 
Enyhe szájszárazság, ritkán nausea is előfordul. 
Az esetleges oedema thiazidszármazék alkalmazásá
val megszüntethető. Néhány alkalommal a fehérvér
sejtszám reversibilis csökkenését észlelték, amely 
csökkenés elsősorban a granulocytákat érintette. 
A szer alkalmazásának első hetében depressio, hallu
cinatio szórványosan láz jelentkezhet, egyes esetek
ben a 'májfunctiós próbák eltérésével együtt (máj· 
károsodásra. utaló klinikai jelenséget azonban nem 
találtak). A gyógyszer megvonása után ezek a tünetek 
rendszerint. rövid id6n belül, megszűnnek. 
Tartós Do:r}egyt-kúra során célszerű a direkt Coombs
test (DCT) vizsgálattal 1/,~ 1 évenként az esetleges 
autoimmun haemolytikus anaemia lehetőségét ki
zárni. A Dopegyt a katecholamin próba hamis pozi
tivitását okozhatja, és így phaeoehromoeytoma téves 
gyanúját keltheti. 

l\iegJegyzés: •I< Társadalo1nbiztosítás terhére csak fek· 
vpbeteg. gyógyintézet vagy belgyógyászati szakren
delés javaslata alapján rendelhet.ő, a hypertonia oI;van 
eseteiben „ ahol Rausedyl vagy Rausedyl·kombmá
. ciók. Jlerd. vezettek megfelelő eredményre, illetőleg a 

, béteg ezeket nem jól tűri. A vényen a javaslatot adó 
gyógyintézetet, illetőleg a szakrendelést és a javaslat 
keltét fel -kell tüntetni. 

CsomaF;ciJás: 50 tabl. 76,- Ft 

EXANGIT E. Gy. T. 
inj. XVII. 
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Összetétel: 1 amp. (2 ml) 10 mg p·butyilamino benzoe
sav-w·O·methylnona-aethylenglycolester (benzona
tatum)·ot tartalmaz. 

Javallatok: .Területe megegyezik az :E:xangit drazsééval, 
azzal a különbséggel, hogy az Exangit injekciót - acut 
esetekben - a prompt hatás biztosítására használ· 
ják. Az injekciós kezelést Exangit drazséval lehet foly
tatni vagy kiegészíteni: acut és chronikus bronchi
tisek és a bronchitis-syndrolna aetiologiáját képező 
megbetegedések: influe.nz'.l-, hfiléi:es. hurut, kanyaró, 
pertussis _pneumonocoruosis, cardialis decomp~nsati_o, 
tuberculosis, tüdőgennyesedések, bronch1eetasm 
bronchopneumonia, tüdőmycosis, emphysema, pneu
monitis, tüdőcarcinoma stb. 
Javallt asthma bronehiale esetén is, ahol .„ugyanis 
tiloa minden olyan gyógyszer, amely a légz.ési ingert 
csölékenti és a respiratiót gátolja, Továbbá idegell 
test, vagy a belégzett gázok által okozott bron
chusirritatio, valamint bronehoscopos vagy bron
chographiás beavatkozások. A _pleura irritatióját elő· 
idéző folyamatok: pleuritis sicca, pleuritis exsudativa 
vagy spontán pneumothorax és minden nemű _pleura
lis beavatkozások, mint pl. pneumothorax, pleura· 
punctio és a pleurán végzett műtétek után, utókezelés· 
re. Műtét előtti és utáni köhögések csillapítására és 
megszüntetésére is javasolják. 

Adagolás: Napi adagja nagyobb gyermekeknek és fel
nőtteknek 1-3 x 1 amp. s. cut. vagy i. musc„ ill. 
1-2 X 1 amp. lassan i. ven. 
Gyermekeknek naponta 1-2·szer az alábbi adagolás 
szerint: 

6 kg alatt 
1 éves korig 
3 éves korig 
6 éves korig 
6 év felett 

0,3ml=1,5 mg 
0,4 ml=2,0 mg 
0,5 ml= 2,5 mg 
0,8 ml=4,0 mg 

1~1,5 ml=5,0ill. 7,5 mg. 

1\fellékhatások: Ritkán fellépő és az alkalmazás meg· 
szüntetésével rövid időn belül elmúló somnolentia, 
nausea, bőrtünetek, taehycardia. 

l\-Iegjegyzés: >!< Társadalombiztosítás terhére szabadon 
rendelhető. Lejárati idő; 3 év . 

Csomagolás: lOX 2 ml a.mp. 9,80 Ft 
lOOX 2 ml amp. 89.- irt, 

GASTRIXON E. Gy. T. 
inj., tabl. 

x. 

Összetétel: 1 amp. (1 ml) O,li mg xanthen-9·carbonsav 
tropinester-N-methylbromid·ot, 1 tabl. 2mg xant· 
hen ·9-earbonsa vtro_pinester· N · methylbromid-ot tar
talmaz. 

Javallatok: Az ulcus-betegség különböző, főként hy
peraciditással járó formái és heveny szakai. Hyper· 
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motllitással járó. gastrointestinalis mcgbetegedések~:;!I······ -:ri.::, 
pl. colitis spastica, hasmenést okozó enterocolit~.;
stb„ cholecy;;;topatbia. Fájdalomcsillapítóként húgy •. ''·1fi2 
úti sünaizo~pas~usok, ill. köves rohamok esetén ;~ 
alkallnazhato. Köves rohamok (úholelithiasis ncpb- . 'flJ!l: 
rolitlüasis) blockolására a Gastrixon csak az' esetek: ·.A~ 
kb. 60-70%-ában elegendő önn1agában. Hatás- it:i 
talansága esetén egyéb spasmoJytieumok esetleg ' 
opiatok adása szűkséges. _ ' 

FJlenjavallutok: Glaucoma, myaJ?thenia_ gravis, hypoto
nia, inostata !1ypcrtrophia stb. 

Adagolás: _.\tlagos napi adagja: 3-szor '/2-1'/, tabl. 
(3-~ mg) étlrn.zés után, 2-3-szor 1 ainpulla (l-1,5 
mg) i. muse. 

l\fol_lé~hatiisok_: Száj- és torok~zárazság, ritkábban myd-
nasis, mérsekelt tachycardia, palpitatio eordis, aceo
m?datiós ~a:a.r, hólyag-tenesmus, ill. enyhe vérnyomás 
eses és k1vetelesen erythema. :r.iellékhatások jelent
kezése esetén rendszerint elegendő az adag csökken
tése; a Gastrixon-kezelés leállítására csak kivótelesen 
lehet- szükség. 

.\legjegrz<'s: •!• •!• 'l'ársadaJombiztosítás terhére szaba
don rendclliető. 

C~nmfl~;oJás: lOX l ml amp. 11,90 Ft 
lOOX l ml amp. 105.- Ft. 
20 tahl. 5,70 Ft 200 tabl. 32.- Ft. 

1 

!IALOPERIDOL K. Gy. 
inj., tabi., cseppek 

IV. 
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ÖsszetE'frü: 1 amp. (1 ml) 5 mg haloperidol.-ot· l tabl. 
1,5 mg haloperidol.-ot; 1 üveg (10 ml) 20 1ng (lŰcsepp= 
1 mg) haloperidol.-ot tartalmaz. 

JuvaHatok: :Minden olyan kórkép, 1nely Jnotoros és 
psychés agitatioval jár, mánia, paranoidhallueinatoros 
oligophrenia és epileptiformis psyehosisok delirium 
tremens. CsilJaplthatatlan hányás. ' 

Ellenjavallatok: Pyramidalis vagy extrapyramidalis 
tünetcsoporttal járó kórképek. Hysteria. 

Adagolás: Az il1jekció alkalmazása általában akkor 
javallt, amikor az oralis adagolás Yalamilyen okból 
lehetetlen (pl. uagyfokú agitatio). 
Adagja ilyenkor 1 ampulla (5 mg) intrarnuscularisan. 
Az átlagos oralis napi adag 2-4 mg. Az egyéni tűrő· 
képesség üs szükséglet figyelernbevét.elével azonban 
a napi adag 1,5-10 mg között váltakozhat eg~'enlő 
részekre elosztva. ' , 
Gyermekek na.pi dózisa 5 éves korig a felnőtt dózi:o, 
negyede, 6-15 éYeR korig a felnőtt dózis fele. Krö-

nikus hányásban általában 2X 10 cseppet (2 mg) 
adnak naponta. 
A Ralopcridol fokozza bizonyos centrálisan ható 
szerek,, J)l. barbHurUtok, úpiumkészít1nényok Iiatá
sá-t, ezcrL alkalmallá~a il:\'üll készítményekkel együtt 
11a.(JY köriiUekintést tes;; szükségessé. Alkahnaiása hi
zár6lay orvosi kontroll mellett történhet. 

:;\Iellékhatások: Huzamosabb ideig történő kezelés 
után a betegek nagy részénél akincsia, tremor, izom
Jiypertonia, vagy egyéb parkinson-szerű tünetek lép
Jietnek fel. Eze]( a t.ünetck az adag csökkentésére 
vagy a Jrnzelés átraeneti abbahagyása, után. spontán 
rnegsziínnek, illetve antiparkiusonos szerekkel ku
pirozhatók. 

j'.\Iegjegyzés: + Társadalombiztosít.ás terhére ideg
szakrendelések, ideggondozók szabadon rendelhetik. 
Körzeti, üzemi stb. orvosok csak idegszakrendeiés 
(ideggondozó, fekvőbeteggyógyintézeti, elme-ideg
osztály) javaslatára rendelhetik. Lejárati idő: inj. és 
cseppek: 2 év. 

CsomagoHis: 5Xl ml amp. 14,70 :Ft. 
50X 1 ml amp.123,00 Ft 
50 talJl. J 3,70 Ft 
250 tabl. 58,:IO Ft 
1 ilveg (10 ml) 17,20 Ft. 

PANANGIN K. Gy. 
drazsé, inj. 

XIV. 

Üsszetétel: 1 drazsé 0,14 g magn. asparagin. anh. 
(Mg++= 11,8 mg), 0,158 g kal. asparagin. anll. 
(K+=36,2 mg); 
1 amp. (10 ml) 0,40 g magn. asparagin. anh. (Mg++= 
33,7 mg), 0,452 g kal. asparagln. anh. (K+=l03,3 
mg)-t tartalmaz. 

.Javalla.tok: Angina peetoris kezelésében adjuvansként, 
szívinfarctusban rhythmus·zavar esetében és utó
kezelésében, digitalis okozta rhythmus-zavar, digi· 
talis intoxicatio. Rhythmus-zavarok: tachyarrhyth
mia, ventricularis extrasystolia. 

Ellenja:vaUatok: Aeut és chronikus veseelégtelenség. 

Adagolás: Naponta 3X2 drazsé, vagy l-2Xl-2 
ampulla 50-100 n1l physiológiás konyhasó - vagy 
5-10%~os glucose oldattal felhígítva, lassan i. ven. 
vagy tartós eseppinfüzióban. Prophylactikns és fenn
tartó adagja naponta 3X 1 drazsé. A Pananginnal 
együtt szükség esetén st.rophantin vagy digitalis 
készítmény is adagolható. 

;\fegjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére szabadon 
rendelhető. Lejárati idl:í: 2 év. 
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Csoinagolás: 50 drazsé 25,30 Ft 
500 drazsé 245,60 Ft 
sx 10 ml amp. 12,90 Ft 
50X 10 ml amp. 106.- Ft. 

PERCHUlRAT-K E. Gy. T. 
tabi. 

XXXII. 

ihszetétel: 1 tabl. 0,4 g kal. perchlorir:um-ot 
tart:tlmaz. 

.Javallat: Hyperthyreosis. 

Adagolás: A kezdő adag - az esettől függően - 1200-
1600-2000 mg/die - napi 3-4-5 tabletta -
2-6 héten át; a kúi·a a.dag 600-1000 mg/die - napi 
J %-2 % tabletta között van és mintegy 3-4 hónapig 
tart. Általában az cuthyrcoid állapot elérésekor a 
kezdő adag 2/3-a, a súlygyarapodás megindulásától 
a fele, a további javulás esetén 1/3-a adható; 
a fenntart6 adag napi 400-600 mg/die - 1-1% 
tabletta naponta - 1-1 % évig. A gyógyszerelés 
JrnrábLi kihagyása esetén recidiva várható. 
A napi adagot 3, ill. 2 részletben, étkezés után lrnll 
bevenni. Stílyos hyperthyreosisban kombinált kezelés 
fa folytatható Perehlorat-K inellett, vala1nelyik hor
n1onsynthcsist gátló gyóg_yszerrel. IlJ•enkor a két 
szert 3-rí napig a. szokásos adagban adják, n1:ijd a 
Perchlorat-K-t 1000 rng/die ~napi 2 % tr/bletta - a 
:t.fetoth~'rint pedig :10 n1g/die adagra - na.pi 3 tah
letiára ~ csökkentik. 

1\-Iellékltatáí>ok: Gyomorpanasz, allergiás bőrreakció, 
enyhe hőc1nelkcdés, melyek nem haladják meg az 
anorganikus jódkészítmények okozta mellékhatiisok 
mértókét. Szórványosan vérképzőrendszeri károsodás 
(agranulocytosis, aplastikus anaemia.) is előfordull1at, 
ezért eleinte hetenként, később ritkábban, a vérkép 
ellenőrizendő. A beteget ki kell oktatni: toxikus tünet 
(láz, garattünct) esetén a gyógyszer szedését hagyja 
abba és vérképellenőrzésre jelentkezzék. Az esetleges 
thyreotoxikus krízis i. vcn. jódbevitellel (Intrajod) 
tnegszüntethető. 

J\.Icgjegyzés: •I~ Társadalombiztosltiis terhére szabadon 
rendelhető. 

C.~on1agolás: 50 tabl. 21.40 Ft 
250 tabl. 95,90 Ft. 

PITENl'LBUTAZON K. Gy. 
kenőcs 

XLIII/XLIV. 
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Összetétel: 1 tubus (20 g) 1 g phcnyJbutazon.-ot tartal
maz lemosható kenőcsben. 

Javalla.f.ok:. Különböző mechanikus és kémiai bel1atAsok 
okoi:ta b?,r~Ylllladások. Kis kiterjedésű I. és -II.- fokú 
~g~Sl ~J,L--k, napégés. Intravenás és intra:muBeulárls 
inJcke1~k beszúrási helyén keletkező bőrgyul]adások 
rovarcs1pés. Inflammált. nodua haemorrhoidalis. }'elü~ 
let-~~ thrombop~Icbitis helyi kezelése, ezen indik:iciós 
területen a készltmény nem az anticoagulans kezelés 
helyettesítésére, hanem kiegészítésére szolgál Trau-
1nás lágyrészsérülések, duzzanatok, haemdton1ák, 
jzom·, és inhűzódá.s amputat.i6s .ci;onkfájdalorn. 
Rheumatoid arthritis és arthrosis, synovitis, tendinitis 
t.endovaginitis adjuvans kezelése. "-·~-" ' 
A mély vénák thrombophlebitisének kezelésére a 
készítmény nem alkalmas. 

Ada.golás: Naponta 2-3-szor az érintett bőrfelületet, 
d6rzsölés nélkül, vékonyan bekenjük. 

1\Iegjegyzés: .:r~ 'fárnadalombiztosítás terl1ére szabadon 
rendelhető. 

Csomagolás: 1 tubus (20 g) 0,- Ft. 

PLASTUBO.L E. Gy. T. 
spray 

XLlV 

Üsszetétel: 1 palack (100 g) ti,D g met.11ylmetacrylat
butylmet.acrylat-butyl;Jcryl.at copolymer.-ot; 0,4 g lli
octylphtl1al.-ot 34,3 g uot!rnr acct .. -t., 120 g monofluor· 
trichlormethant és difluonliehlonnethant tartalmaz. 

Ja.va.Jlatok: zárt. műtéti sebek fedése; váladékozó sipo· 
lyok, sebek környékén a bőr védehue; elsőfokú ~gési 
sérülések befcd6se; felületes hámhorzsolások, fnssen 
bchámosodott sebek védelme; nehezen köthető terü· 
letek sebvédelme; nmn nedvedző ekzemák, dermatiti· 
sck fedése (nem zsíros, felszívódó kenőcsök alkal· 
mazása után is); az ép környezet védelme maróha.f.á,gú 
ecsetelők alkalmazásakor; érzékeny bőr védelme 
irritáló anyagokka.J szemben, 

Ellenjavallatok: Anaerob kórokozókkal fertőzött seb 
esetén, valamint mély, tasakos, bőven váladékozó 
sebeknél, III. fokú égési sérü16sek esetén, továbbá 
nyomásnak kitett testrészeken. 

Adagolás: A védőkupak leemelése után a szórófej lenru
másakor a szelepnyíJásou keresztül a filmképző anyag 
és a propellens elegye permet formájában távozik a 
palackból. A bevonandó felület minden részét egy
két másodpercig érje a. permet. Az oldószer elpárolgása 
után (kb. :10") a testfelszínen száraz, átlátszó film 
képződik. Elegendő vastagságú filmet akkor kapunk_. 
ha a permetezést 2-3, esetleg 4 ízben megis111étel
jük. A palack tartalmának gazdaságos kihasználása 
érdekében a szelep nyilása a befedendő testfelszíntől 
25-30 cm-re legyen. Az aerosol palack műk6dési 



, . ·dá ·· géhez hasonlú, -ezért uwgküzelítőleg 
e:!VB·:l szo su;-;etben ajánlatos tartani. Használat 
1 ~~gől!g~~tl1~~~t ;zórófejjel Iefeló fordítva, a szúrú
~ · ~ niudaddfg lenyomjuk, a1níg a szelepen át per
~~1 ;ií;vozik. fg;>..' megclőzz~k it nszelep eldu~ul~sát: 
A bőrfelületet a film felhelyezese e~ott mefj kel~ t·i,sztüa.n.i 
és szárazra törőlrii. A bevonat nn11den 1rán~y ban 2-3 
ujjnyival haladja 1neg a sebszélelret. Noha .a 2:--;4 
rétegfien fclhelyezet.t filin rugalmassága k1elég1tő, 
eiőfordulhat, hogy nagyobb n1echanikai behatásra 
megreped. Ha a filmen repedés keletkezet,t, a filmet 
újabl) rétegel>'. felhelyezésével) kiegészítjUk, „1ncg
foltozzuk". Ha a sebszélek közi:U szivárgó vér, savó, ill. 
az égési sebfelszínen kilépő plas111a a filmet felemeli, 
t.anácsos a képződő hólyagot eltávoiítani és a nyílást 
újabb réteg felvitelével zárni. A filmréteg etilacetáttal 
(aetller aceticus) lemosható, vagy a film óvatos 
húzásával is eltávolíthat.ó. 
A PlastuboJ ne1n tartaln1az chemolherapeuticumot, 
ant.ibioticurnot, Ucsinficicnst, ezért a filn1 felhelye
zése előtt - nlint a llagyo1nán~~os sel/l{öt.ésnél -
gondoskotlni kell az aseptikus és antiseptikus seb
cllátásról! 

1Hc!lék1rntások: A nyílt sebfelszínre pcrrnctezett Plastu
bol az oldószer párolgása és a propellens gáz alacsony 
forráspontja miatt mintegy 30"-ig tartó 1núló fáj· 
dalmat okoz. 
Rrzékenybőrű egyéneken a felhelyezett film alatt és 
körül néha bőrpír ala.kulhat ki, melynek nincs jelen
tősége és kezelést nein igényel. 

l\legjcgyzés: Nem a társadalombiztosítás terhére, hanem 
a pro a.mbulantia sr.erekre meghatározott n1ódon 
szerezhető be.Lejárati idő: 1 1/z év. 'l'üzveszélyes, nyilt 
láng J[özelében nem használható! 

Csmnagolás: 1 palack 35.- Ft 
!OX 1 palack 350.- Ft. 

RIGETA!llN K. Gy. 
sublingu. tabl. 

XVI. 

Összetétel: 1 sublingualis tabl. 1 111g ergotamin. tart..-ot 
tartalmaz. 
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,la.vallat.ok: };Jigraines roham 111egel6zése és kezelése 
Vascularis típusú egyéb fejfájások, migrain·aequi 
valensek. 

Ellenjavallatok: Peripheriás keringési zavr.rok, coronaria 
megbetegedés, hypertonia, máj· és vesebetegség, 
graviJitás, sepsis, súlyos arteriosclerosis, thrombo
phlebitis, prurit11s. 

Adagolás: A roham fenyegető jeleinek kezdetekor 1 
tablettát nyelv alá téve oldódni hagyunk. Ez az adag 

Sl;ükség tzerint megismételhető, do a napi ösRzinennyi
seg n~ .. rnladji: inog a 3 tablettát, az 1 J;avi össz. 
nienn~ még pedig áJt.a.Jában 12 tabletta lehet. 

l\legjegyzés: -r~ + Társadalombiztosítás terhére szaba
don rendelhető. 

Cs01nag0Iás: 12 tabletta 8,30 I•'t. 

SANOTENSIN E. Gy. T. 
tabl. 10 mg és 25 mg 

Összetétel: 1 tabi. 10 mg ill. 25 mg guanethidinum 
sulf.-ot tartalmaz. 

Javallat.ok: Középsúlyos és sűlyos hypertonia, beleértve 
a m~lignus lefolyású kórképeket is, továbbá hyperthy· 
reos1s. 

Ellen;javlllla.tok: Chromaffinoma okozta hypertonia ez 
esetben ugyanis a guanethidin a keletkezett no;ad
renalin hatását még fokozza is. A parasympatholytlk11s 
tónus fokozódása miatt a gyomor- és bélrendszer 
betegsége esetén, valamint műtét előtt álló betegeknek 
nem adható. 

Aclagolás: Kezdő adagja na1ii 10 ing. Ezt az adagot 
7-14 nap múltán, 1-2 hetes időközönként 10-10 
1ng-mal emeljük arra a mennyiségre, amely a kívánt 
vérnyon1ásszintet biztosítja. Ez a hatásos adag általá
ban napi 50-75 mg között van, bár egyes esetekben 
rnái: napi 5 mg is kellő, [hatású lehet, más esetekben 
p~d1g csak napi 400 mg alkalmazMa biztosítja a 
kivánt ala.csony tensioértéket. 
Hospitalizált betegnél az adag rövidebb időközön
kénti emelése is megengedhető, de ilyenkor is figye
lembe kell venni, hogy a Sanotensin hatása egy hét
nél rövidebb időn belül általában nem jelentkezik. 
Kizáróla.y intézeti kezelés esetén kezdő a.dagként napi 
25 mg az adag, amit naponta 12,5 mg, ill. 25 mg-mal 
emelünl> a vérnyomás kíYánt mértékének eléréséig 
ill. amíg a mellékhatások nem jelentkeznek. ' 
Más vérnyomáscsökkentő szerekkel, elsősorban thia· 
zidszánnazékokkal (Chlorurit, Hy_pothiazid) kombi· 
nálva a Sanotensin adagja - a szükséghez képest -
csökkenthető. 
Az adagolás beállítása lelietőleg intézetben történjék, 
a s.anotensin további alkalmazá;<;a idejére pedig biz
tos1tani kell az orvosi ellenőrzést. 
Hyperthyreosis esetón - adjuvánsként - 25-50 
mg-os napi adagok a peripheriás sympathikus túl
sülyra. vissza.vezethető tüneteket jól csökkentik. 

l\Iellékhatások: A készítn1ény különösen a reggeli felkelés· 
kor okoz - álló testhelyzetben - jelentős vérnyomás
csökkenést, mely ájuláshoz is vezethet. Enyhébb 
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esetekben ezt az orthostatikUB tensiocsökkenést_'; 
therapiásan IB ki kell használni, vagyis a beteget nem , 
szabad ágyban tartani. Súlyosabb orthostatHrus 
hypotoniánál Trendelenburg-helyzet vagy noradrena" 
lin-infusio alkalmazása javasolt. 
Gyakran jelentkezik a szer alkalmazásakor diarrhoea 
melyet az atropin jól szüntet. Az esetleges brady~ 
cardla rendszerint nem okoz _különösebb kellemetlen
séget. Előfordul továbbá ejaculatiós impotentia, mely 
mindig reversibilis. 

lUegjegyzés: ~ >!< Társa<lalombiztosítás terhére szakor
vosi rendelésen szabadon, egyéb esetben szakorvosi 
javaslat alapján rendelhető. 

Csomagolás: 40X 10 mg tabl. 17,80 Ft 
200X 10 mg tabi. 82,80 Ft 
20X25 mg tabl. 20,10 Ft 
200X25 mg tabl. 181,50 Ft. 

SCUTAMIL-C E. Gy. T. 
drazsé 

XI. 

Összetétel: 1 drazsé 150 mg N-isopropyl-2-metbyl-2-
propyl-1,3-propandioldJcarbamat (carisoprodol) és 
100 mg N-acetyl-p-aminophenol (paracetamol)-t 
tartalmaz. 

.Javallatok: Fájdalmas izom-spasmussal járó állapotok
ban: rheumatoid arthritiB, spondylosis, periarthritis 
humeroscapularis, neurit.IB n, ischiadici, neuralgiák, 
lumbago, arthrosisok, bursitis, post.fracturás állapotok 
ún. rheumatologiai szaka, tumor, distorsio, sub
Juxatio és luxatio által kiváltott izom-spasmusok, 
algopathiás reflex-dystrophlák, psychogen rheumatis
mus, tortieollis, Little·kór, tetania, activ és passzív 
torna- és mozgásgyakorlatok inegkönnyítése. 

Adagolás: Átlagos napi adagja felnőtteknek és 6 évesnél 
nagyobb korú gyermekeknek 3X 1 drazsé, étkezés 
után, A drazsékat erősen keserű ízük miatt ne1n 
ajánlatos szétrágni. 
Figyelmeztetés: Gyermekeknek 3 éYes kor alatt nem 
adható. Járművezetők, veszélyes gépek mellett vagy 
épületen dolgozók nem szedhetik. 
Ha folyamatos szedése 10 napon túl is szükséges, vagy 
ha 12 éven aluli gyermek használja, ez csak orvosi 
ellenőrzés mellett történhet. .Az alkohol hatását 
potenciálja . 

l\Iellékhatás: Nagyobb adagok alkalmazása esetén rit
kán álmosság, bágyadtság, gyengeség léphet fel, mely a 
gyógyszer adagjainak csökkentésére, ill. elhagyására 
megszűnik. 

l\fegjegyzés: „I• Társ!lQalombi.:iltositá.s terhére szabadon 
rendelhető, 

SllDUXEN K Gy. 
tabi. 
összetétel: 1 tabl. 5 mg diazepam.·ot tartalmaz.· 

Javullat.ok: Fokozott psychés feszültséggel járó kór
képek, ingerlékenység, félelemérzés, szorongás, neu
rast.hcnia, vegetatív neurosis. Szerv-neurosisok (neu
rogen eredet.fi cardiovascnJaris, epigast.rialis_pa,naszok) 
gyomor· ós bélfekély, angina pectoris, mYO'cardialis 
infarctus adjuvans tüneti kezelése. Különféle szerv· 
Iocalisatiójű climaxos panaszok, alvászavarok. Psy
chiatriai inegbet.egedések: kényszer-neurosisok, pho· 
biák, hysteroid reactiók, haugulatlabilitas, szorongá
sos neurosis. Epilepsia adjuvans kezelése. 
Fokozott izomtonussal és spasticitással járó mozgás· 
szervi megbetegedések. 

Ellenja.vallat: l\fyasthenia gravis. 

l\iellékhaM.sok: A kúra kezdetén esetleg fellépő fáradé· 
konyság és álmosság az esetek többségében néhány 
nap alatt spontán megszűnik, az adag csökkentésével 
pedig minden esetben Jdküszöbölhető. 
A Seduxent szedő betegek lehetőleg tartózkodjanak 
alkoholt tartalmazó italok fogyasztásától, mert a 
Seduxen - hasonlóan egyéb psychotrop gyógyszerek
hez - alkoholfogyasztás esetén individualis, előre 
nem látható reactiókhoz vezethet. 
Gépjár1uűvet vezetőknél és magasban dolgozóknál a 
Seduxen adagolás, a rendkívül változó érzékenység 
figyelembevételével, egyéni indicatio és az adag kö· 
rült.ekintő meghatározása esetén, óvatosan alkalmaz
ható. A Seduxen tablettának a rendelkezésre álló 
vizsgálati eredmények alapján teratogen hatása 
nincs, más tranquillosedativumokhoz hasonlóan mégis 
a terhesség első ha.rmadában a készítmény alkalma
zása nem ajánlatos. 

Adagolás: Átlagos adagja gyermekeknek és legyengült 
idős egyéneknek an1bulans kúrában naponta 2-3· 
szor 1

/,-
1

/ 2 tabletta. Felnőtteknek naponta 3-szor 
'/~-1 tabletta a kezdő adag, melyet az egyéni érzé· 
kenység és szükséglet figyelembevételével fokoza
tosan emelni vagy csökkenteni lehet. Alvászavar 
esetén lefekvés előtt. 2~3 tabletta, vagy napkö.zben 
alkalmazott 2-szer 1/!-1 tabletta kiegészítéseként 
este 2-3 tabletta. 
1fozgásszcrvi megbetegedésekben: felnőtteknek na
ponta 3-szor 1/!-1-2 tabletta. 
Fekvőbetegek gyógyintézetében a tüneti kép sűlyos· 
ságának mcgfclelékrn az átlagosnál nagyobb adagok is 
alkalma.zhatók. 
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l\:logjeg~·zós: ..r~ Tii.rsadalombiztosítás terhére szabadon 
rendeliiető. 

Csomagolás: 20 tabL 11,70 Ft 
200 tabl. 102,GO Ft. 

SUPERSEPT'l'L Ch. 
inj. 2 ml és 5 ml 

XLVII. 

Ös~zetétel: 1 amp. 2 ml 0,4- g, 1 ainp. 5 I'nl 1 g sulfadimi
din. natr.-ot tartalmaz. 

.Javallatok: Strepto-, staphylo-, pneumo-, meningo· és 
gonococcus által okozott fertőzések, légúti fertőzések, 
a húgyutak coli fertőzése, dysenteria, choJecystitis, 
se1rnis stb. esetében egymagában, vagy szükségszerű
en antibioticumokkal együtt adagolva. 

A1lagolús: .~ tla.gos adagja felnőtteknek naponta 5-10 ml, 
ki!Jgyermekeknek 0,5-1,5 ml 2-8 évesnek 2 ml, 8-10 
éi>esnek 3-4 nll kizárólrtg intravéná8an, lassan befecs
lrnndezve. Szükség eset.én a fenti adagok még aznap 
lll(<gismt!tclhctök. Egyéni tüJérzékenység esetében a 
t.uvábbi adagolást azonnal beszüntetjük. -

l\Icgjegrzés: ~1~ Társadalorr1biztosítás terhére szabadon 
rcndell1ető. 

Cson1agolás: b. 5X 2 ml 13,10 Ft, b. 50X 2 ml 131.- Ft. 
b. 5X5 ml22,70 Ft, b. 50X5 ml227.- Ft. 

TISERCIN E. Gy. T. 
drazsé, inj. 

IV. 
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Összetétel: 1 drazsé 25 n1g levomepromazinu1not; 1 amp. 
(1 ml) 25 mg levomepromazinumot tartalmaz. 

Javallatok: 
Psyehiairiában: l'syclto1notoros agitatio és excitatio, 
confusiós állapot, scbizophrenia, deliriu1n, neurosis 
kezelésére -· a depressiós fázisokban is -, továbbá 
tartós altatás céljára, valamint adjuvánsként epi
lepsfa., oJigophrenia, ps;rchopathia kezelésében; neu
rol6giában: anxiosus, depressiós állapotokban; anal
gesia céljából önmagában, vagy egyéb analgeticum 
poLentiáJására; anaesihesiologiában prae111edicatió
ként és az anaesthesia potenciáJására. 

Adagolás: Általában per os, szükBég szerint, főleg chro
nikus esetekben parenterálisan. A kezelést kis adag
gal kell kezdeni, inely az egyéni tűrőképesség figye
lembevételével fokozatosan enielhető. A javulás be· 
állta után a kúra alatti adagolást az egyénenként 
változó fenntartó adagig kell csökkenteni. 

A kezelés kezdeti szakában, vagy az adag emelésekor, 
a gyógyszer adását követő 1-2 órát - míg az eset· 
leges hypotensiós érzéke11ység tisztázódik - töltse 
fekve a beteg. 

Átlagos adagok: 
---~--------

psychosis 

ncurosis 

anaJgesia 

napi kúra 1 napi /' __ kezdő adag 1 adag 
drazsé drazsé 

------e-, G-10 1 
l-2 

! 12-IG* 

'/,-1 1 3-4 -

/ 12-rn*l 1-2 

napi 
fenntartó 

adi:.g 
drazsé 

egyé:hileg 
állítandó be 

egyénileg 
állítandó be 

egyénileg 
állítandó be 

A napi adagot 2-4 részletben ajánlatos bevenni. 
:Fokozatos emelkedés nélkül ís adhatók a nagyobb 
ada.gok, ha erre szülrnég Yan és ha a. néhUny napos 
teljes ágynyugalom mellett a 1negfigyelést biztosítani 
lehet. 
Anaestl1esiologiában adagolása - az egyéni érzékeny• 
ségen kívül - a Tisereinnel együtt alkalmazott 
egyéb gyógyszerektöl is függ. Praemedicatióban 
műtét előtti este 1 / 2-1 drazsé, majd a beavatkozás 
előtt 1-2 drazsé (ill. 1-2 amp.) és az anaesthesia 
fennt.artására 5-25 mg, csepp-infusióban. 
A parenterális alkalmazásra akkor kerül sor, ha a per os 
adagolás nem valósitható meg. Napi ada.gja ilyenkor 
általában 3--4 an1pUJl!l,, ágynyugalo1n biztosításr., 
valamint tensio- és pulzusellenőrzés mellett. 
A;.: injekció alkalmazási módja: niéü'en az izomba. I. 
ven. is alkahnazható, erősen hígítva csepp-infusio 
fonnájálHln (50-100 mg Tisercin 250 ml physioJo
giás serumban vagy izotonüis glucosutn oldatban). 
Figyelmeztetés! Idősebbeknek csak a cardiovascularis 
állapot tisztázása után, tensio-ellenőrzés 1nellett ad
ható! Hosszabb alkalmazás alatt a máj-functio és a 
vérkép rend;;7,cres ellenőrzése szükséges. 'l'iserdn 
szedésével egy időben a beteg alkoholt ne fogyasszon. 
Barbiturátol;:kal együtt csak kellő óvatossággal ad
ható. 

:.\lellékhatások: hypotonia, orthostatikus hypote11sio, 
aluszékonyság, tachycardia, szájszárazság. J~xtrapr· 
ramidalis jelenségek - a chlorpromazintól eltérően -
csak nagyobb adagok hosszabb időn át való alkalma
zása után jelentkeznek. 

'"P.itkán allrnlinazott adagok. 
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l\ie""iil"'Vzésok• .„. Társadalombiztosítás terhére szak• 
' ':' ndeiések ~r.abadon rendelhetik, egyéb esetben szak

i:ndelés (fekvőbe.teg ~y.ógyintézet) javaslatára ren
delhető. J,ejárati idő: lTIJ. 2 év, 

Cso1nagolás: 50 drazsé 27,10 .Ft 
500 drazsé 271.- li't, 
5X 1 ml amp. 11,10 Ft 
lOOX 1 ml amp. 178,3.o Ft. 

VASALGIN Ch. 
tabl. 
összotútel: 1 tabl. 100 mg acid. 5-allyl-5-(P-hydroxypro

pyl)-barbitur.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Vasomotoros fejfájás, migraiue, posttraumás 
fájdalmak, Raynaud-kór, illetve acrocyanosis, 

Ellenjavallatok: S1ílyos~bb máj- vagy vesemegbetcge
dések. 

Adagolás: .4.tlagos adagja felnőtteknek naponta 3-
szor 1 tabletta kúraszerűen. Siílyosabl) esetekben a 
kezdő adag naponta 3-szor 2 tabletta. Ez az adag 
ü-8 nap után fokozatosan csökkenthető napi 3-87-0r 
l tablettára. Egy kúra általában 4-6 hétig tart. 
Szükség esetén a küraszerű adagolás megismételhető. 
A javulás első jelei legkorábban 1-2 hét után vár
hatók. 

Mollékhatások: Még tartós alkahnazás után sem mutat
koznak, de egyéni túlér:<.ékenység esetén kisfokú szé
dülés, áln1osságérzés előfordulhatnak, 

1\Iegjcgyzés: >B Társadalombiztosítás terhére szabadon 
rendelhető. 

Csomagolás! 50 tabl. 21,30 Ft. 

VIOMYCIN E. Gy. T. 
inj. 

XLVII. 
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Összetétlll: 1 gumisapkás amp. l g viomycin-bázisnak 
megfelelő viom:;.'cin. sulf.-ot tartalmaz. 

Ja\'allatok: Legküiönbözőbb pulmonalis és extrapul
monalis tbc-s kórformák kezelése, ha az elsőrendű 
gátlószerekkel szemben rcsistentia, túlérzékenység, 
ill. toxikus reaetiók állnak fent. Ahol a S'l'M, INH 
vagy ezek eombinatiói 1nég hatékonyak, indokolt 
elsősorban ezeket adni. 

Ada.golás: • .\ltalában egyéb gát.lőszerrel kombinálva 
intermitblló vagy folyamatos kezelés fcrmiijában al· 
kalrnazzák. 

I!J1~r;nittriló kezelés <'Sc\.611 hetenk(·n[. 2-szer 2 g Viornv· 
fd'Őkö~~1,bac~e!~7· ku~elyct l~ét .részre oszLvli 12 ór&s 

.. , rn 1• muse. '\·agy hetenként 3-szor 
l g-ot, a _kozbeeső napo~on pedig egyéb gátlószert. 
Az cg_Y kurában adagolt összn1cn11yiség Iclict "Ieo 
lrniadJa inog az 50-GO g·ot.. · 0 

,; ne 

A folyamatos l.:czcUs esetén a Vi<Jrnycin n;1pi 1n,mnri
sége maximálisan 1 g lehet, s a kezelés 1 hóna1niál 
tovább nein folytatlwtú. 
Adagolás gyermekeknek: 30~(50)111g !.esf.dtlykg, llcten-
ként 2-3-szor. '· 
J\Jindkét adagolási forma esetén rendszeres laborató· 
riurni vizsgálat szüksCges.(0 tologiai vizsgálat havonia, 
hetenként egyszer vizeletvizsgálat, restnif.rogén meg
határozása, scrumelcctrolyt, valamint llláj-funeHós 
vizsgálat). 
l. muse. injckdó formájában adható. Per os és loca· 
lisan rosszul szívódik fel, L vcn. pedig az esetleges 
toxikus reakciók fellépése miatt nem ajánlatos adni. 
Egyes szerzők lassú i. ven. cscpp-infusióban történő 
adagolást tartják megfelelőnek, az egyenletes serum
coneentratio biztosítására. 
L ruusc. használatra 5 ml aqua dest. pro inj.-ban old
ható. A Viomycin-oldat szobahőn 1 hét.lg tárolható, 
ajánlatos azonban hűtőszekrényben tartani. 

l\Iellékhat.ások: .Tclent.kezésük nagymértékben az ada
golástól függ. Gondosan meg-választott adagolás ese
tén a toxikus reaetiók ritkán és enyhe formában 
fordulnak elő. A leggyakoribbak: vesekárosodás (al
buminuriávai, cylindruriával), külőnösen olytt.n ese
tekben. inelyekben a vese incgel6.zően is beteg volt. 
Ilyen esetekben a kezelést alacsony adagokkal kell vé
gezni és toxikus jelekre fokozottan kell ügyelni. 
Vestibularis és cochleárís károsodtls (egyensl'ilY- és 
hallászavarokkal), aller6iás rear:tiók, bőrerupt.io, 
elcetrolyt-háztartás .zavara. A serumelectrolyt Nl. var 
káliumklorid oralis adásával megszüntethető. llőr
eruptio esetén antil1istamint kell adni. Ha nincs ja
vulás, a Viomycin·kezelést be kell szüntetni. 

l\Iegjeg:1-·zés: + Csak fekv6bcieg-gyógyintéJ.et rf;,zéro 
van forgalomban. Orvosi vényen nem rendelhető. 
Lejárati idő: l'/2 év. 

Csomagolás: 50 porampulla-t-50 amp. aqua dest. pro 
inj. 5 ml 3 140.·- Ht. 

VITAMIN D, Ch. 
olajos iuj. 400 OOO NE, dra.zsé 
50 OOO NE, olaj 400 OOO NE 

XXXI 
3000 és 

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 400 OOO NE cholecalciferol.-ot 
1 drazsé 3000 ill. 50 OOO NE eholeealciferol.-ot 
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1 tiveg olaj (10 rul) 400 OOO NJ~ choleca.ldferol.-ot tar
talmaz. 

.Javallatok: Itachitis megelőzése és gyógyit~sa. Spas
inophilia, rachitogen t.ctania, osteomalacra? ostc.o
porosis, felszívódási zayarok~ exsuda~iv d1athes1~. 
Csonttörések esetén a callusképzés fokozasa, fogképzo
dés elősegítése. GraYi<litas, lactatio, valamint ozae~a, 
ekzema chronica, psoriasis, scleroderma, acne vulgans, 
tbc. Juposa cutis és a bőr-tbc. egyéb alakjainak, tbc-s 
Iymphoinának stb. kezelése. 

1a1Hn,Javallat.ok: Hypercalcaemiával járó megbetegedő· 
sck. 

Adagolás; 

1. l\[egelőzíí !llknlmazás: 
.A folyamatos inegelőzés pllysiologiásabb, mint az ún. 
Iökésprophylaxis, ezért feltét.lenül eJőnybcn része· 
sítendő. 

Az érelt csecsemők napi szükséglete átlag 500-1000 
NE, koraszüUJtteké pedig 1000-1500 NE. Enne~ ineg
felclően az átlagos ada.g 3naponként 3 csepp olaJ, vagy 
1 drazsé (á 3000 NE). A megelőző alkalmazást .általában 
a születés utáni 2. hét végén kezdjük el. 
Kisgyermekkorbam és i/j1íkorban is, a növekedés be
fejeztéig a napi szükséglet kb. 400 NE, vagyis heten· 
ként 1-szer 3 csepp olaj, vagy 1 drazsé (á 3000 NE). 
A folyama.tos n1egelőzést a nyári hónapokban.- orvosi 
utasításra - csökkentett adagokkal folytat1uk. 
Ha szükség esetén Wldsmeuelőzést alkalmazunk, akkor a 
c.secsemó 2-3 hetes korában 200 OOO NE (5 iug)-t 
Ielletűlcg per os egy kávéskanál tejben adunk. A lökés
mcgelőzés parenterális módját ritkán alkalmazzuk, 
mert az intramuscnlárisan a.dott nagy adag Ds· Vita
min rosszabbul és lassabban szívódik fel. 
Érett csecsemőnek az első Da-vitaniin adása után kb. 
2 bónap múlva, majd általában 3 llavonként 400 OOO 
NE (10 mg)·ot adunk. (A csecsen1ő első évi össznieny
nyiségc tehát kb. 35 mg.) 
J{oraszüWttek - Iökésmegelőzés esetén - általában 
rnár a második hét végén 200 OOO NN (5 ing)-t kapnak; 
ezt az adagot 6-8 heV"'nként ntegismételjűk. (A kora
szülött első évi össz1nennyisége tehát kb. 40-45 mg.) 
'l'cl'lws anyák Da-vitamin szültséglete a.z utolsó ter
hességi hónapokban általában napi 1000 NE, vagyis 
Iietenként 2-szer 1 drazsé (á 3000 NE), illetve 2-sir,er 
3 csepp olaj, va.gy kb. 6-7 hetenként 1 db 50 OOO NE-t 
tartalmazó drazsé. 

2. Gyógyító alkalmazás: Egyéni megítélést igényel. Per 
os folyamatos adagolás mellett a napi adag 10 000-
20 OOO NE is lehet. Összesen kb. 400 OOO NE-t adunk. 
LökésteráPia esetén az egyszeri adag általában 7 ,5-
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10 mg (300 000--400 OOO NB). A fenti adagokat szük· 
ség esetén 1 hónap múlva megismételjük. 
A feltüntetet~ adagok csupán átlagadagok, amelyek 
esetenként modosnlhatnak a D,-vif.amin szükségletet 
befolyásoló tényezők (infect.io, erősebb nöYekedés, 
caleium-szegény étrend, phytingazdag étrend stb.) 
A Da-vitamin szükséglet ugyanis egy6nenként külön
böző. 
A túladagolás -veszélye nemcsak a lökésterápiában, 
hanem a folya1natos adagolás esetében is fennáll. 

}lellékhatúsok: A megadott adagok tüllériése:k.Ór, álta
lában pedig akkor, ha a havonként adott D 3 -·vitamin 
összmennyisége meghaladja az 1 millió egységet, túl· 
adagolás illetve D-l1ypervitaminosis veszélye fenye· 
get. Tünetei: étvágytalanság, súJ:1rállás, hányás, 
székszorulás va.gy hasmenés, gyengeség, fáradékon~'
ság, sápadtság, fejfáJás, izomernyedt.ség, proteinuria, 
súlyos veseműködési za.varok. 
A rachitis gyógyítása - a v6r és vizelet calcinmtar
talmának ellenőrzése, csont·röntge11felvétcJ, stb. mi
at.t - lehetőleg intézetben történjék. Hosszabban 
tartós hasmenés, valamint a zsirfelszívódás zavaraiban 
(pl. coeliakia) csak injekciós kezeléstől várható ered
mény. 

1\legjegyzés: + Társadalombiztosítás t.erhére szabadon 
rendelhető. - Lejárati idő: drazsé 5 év, inj. és olaj 3 év. 

Cso1nagolás: lXl ml á 400000 NE (10 mg) a1npulla 
7,'50Ft; lOXl ml á 400000 NE (10 mg) ampulla. 
63,60 li't; 20 db á 3000 NE (0,075 ing) drazsé 3,15 Ft; 
200 db á 3000 NE (0,075 mg) drazsé 15,50 Ft; 20 db á 
50 OOO NE (1,25 mg) drazsé 10.20 Ft; lOOdb á 50 OOO NE 
(1.25 mg) drazsé 39,90 Ft; lX 10 ml á 400 OOO NE (10 
1ng) ola) 9,40 :Ft. 

ZINKPROT-INSULIN 
szuszpenziós inj. 

K.Gy. XXXV. 

Összetétel: 1 gumisa1)kás üveg (10 ml) 400 NJ!; insuliiJ. 
cryst. 0,8 mg zinc. chlor., 4 n1g llrotamin. sulf.·ot 
tartalinaz. 

Jitvallat: Diabetes mellitns súlyos, enyhe és juvenilis 
formái. 

Ad!l.golás: Az injekció subcutan adagola.ndó, a. beteg 
tolerantiájának megfelelő iudividualisan meghatáro· 
zott 1nenn yiségben. 

l\legjegyzés: -I< Csak az insulin rendelésére vonat.kozó 
egészségügyi miniszteri rendeletben foglaltak szerint 
rendelhető. Lejárati idő: 1 1/ 1 év. (L. V. kiadás 365. ol· 
dalán.) 

Cs0111agolás: lX 10 ml 39.60 Ft. 
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MÓDOSÍTÁS 

ll!ETOTHYRIN tabi. 
(V. kiadás 116. old.) 

Adagolás m6dosítdsa: A kezdő adag naponta 3X 2 tab· 
Jetta. Ezt az adagot 0-10 héten át célszerű adagolni. 
Ezután amennyiben a szubjektív panaszok tartósan 
rendeződtek és az objektív tünetek is a pajzsmirigy
működés tartós nonnalizálódására utalnak (t_estsúly, 
pulzusszám, alapanyagcsere), az adag niipoilként 
4X 1 tablettára csökkenthető. A kúra teljes időtarta· 
ma általában 1-1'/~ év. Az ezidő alatt alkalmazandó 
napi adag az egyéni szükséglet, és tűrőképesség fi· 
gyelembevételével a klinikai kép gondos megfigyelése 
mellett változtatható. A minimális napi adag 2X 1 
tabletta. Tartós psychés terhelést jelentő időszakok
ban ajánlatos a napi adagot 3-4-szer 1 tablettára 
emelni. 
A kúra során a vérképet legalább 2-hetenként rendsze
resen ellenőrizni kell (fehérvérsejtszám, vörösvérsejt
szám, minőségi vérkép). ?ifinden birtelen fellépő 
betegség vagy panasz (elsősorban a torok- és száj
nyálkahártyatüuetek jelentkezése) esetén a vérkép 
soron kívül ellenőrzendő. Ha a fehérvérsejtsziim ismé
telten 4 OOO alatt van és a minőségi vérképben a 
granulocyták száina 50% alá csökken, a kúrát azonnal 
félbe kell szakítani. 
A struma növekedése miatt a l\Ietothyrin kúrát meg• 
szakítani nem szabad, hanem a strumigen hatás el· 
Iensúlyozására jódkészitményt, Lyothyronint vagy 
pajzsmirigykivouatot tartalmazó gyógyszert célszerű 
adagolni. - Ilármilyen okból fellépő lázas állapot 
észlelése esetén a kúrát azonnal félbe kell szakítani. 
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AZ EGÉSZSJíGUGYI MINISZTER 29/1968.(Etl. 
K. 12.) El). JII. SZÁMÚ UTASÍ'l'ÁSA 

a kábítószerek gyóg;yásza.ti célra rendelésének 
és gyógyszertárból kiadásának, valamint a 
gyógyszertárakban és a gyógyintézetekben a 
kábítószerek beszerzésének, kezelésének, nyil
vántartásának, selejtezésének és n1egse1n1nisíM 
tésének szabályozásál'ól* 

A kábító::>zP-r t(',rtnelésének, gyártásának, ft>l
dolgozásának, forgalombahozatalának, raktá
rozásának és használatának szabályozásáról 
szóló 1/1968. (V. 12.) Bl\'I-Eül\i számú együttes 
rendelet 12. §-ában foglalt felhatahnazás a.lap
ján - a kábítószereknek a társadalombizto
sítás terhére történő rendelését illetően a Sz;ak
szervezetek Országos 'l'anácsával egyetértés
ben - a következőket rendelem: 

Orvosi 'l'ényen káb1tós_zer rendelé8e 

1. § 

(1) Az l/19G8. (V. 12.) BM-EüM számű 
együttes rendelet mellékleteiben felsorolt kábító
szereknek és kábítószert tartalmazó készítmé
nyelrnek (a továbbiakban: kábítószerek) gyógyá
szati célra a társadalon1biztosítás, a Honvé
delmi l\finisztérium és a közgyógyellátás ter-

* A 7/1969 (Eü. K. 4.) Rü. !II. sz. nt.asltás alapján módoL 
sitott szöveg. 
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hére gyógyszerellátásra jogosult (a továbbiak
ban: díjtalan orvosi ellátásra jogosult) személyek 
részére történ;') ,rendelésénél az egyéb gyógy
szo1·ek rendelesere vonatkozó rendelkezéseket 
az, ~lábbi bekezdésekben ;negá.llapított -kiegé
sz1tesekkol kell alkalmazni. . 

(2) A vényt két példányban kell kiállítani. 
A másolati példányra rá keU. írni a „Másolat" 
szót. Az orvos köteles a vénv n1indkét példá
nyát aláírni és hivatali bélye,izőjének jól olvas
ható lenyomatával ellátni. 

(3) A vényen fel kell tüntetni a beteg élet
korát, a rendelt kábítószer mennyiségét, 
- törzskönyvezett gyógyszerkészít1nényeknél 
ha az többféle hatáserősségben van forgalomban' 
a készítmény hatáserősségét - , valamint ~ 
használati utasítást. 

( 4-) l{ábítószeruek 1ninősített törzskönyve
zett gyógyszcrkészít1nény rendelésénél a ké
s7itn1ény hatáserősségét arab szá1nmal és betil
vel [pl.1\forphinu111hel. inj. 2% (duo per centu111)], 
a rendelt adagolá~si egységek (inj„ tabl., supp., 
stb.) szá111át pedig római szánnnal és betűvel 
ke!l kjírni. Ifa a készít1nény csak egyféle hatás
erossegben van forgalo1nban, a vényen csak az 
adagok számát kell feltüntetni. 

(5) J\íagisztrálisan elkészítendő kábítószer 
tartaln'lú gyógyszer rendelésénél a gyógyszer
ben foglalt kábítós!ler n1ennyiségét arab szán1-
111al és bctíível, az adagok számát (Dent. tal. 
doses divide in doses) rón1ai szám111a] és betűvel 
kell feltüntetni. 

(fi) I:-Ia az orvos a kábítószert a 1neghatáro
:;r;ott legnagyobb egyszeri, illetőleg napi adag
n~l nagyobb 1nennyiségben rendeli, köteles a 
venyen a kábítószer n1ennyiségét az 5. §-ban 
1nogállapított módon l·· ülön megerélsítoni. 

, (7), A vényen.?-' használati utasítást pontosan, 
felreorthetetlcnul kell n:iegadni. Ha az orvos 
~!~an használati utasítást kíván adni, hogy pl, 
f~Jdalon1, esetében ~O cseppet vagy egy tablet· 
tat, a venyen azt is meg kell jelölnie, hogy a 
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be~ef?1111 ~~?iJnként összes(~ll legfeljebb hány CRcp· 
l~~ ·, ,1 0 ~ r.:g ;.a.b]~}ttá.t ,vehet be. T-Ia az orv~~ a 
v Ollj en h"'szna. la. t1 utasitásnl a:z 0 . 1 .1 , , l .. . .. ·„· „ · rvos {:cze le7." 
sza-\a tat tuntet1 fel, kulon ha.sznúlati utas'"-'. t 
achna nem kell: A vényen has7.ná.lati ut,a.sí~:Í~~l 
„ren_dele~ szerint" vagy „utasítás szerint" 
1neg]clölesckot alkalma7.nia nern szabad, 

. (8) Ha az orvos összetett gyógys:r.erben a 
'1'1nctura opii, a. Pulvis opii, illetőleg -az -Extrac
tum ~pi~ kábítószert ha'L!:Lskiegészítés céljából 
rendeli es a rendelt összetett gyólJ"yszer össz-
1ne1111yiségében a 'Tinctura opii a o~75 g-ot (45 
cseppet) vagy a ~.ulvis opii a 0,08 g-ot, illetőleg 
az Extractun1 opn a 0,05 g-ot nem haladja meg 
az (5) és a (7) bekezdésben foglalt rendelkezé~ 
seket ne1n kell alkalmazni. 

2. § 

(1) A társadalo1nbi:ltosítás, a Honvédelrni 
lVIinisztériun1, illet6leg a közgyógyellátás ter· 
hére gyógyszerellátásra nem jogos~lt (a továb
biakt:an: díj~al~n oryo?i ,ellátási~a nen1 jogosult) 
szemelyek reszero kab1toszert csak nyon1ta.totJ 
vagy gumlbélyegzős fejléccel elhitott vénv· 
űrlapon szabad. rendelni. A vénylirlap fBjlée~é
nek tartalmaznia kell az orvos nevét, az „orvos" 
szót vagy a szakorvosi eín1et és a ma.gánorvo8i 
rendelő cúnét ~kö;;ség, yár?s, utca, házszám). 

(2) Az orvosi venyt t1ntaval vagy tintairon· 
nal egy példányban kell kiállítani: A vényen 
fel kell tüntetni a beteg nevét életkorát 
la.káscúnét és rei;d~lés ke~tét,. vala~nint a,..; 1. § 
( 4)-:- (8) bekczdese1 ben foglalt rendelkezések 
s7.e1•mt a rendelt kábítószert. i\.z or\cos köteles a. 
szabályszerűen kiállított vényen a nevét olva.s· 
hatóan aláírni vagy azt kézjegyével és név
bélyegzőjének lenyo1natával ellátni. 

(3) ~ H;órházal~.és a klinikák járóbeteg-szak
rendelese1n a d1Jtalan orvosi ellátásra ne1n 
jogosult betegek részére a kábítószert a kórház 
(klinika) vényl'irlapján kell rendelni. A vényt 
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a rcndelőorvosnak olvashatóan alá kell írnia és 
el kell látnia a kórház (klinika) bélyegzőjének 
lenyon1atával. 

3. § 

Ha az orvos az "orvosi táskája" részére ren
<lel kábítószert, a vényen a kábítószer nevét; 
n1ennyiségét [1. § (4) és (5) bek.J .. és az _„orvosi 
táska részére" szavakat kell fcltuntetn10. 

4. § 

(1) l{ábítószert állatgyógyászati ~élra ,fej
léccel ellátott vényűrlapon kell rendehn. A veny
űrla.p fejlécének tartalmaznia kell az állatorvos 
nevét, munkakörének n1egnevezését és ,mui:;ka
helyének címét (község-város, utca, hazsza1:i)· 
Az Állatorvostudon1ányi Egyetemen, valanunt 
az á.Uatkórházakban állatgyógyászati célra 
kábítószert uz intézmény vónyiírlapján kell 
rendelni. , , 

(2) A tintáva! va9y tinta~ro111Jal eg.:Y pold~ny
ban kiállítando venyen fel kell tuntctn1 az 
állat tulajdonos6,nak nevét, lakást'ímét ~s a 
rendelés keltét, valamint az 1. § (4), (5), (7) es (8) 
bekezdéseiben foglalt rendelkezések szerint 
rendelt kábítószert. A használati utasításban az 
állat faját és darabszám~t is rr;~g _k;ll j_elölni: 
Az állatorvos köteles a venyt ala1rn1 cs hivatali 
bélyegzőjének, ille,tőleg a;;_ i?-tézmény bélyeg
zőjének lenyomataval ellatni. 

5. § 

Ha az orvos illetőleg az állatorvos a 1nár 
kiállított vénye1; változtatást (utólagos javít4st) 
eszközöl, ezt. a javított részén,él külön m~~ kell 
erősítenie, éspedig a kábítoszeri;ek, d1Jtalan 
orvosi ellátására jogosult beteg reszere rende
lése esetében - a vény n1indkét példái1yán -
kézjegyével és hivatali bélyegzőjének lenyoma-
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tá.val,_ a kábítószernek díjtalan orvosi ellátásra 
nem Jogi;sult, ,?ete~ részére rendelése esetében 
ol;ras!1ato ?:l,a1rásaval, vagy kézjegyével és 
nevb~lyegző~ene}-= lei;yo?1atával, a kribítószer
nek allatgyogyaszat1 celra rendelése esetében 
kézjegyével és hivatali bélyegzőjének 1eny9ma
táva1. A kórházban (klinikán), illetőleg az Allat
orvostudományi Egyetemen vagy álla.tkórh.~z
ban kiállított vényen eszközölt változtatást a 
javított résznél a vényt kiállító orvos (állat
orvos) olvasható aláírásával kell megei.·ősítcni. 

6. § 

(1) Ha a betegnek tíz napnál hosszabb időn 
át folyarnatosan és rendszeresen kábítószerre 
van szüksége, az orvosnak a vény - a kábító
szernek díjtalan orvosi ellátásra jogosult beteg 
részére rendelése esetében a „J\,1[ásolat" jelzéssel 
ellátott vény - hátlapján fel kell tüntctniA, 
hogy a beteg részére a kábítószerből előrelát
hatólag rncly időpontig, inilyen időközönként, 
111ilycn ni_ennyiség szükséges. Az orvos köteles 
egyben a beteget (hozzátartozóját) felhívni 
arra, hogy a vényt a kábít6szer kiadásának 
engedélyezése végett a beteg lakóhelve szerint 
illetékes járási, járási jogú vá.rosi, illetőleg városi 
(fővárosi) kerületi tanács végrehajtó bizott
sága egészségügyi osztályának, illetőleg cso· 
portjának (a továbbiakban: elsőfokú egészség
ügyi hatóság) mutassa be, a kábítószer kiadásá· 
nak engedélyezése után pedig a vényt hozza 
vissza a vényt kiáilító orvoshoz. 

(2) Az elsőfokú egészségügyi hatóság a ká
bítószer kiadásának engedélyezése előtt ellen· 
őrzi, hogy a be1nutatott vényt a?. orvos_a .ielen 
utasítás rendelkezéseinek megfelelően állította-e 
ki. A vény szabályszerű kiállítása esetében az 
elsőfokú egészségügyi hatóság a vény - a 
kábítószernek díjtalan orvosi ellátásra jogosult 
?eteg _részére rendelése esetében a „ItI:ásolat" 
Jelzéssel ellátott vény - hátlapjára rávezeti, 
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hogy a gyógyszertár a rendelt kábítószerből 
mely időpontig, milyen id6közönként, milyen 
mennyiséget adhat ki. 

(3) Az elsőfokú egés;-;ségügyi hatóság kábító-
szer folyamatos kiadását legfeljebb háron1 hó
napi időtartamra engedélyezheti. Ha az orvos \ 
n1egállapítása szerint a betegnek három hóna-
pon túl is szüksége van a kábítószerre, úgy
szintén, ha az orvos megállapítása szerint a ' 
beteg gyógykezeléséhc;-; az engedélyezett ká-
bítószer helyett más kábítószerre, vagy az on- · 
gedélyezettnélnagyobb me11nyiségűkábítósze1Te 
van folyamatosan szüksége, az elsőfokú cgész
ségüs-Yi hatóságtól újabb engedélyt kell 
kérrn. 

(4) Az elsőfokú egészségügyi hatóság köteles 
a kábítószer kiadásának engedélyezéséről, az 
engedély meghosszabbításáról és az engedély 
esetleges módosításáról megfelelő nyilvántar
tást vezetni. A nyilvántartást a Belügyminisz
tériurn ellenőrző szerveinek betekintés végett 
rendelkezésre kell bocsátani. 

7. § 

(1) Az elsőfokú egészségügyi hatóság enge- 4, 
délyével ellátott vény bemutatásakor az orvos , -\, 
a beteget nyilvántartásba veszi. A nyilvántar
tásnak a következő adatokat kell tartahuaznia.: 1 
sorszám, a beteg neve és lakcíme, az elsőfokú f 
egészségügyi hatóság engedélye alapján milyen 
kábítószerből, mely időpontig, n1ilyen időkö
zönként, milyen mennyiség adható ki. A beteg 
nyilvántartásbavétele után az orvos a vény (a 
„J\iásolat" jelzéssel ellátott vény) hátlapjára 
az elsőfokú egészségügyi hatóság által ráve
zetett engedély alatt ráírja a nyilvántartás 
sorszámát, azt aláírja és - ha a kábítószert 
díjtalan orvosi ellátásra jogosult beteg részére 
rendelte - ellátja hivatali bélyegzőjének le
nyomatával. Ezt követően a vényt átadja a 
betegnek. 
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(2) Ha az elsőfokú egészségügyi hatóság díj
talan orvosi ellátásra jogosult személy részére 
engedélyezte tíz napot ineghaladó időtartamra 
a kábítószer kiadását, az orvos köteles az emlí
tett beteg részére - nyilvánt.a.rtása alapján -
az elsőfokú egészségügyi hatóság által megálla· 
pított időközönként az esedékes n1cnnyiségről 
két példányban vényt kiállítani. A „Másola.t" 
jelzéssel ellátott vényre rá kell Ú'ni az--·orvos 
nyilvántartásának sors7.ámát. 

Az orvosi vényen rendelt kábítószernek 
közforgalmú gyógyszertárból kiadása 

8. § 

(1) Az orvosi vényen rendelt kábítószernek a 
közforgaln1ú gyógyszertárból történő kiadására 
az egyéb gyógyszerek kiadására vonatkozó 
rendelkezéseket az alábbi (2) és (3) bekezdésben 
foglalt eltérésekkel kell alkahnazni. 

(2) Ha az orvos a rendelt kábítószer mennyi
ségét és adagolva kiadandó kábítószernél a7. 
adagszámot nem az 1. § (4) és (5) bekezdésében 
foglalt rendelkezések s7.erint tüntette fel a vé
nyen, vagy ha a rendelt kábítószer egyszeri 
vagy napi adagja a megállapított legnagyobb 
adagokat meghaladja és ezt az orvos a vényen 
az 5. §-ban Tnegállapított n1ódon nem erősítette 
meg, úgyszintén, ha az orvos a vényen a ha.sz· 
nála.ti utasítást ne111 az 1. § (7) bekezdésben 
foglalt rendelkezés szerint tüntette fel, a köz
forgalmú gyógysz;ertár a kábítószert csak 
„Statün", „Cito" vagy „Periculurn in n1ora" 
jelzéssel történő rendelés esetén adhatja ki, 
akkor is csak l'?'feljebb olyan összmennyiség
ben, amely a Gyógyszerkönyvben n1egállapí· 
tott legnagyobb napi adagot nen1 haladja meg. 

(3) Ha az orvos az eITe vonatkozó rendelke
zések ellenére a vényen a hete~ lakáscímét, a 
beteg életkorát -vagy a rendeles keltét elmu-
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lasztotta feltüntetni a r, , 

át~dó sz~mélytő~ n1~gkér~je~r~shi~~s~óa xényt 
azt a ven:yre ravezeti I, ,- , , Y a atot, 
és az így kiegészített ~é~}~~~a~~:d~ n1eg~rő,sí~i 
s;.;ert. Iía a beteg lakáscím'e B]}_t Ja a ~,ab1to
„HM orvosa" feliratú bél " Ő frvosa vagy 
ellátott vénven nincs , ,1t~'.3gtz enyom_atával 
k 'b't' J Le un etve a r d 1 a I oszert a beteg lakáscím , k ·~ 1 .. en e t 
nélkül kell kiadni. ene e tuntetése 

't ( 4) A
6

• kiado!'t kábítószer átvételét a gyógy 
a vev Je a venyen _ k 'b' _, ,. szer 
orvosi ell 't, . a a itciszernek d1Jtalan 
lése esetébe~s~a vJé~;~~J~:~néI;ydr,ész~re rendo
írásával ' '{ . . pe anyan - aiá
UJ.ntetésév~~ ~ s::;,: yi 'bgazolván'!!a. számának fel
mának helye% Jelt~~·t„~s:;ernély~ igazolvány szá
rizni köteles. A ~ B~!l .~ UY,~gyszerész ellenő
orvosa" f l' , "-, 01 vosa vagy a HJJ1 
i:ényeken . : 1;z~~-éziilyiggzó l le:1,yo1nat,ával ellátott 
tetni nein -kell. a:7-o vany szamát jeltiin-

9. § 

(1) Az elsőfokú egészség·· · h t, , 
délyével ellátott vén l'.e ugy1, ,a, osag enge-
ugyanaz k .. e- Y a kalntoszert csak 
1 , fi 1 a o.zLorgalmú gyógyszertár adh t. n o yamatosan. · a. Ja 

(2) A díjtalan orvosi ellátásr . 
mély részére rendelt és az eisőfoka' Jog,osu~t _sze
hatóság által engedélyezett k 'b'~óegeszsegti?:.Yi 
forgalmú g ' ; a 1 szert a koz-
cgészségügJ~'{I:J:~·ta~n ~lső, íz?~n ~z elsőfokú 
11)~v;ántbartásának ~orszgá~~1{,:1\ e~l~!t~:t or~~~ 
pe a.ny an kiállított vényre a t 'bb" e 
_pedig az orvos r, , "! ,;> ova iakban 
1 , , eszero az olsofokú cgés , .. . 
ii;tosag általn1egállapítottidőközönl , zkersug71 

da(:JJ'b1n ~~~ba1'Iyszerfie1: kiállított vé~;: a~}f k!-
lJ a an orvosi ellátásra n · · 

~zeI?ély részére rendelt és az eisőfol~~ e~~gos"?-lt ugf: hatóság által engedélyezett kábí:~zseg
:éa~:rlfial;;úá gyógysz~rtár az elsőfokú e=~=~= 

b a os g engedelyezésével és az orvos 

34 

nyilvánt11rtásának sorszámával ellátott vényre 
adja ki folyamatosan. A gyógyszertár a kábító
siernek első ízben történő kiadásakor a vényt 
visszatartja és annak alapján a kábítószert a 
beteg részére az elsőfokú egészségügyi hatóság 
által engedélyezett időközökben, az engedélye
zett mennyiségben kiadja. A kábítószer átvé
telét és az átvétel időpontját az átvevő a vény 
hátlapján - hely hiányában a vényhez erősített 
papírlapon - igazolja az aláírásával. ~<-

( 4) A közforgalmú gyógyszertár működésének 
ideiglenes szüneteltetése esetében a gyógyszer
tár vezetője köteles a szüneteltetés tartarna 
alatt kiadandó gyógyszereket előre elkészíteni, 
illetőleg előkészíteni és azokat a vonatkozó 
vényekkel együtt jegyzőkönyv kíséretében a, 
helyettesítő közforgalmú gyógyszertár vezető
jének átadni. A helyettesítő gyógyszertár veze
tője az átvett kábítószerekről a szünetelő gyógy
szertár működésének újbóli megkezdése napján 
elszámol ez utóbbi gyógyszertár vezetőjének. 

(5) Ha a beteg (hozzátartozója) bármely 
okból fel norn használt kábítószert a közfor
gahnúgyógyszertárnakvisszaszolgáltat, agyógy· 
szertár a visszavételről jegyzőkönyvet készít. 
A„ jegyzőkönyvnek a következő adatokat kell 
tartalmaznia: az átvétel időpontja, a beteg neve 
és lakáscíme, az átvett kábítószer neve és 
rnennyisége. A jegyzőkönyvet a kábítószert 
visszahozó szc1néllyel alá kell iratni. A vissza
hozott kábítószert mint selejtanyagot a jegyző
könyvvel együtt annak megsemmisítéséig a 
kábítószer~szekrényben elkülönítve meg kell 
őrizni. 

10. § 

(1) A közforgalmú gyógyszertárakban minden 
vényt, amelyre kábítószert adtak ki, vissza kell 
tartani. A visszatartott vényeket - a díj
talan orvosi ellátásra jogosult személyek ré
szére két példányban kiállított vényeknél a 
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„l\fásolat" jelzéssel ellátott vényeket - sor
s~ámozvi; és összefűzve két évig meg kell őriz~ 
1;i. A ;'?n7ek sorszá1nozását inindcn naptári 
evben UJbol kell kezdeni. 

\2) Az~kat a vényeket („Másolat" jelzéssel 
ell<;:tott venyeket), an1elyeken.az orvos 1'inctura 
oi:n, •:agy PuJvis opii, illetőleg E~tractu1n opii 
kab1toszert tartalmazó olyan összetett gyógy
?.zert rend~It„ an1elyben az említett kábítószer 
osszme1;1i,y1sege nem ,haladja. meg az 1. § (8) 
bekczdeseben iueghatarozott mennyi"'éget sor
~zá1n?zás ~élkül a; 14. § (3) bekezdésében 'mcg
allap1tott időpontig meg kell őrizni. 

A ~özfo:grjlmú gyógyszertáraknak kábítószerekkel 
vala, e!lq,tasa; a ~özforgalmú gyógyszertárakban 
a kabitoszerek nyilvantartása, tárolása és elszá-

molása 

ll. § 

, ( I) _A közforgalmú gyógyszertár a szükséges 
kab1toszereket az erre a célra rendszeresített 
m,?g~en~előfüz?tben levő rendelőlappal a megyei 
(fovar?s1). tanacs gyógyszertári központjának 
(a tovabb1akban: gyógyszertári központ) gyógy
szerraktárából szerzi be. 

(2) A megrendelőlapot másolópapír a.lkal
rnazásá„vaJ három példányban kell kiállítani. 
~z elso {fehér színű) példány a n1egrendelő
fuzetbe1?- n1arad, a második (sárga színű) és a 
l!arma?1k (kék .~zí~ű) péld~nyt a gyógyszertár 
\ e~otŐJe mcg~u~d1 a gyogyszertári központ 
gy?gyszerrakt~ranak. A gyógyszertári központ 
gyogyszerrakta.ra a sárga színű példányt vissza
tartja', a, kék s2'.,ú1fí ,Példányon pedig feltüntetj 
~ Ieszall,1tott k1:'b1toszerek mennyiségét és azt 
iga~olásava,l ellatva visszaküldi a közforgalmú 
gyogyszertarnak. 

, (3) Ha, a, leszállított. kábítószerek mennyisé
geben elteres mutatkozik, erről három példány-

3ö 

ban jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyző
könyvnek tartahnaznia kell az észlelt mennvi
ségi eltérésre vonatkozó adatokon felül a c~o-
1nagoláson feltüntetett adatokat {pl. a gyártó, 
esetleg a forgalomba hozó nevét, a gyártási 
számot, a cso1nagoló és az ellenőr nevét, az 
esetlcg~s ;rizs9álati szá1not) is. A jegyzőkönyv 
egy peldanyat a gyógyszertárban meg kell 
őrizni, két példányát pedig meg kell -küldeni a 
gyógyszertári központnak a szükséges intéz
kedés n1egtétele végett. 

12. § 

(1) A közforgahnú gyógyszertárakban a be
szerzett, valamint a kiadott kábítószerekről 
nyilvántartást kell vezetni. 

(2) A közforgaln1ú gyógyszertárban inindcn 
kábítószernek n1inősül.tí anyagról és készít-
1nényről az erre a célra rendszeresített kábító· 
szer1~yilvántartási lapot kell kiállítani, A külön
féle hatáserősségben forgalomba kerülő, ugyan
azon hatóanyagot tartalmazó, kábítószernek 
ininősülő törzskönyvezett gyógyszerkészítmé
nyekről külön-külön kábítószernyilvántartási 
lapot kell kiállítani. 

(3) A kábítószernyilvántartási lap „bevétel" 
részében a 1ucgrendelőlap sorszámát és a bevé· 
telezés időpontját, valamint a bevételezett 
anyag (készítmény) n1cnnyiségét kell feltüntet
ni. A kábítószernyilvántartási lap „kiadás" 
részében vényenként külön-külön tétel 
alatt - a Yény sorszámát és a kiadott kábító
szer inennyiségét kell bevezetni. A kábítószert 
tartalma?:Ó törzskönyvezett gyógyszerkészít" 
ményelu1él Jnind a „bevétel", inind a „kiadás" 
részben nen1 a gyári cson1agolások számát, 
hanen1 az adagolási egységek {tabl., an1p. stb.) 
darabszá1nát kell feltüntetni. 

(4) Akábítószernyilvántartási lapokat ininden 
naptári év végével le kell 7.árni . .4„ bevétel és a 
kiadás között egyenleget kell vonni. A kábít,ó-
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szernyilvántartásilaponmutatkozózárókészletet 
a következő naptári évben -mint nyitókészletet 
kell a kábítószernyilvántartási lap „bevétel" 
részében - az előző évi adatoktól megfelelően 
elkülönítve (egy sor kihagyásával) - feltüiltet
ni. Az előző évi kiadások lezá:rása után a követ
kező évi kiadásokat üj oszlÜpba kell bevezet,ni. 

13. § 

A kábítószereket erós falű és biztonsági zár
ral ellátott szekrényben vagy fiókban kell 
tartani. Szükség esetében a kábítószerek a 
kétkeresztes szerekkel közös szekrényben is 
tárolhatók, de csak külön polcon vagy fiókban. 

14. § 

(1) A közforga.ln1ú gyógyszertárc"1khan a ká
bítószerek kezelésével jár6 anyagve;.;zteség (por
~ódás, száradás, bepárolgás stb.) cÍlnén - a 
Je!en utasítás alkalmazása szc111pontjából -
porok esetében legfeljebb 5%, folyadék esetéhen 
legfeljebb 10% számolható el. 

(2) Ha a közforgalmú gyógys7_,ortá.r kábító
szerkészleténck ellenőrzésekor valamely kábító
szer készletében az (1) bekezdésben meghatá
rozott kálón (a továbbiakban: káló) felüli 
hiány mutatkozik, erről négy példányban jcgy
z{_íkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv egy 
példányát az ellenőrzést végző kiküldött veszi 
át, két példányát a gyógyszertár vezetője 
köteles n1egküldeni a gyógyszcrtá.ri központ
nak, egy P.éldányát pedig a gyógyszertárban 
J:ell Jnegőr1zni. A gyógyszertári központ a 
Jegyzőkönyv egy példányát megküldi a megyei 
(fővárosi) tanács végrehajtó bizottsága egészség
ügyi osztályának. 

(~) Ha közfol'galmú gyógyszertár kábítószer
ké' · ;:~tének elleni'Srzésekor a Tinctura opii, a 
l'iu ,,is opii és az Extractun1 opii-kábftószerek
Lől kálón feliU hiány nen1 1nutatkozik, a 10. § 
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(2) bekezdése alapján visszatartott véllyekre 
kiadott kábítószerek mennyiségét a kábítószer
nyilvántartási lapokra rávezetni nem kell és a 
visszatartott vényeket az ellenőrző közeg 
jelenlétében meg kell semmisíteni. Ha pedig 
e:tekböl a kábítószerekből kálón felüli hiány 
mutatkozik, a 10. § (2) bekezdése alapján 
visszataTtott vónyeh'Te kiadott kábítószerek 
1nennyiségét egy tételben a klibítós:l'.erqy~_lván
tartási lapokra pótló!ag rá kell vezet~i és a 
visszatartott vényeket egy sorszámmal ellátva 
a 10. § (1) bekezdésében megállapított rendel
kezés szerint kót évig meg kell őrizni. Amennyi
ben az említett kábítószerekből a visszatartott 
vények alapján kiadott kábítószerek mennyi
ségének a kábítószernyilvántru·tási lapokra rá
vezetése után is kálón felüli hiány mutatkozik, 
a (2) bekezdésben foglalt rendelkezés szerint 
kell eljá.rni. 

15. § 

(1) Ha a kábítószer kezelése, tárolása közben 
a kábítószer mennyiségében bánnely okból 
(törés, kiszóródás stb._ miatt) veszteség (hiány) 
állott elő, a közforgalmú gyógyszertár vezetője 
köteles erről három példányban jegyzőkönyvet 
készíteni. A jegyzőkönyvnek tartaln1aznia kell 
a kiszóródott, használhatatlanná vált vagy meg· 
sernn1isült kábítószer nevét és mennyiségét, a 
veszteség bekövetkezésének körülményét és 
időpontját. A jegyzőkönyv két példányát a 
gyógyszertár vezetője n1egkiHdi a gyógyszer
tári központnak, amely az egyik példányt a. 
rnegyei (fővárosi) tanács végrehajtó bizottsága 
Pgészségügyi osztályához továbbítja. 

(2) A megsemmisült kábítószer mennyiségét 
a vonatkozó kábítószornyilvántartási lapon a 
„kiadás" részben fel kell tüntetni, a jegy7Jí. 
könyvnek a gyógyszertárban visszatartott pél
dányú.t pedig - mint kiadási bizonylatot - a 
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megfelelő sorszámmal ellátva a vények közé 
kell helyezni. 

(3) A használhatatlanná vált (1;i-.eg 1~e~ se~-
1nisült) kábítószert össze. ~e~l. gyuJtcn~ ~s ,nunt 
selejtanyagot megsernm1s1tes1g a ~a~1toszer
szekrényben elkülönítve 1neg kell őrizni. 

16. § 

Ha a közforgahnú gyógyszertár bár1nely ok
ból (pl. a forgalomból történő kivonás miatt) 
a gyógyszertári központ gyógyszerraktárának 
kábítószert küld vissza, vagy egy másik gyógy
szertárnak kábítószert ad át, a továbbítandó 
kábítószerekről három példányban szállító
jegyzéket kell kiállítani. A szállítójegyzék k~t 
példányát a külde1nényhez kell mellékelni, 
amelyek közül az egyiket az átvevő az átvétel 
igazolásával köteles a gyógyszertárnak vissza
küldeni. A szállítójegyzékeket a kábítószer
nyilvántartási lap kiadási, illetőleg bevétele
zési bizonylatként meg kell őrizni. 

A gyógyü1tézeteknek kábítószerekkel való ellátása; 
a gyógyi-ntézetekben a kábítószerek nyilvántartása, 

kezelése és elszárnolása 

17. § 

(1) Az intézeti gyógyszertárral vagy gyógy
szerész által vezetett gyógyszerraktárral ren
delkező fekvőbeteg-gyógyintézetekben - ide 
ne1n értve az egyetemi klinikákat - kábító
szerfelelős az intézeti gyógyszertár, illetőleg a 
gyógyszerraktár vezetője. Az egyetemi klini
kákon kábítószerfelel6s a klinika gyógyszer
felelős orvosa. Az egyéb fekvőbcteg·gyógyinté· 
zetekben az intézet vezetője köteles kábítószer
felelős orvost kijelölni. 

(2) A kábítószerfelelős feladata a kábító
szerek beszerzése iránti intézkedés, a beszerzett 
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kábítószerek nyilvántartása és gondoskodás 
arról, hogy a fekvőbeteg·gyógyintézetben a 
kábítószerek kezelése, tá.rolása., a. betegekhez; 
való eljuttatása és elszá.n~olása a jelen utasítás 
rendelkezései szerint történjék. 

(:~) A kábítószerfelelős köteles éV-enként 
legalább egyszer a fekvőbeteg-gyógyintézet 
valamennyi fekvőbeteg.osztályán a kábítósze· 
rck kc?;elését (tárolását) és nyil-vántartását 
(elszá.1nolását) ellenőrizni. Az ellenőrzés meg
történtét a kábítószernyilvántaJ.'tási lapokon 
az időpont feltüntetéséYcl és aláírásával iga· 
zolnia kell. 

18.§ 

(1) Az intézeti gyógyszertár a kábítószer~ket 
a Gyógyáruértékesítő Vállalattó,l -;agy a gy?gy· 
szertári központ gyógysze1T?'ktaratól szer~1 be. 
A beszerzésre a 11. § (1) es (2) bekezdesben 
foglalt rendelkezések az irányadók. 

(2) Az intézeti gyógyszertárral ne1n _rep-dcl
kező fekvőbeteg·gyógyintézet a betege,lla~ash;i~ 
szükséges kábítószereket a Gyógyáruer~ekes1t6 
Vállalattól, a gyógyszer;;ári l~özpont ,gy~gyszer
raktárát61, közforgalmu gyogJ;szertarbol ,v~g,Y 
intézeti gyógyszertárból szerzi_ be. A kab1to· 
szernek a Gyógyáruértékesítő ,\T álla.lattól, v~gy 
a gyógyszertári központ gy?gyszerraktar~t?l 
való beszerzésére a 11. § (1) es (2) bekezdese
ben foglalt rendelkezések az ir~nyi;-cló~. A ká
bítószernek közforgalmú vagy intezet1 _gy<;gy
szertárból való beszerzése a szükséges peldany
számban kiállított lnegrendelőlappa~ történi~. 
A megrendelőlapon fel kell tW:tetn1 a fekv~
beteg-gyógyiniézet inegnevezéset, a r~n~eles 
keltét valan1int az 1. § (4)-(6) bekezdese1ben 
foglal-f rendelkezések szerint a rendelt k~bí~ó
szert. Az aláú·t megrendelőlapot el kell latm a 
fekvőbeteg-gyógyintézet bélyegzőjének lenyo
matával. 
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o--:;,5:~~~~:"'it'i:_'1~~zaiú~t.t ká;bítószerck .~ennyisé
''élt:éltétés_-:mutatkozik erlelon1szer~en a 1 ~. § 
J:Jj8kE:ZdéSében foglalt rendelkezes szerint 

<Jibil ,--e1járnl. 
'"-(4} -A _g~ógy!-ntézet ,betegellátó osztá~y~ ká,:
bítóSzer 1genylese eseteben i;i,z orvos az igenylo 
lapon az 1. § (4)-(6) bckezdéf;lébcn foglalt ren
delkezések szerint köteles a kábítószert feltün
tetni. 

19. § 

, A kábítószereknek az intézeti gyógyszer
tarakban, a gyógyszerraktárakban és a fekvő
b~teg-gyóg_y~1tézetek fekvőbeteg-osztályain tör
tenő kezelesere (tárolására) és nyilvántartására 
(elszámolására), valamint a kezelés és a nyil
vántartás ellenőrzésére az egészségügyi intézmé
nyek gyógyszcrkészleteinek nyilvántartására és 
elszámolására vonatkozó rendelkezések az 
irányadók az alábbi 20. és 21. §-ban foglalt 
kiegészítésekkel. 

20. § 

Az intézeti gyógyszertárakban a kábítósze
re~ ~e~eléséve! jár~ anyagveszteség (porlódás, 
szorodas, bepa.rolgas stb.) cúnén - a jelen 
utas~tás alkall?-azása szernpontjából - porok 
eseteben legfeljebb 3%, folyadék esetében pedig 
legfeljebb 8% számolható el. 

21. § 

(J ~ Az, intézeti gyógyszertárral vagy gyógy
szeresz altal vezetett gyógyszerraktárral nem 
rendelkező f~kvőbeteg-gyógyintézetben a beszer
zett, valammt a fekvőbeteg-osztályoknak át
adott kábítószereknek gyógyszernyilvántartó 
lapon történő nyilvántartásáról a kábítószer
felelős orvos gondoskodik. 
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22. § 

(1) A:t Országos l\ientőszolgálat kórh 
és mentőá,llomásainál, a 17-21. §-okl:;>a.I1:_Jl)g1a1t 
rendelkezeseket kell ertelemszerüen alkalmazni 
az alábbi bekezdésekben foglalt kiegészítések
kel. 

(2) A kábítószereket a inegyei mentőállomások 
a 1negyei vezető mentőállomástól, a. megyei 
vezető inentőállomások és a budapesti mentő
állomások az Országos 1íentőszolgálat központi 
raktárától igénylik az erre a célra rendszeresített 
„Igénylés" e. űrlappal. 

(3) Az Országos l\fentőszolgálat központi rak
tárának kábítószerellátására a 18. § (1) bekez
désében foglalt rendelkezések az irányadók. 

n. § 

(-1) A járóbctegellá~ás inté~n1ényei (rendelő
intézet üzemi orvosi rendelo stb.) a boteg
ellátásl;oz szükséges kábítószereket ~ a (2) 
bekezdésben foglalt kivétellel - „pro ambu· 
lancia" gyógyszerigénylő könyvvel szerzik be. 
A„ rendelvényt - másolópapír alkalmazásá
val - anuyi :Példányban kell kiállítani, hogy két 
példány a kábítószer kiadásakor a gyógyszer· 
tárban maradhasson. A rendelvényen fel kell 
tüntetni az intézmény nevét és pontos címét, a 
rendelés keltét, a rendelt kábítószer nevét, vala
n1int a.z 1. § (4)-(6) bekezdéseiben foglalt; 
rendelkezések szerint a kábítószer 1nennyiségét 
és az adagszáinot. Az aláírt rendelvény vala
mennyi példányát el kell látni az intézmény 
hivatali bélyegzőjének lenyon1afaival. 

(2) A fekvőbeteg-gyógyintézet, járóbet~g
szakrendelése, valamint a kórhaz-rendelőm-
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~ 
tézeti egységben működő rendelőintézet a ká- ;~t 
bítószert olyképpen szerzi. be, mint a fekvő
beteg-gyógyintézet fekvőbeteg-osztálya. 

(3) A beszerzett és a betegellátáshoz felhasz
nált kábítószerekről nyilvántartást kell vezetni. 

24. § 

Az intézeti gyógyszertá.rakban, a fekvő
beteg-gyógyintézetek gyógysze1Taktárában és 
fekvőbeteg-osztályain, vaJamint a járóbeteg
ellátás inté:z1nényeiben a kábítószereket zárható 
szekrényben, a többi gyógyszerektől elkülöní
tetten kell tartani. 

25.§ 

A fekvőbcteg·gyógyintézeteknél és a járó
beteg-ellátás intézményeinél a 14. § (2) bekezdé
sében, a 15. §-ban és a 16. §-ban foglalt rendel
kezéseket értelemszerűen alkalmazni kell. 

26. § 

A 17-21. §·okban és a 23-25. §-okban fog
lalt rendelkezések értelen1szerűcn kiterjednek az 
állategészségügyi intézményekre is. 

A kábítószerek selejtezése és n-iegsenunisítése 

27. § 

(1) A kábítószerek selejtezését a közforgalmú 
és az intézeti gyógyszertárakban, továbbá 
a fekvőbeteg-gyógyintézetekben és a járó
beteg-ellátás intézményeiben, valamint az állat.
egészségügyi intézményekben a szakinai szem
pontok figyeJen1bevételével folya1natosan kell 
vég_ezni. 

(2) A selejtezett kábítószereket - ideértve a 
lejárt gyógyszereket is - azok megsemmisíté-
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séigka' többi kábítószer.f't~l ·egy--Szekréti.yb~:fi:{ijé 
azo tol megfelelően elk;:ülöriít:V,~ .kcill_ -_- - - -- -' ·-•;: 

(3) A selejtezett kábítósz_cr~k~t_\§V'C"' ~-
alkalo1nmal kell rnegsm:nmisíteni. -A: -m:e 
sítésnél jelen keJl lennie az intézméúy ..;re- ___ ~ 
jének (helyettesének) és a területileg illetéke'a 
inegyei (fővárosi) ~anács, végrehajtó, bizottsága 
egés~ségügyi oszt~lya al~a~ ~-eglnzott s;a~
közegnek (pl. gyogyszcrtar1 kozpont sza,d.::o
zege). -·--:--- . , 

(4) A selejtezett k~bítós~erek n;egse:r;1~1s1-
téséről megfelelő példanyszamban Jegyzokony
vet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaz
nia kell a megsemmisítés id,őp?ntját, a. r::ie,g
semmisített kábítószerek nevet es menny1seget, 
valamint a megsemmisítés ~ód)át., . , 

. (5) A jegyzőkönyv_ effY pelda~1yi;t a,z inte~-
111énynél meg kol.1 őr1zn1, ezy p~el~an3~at pe~1g 
meg keU küldeni a me,gye~ ~fov:aros1), ti:;na~s 
végrehajtó bizottsága ~ges~segugy1 osz~alyan~,~-

(6) A megyei (fővaros1) tanács veqrehaJtó 
bizottsága egészség~9yi os~táJy?' a beerkezett 
jegyzőkönyvek alapJan a ta:gyevben, m,egsem· 
inisített kábítószerekről harom pelda1~yb~n 
tételes kimutatást készít. A kiinutatásban ~~tez· 
ményenként kell, fe~tüntetni .a ,m~gse~s1t~tt 
kábítószerek nevet es rnenny1seget. A Klmuta
tás egy példányát a me~yei, (~őv~rosi) , tanáss 
végrehajtó bizottsága egeszsegug:fl oszt~lf,ánal 
n1eg kell őrizni, két példányát pedig leg~;:sobb a 
tárgyévet követő év február hó 1. napJaig meg 
kell küldeni az Egészségügyi l\tfinisztériu1nnak. 

Záró és hatályba,léptető rendelkezések 

28. § 

!(ézigyógyszertárban kábítószert készletben 
tartani nem szabad. 
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29.§ 

1 ' órn:;i::zernüntavételezésro jogosult 
( ) n gy br ·1 't"' 11 ' ' k igazolt szakközege1< u ·Jall e enorzes 

8~1e;;beo"l a kábítószerekb61 mintát vehetnek. 
ce Ja 1 lő 1· ' 11 'b A. mintavétel megfe e e 1smerveny e ene en 
történik. 

(2) A kábítószerekból vett filjntákat zárható 
helyen, a többi gyógyszern1intától elkülönítve 
kell ineg6rizni. lVIegse1nmisítésükre a 27. § 
(3)~ (6) bekezdéseiben foglalt rendelkezések az 
irányadók. 

30. § 

( 1) A közforgahnú és az intézeti gyógyszer
tárakban, a fekvőbeteg-gyógyintézetekben, a 
járóbeteg-ellátás intézményeiben és az állat
egészségügyi intézményekben a kábítószerek 
beszerzésére, kiadására és nyilvántartására vo
natkozó minden iratot, valan1int a leszállított 
kábítószerek mennyiségében mutatkozó elté
résről, a kábítószerkészlet ellenőrzésekor a ká
lón felüli hiányról és a kábítószerek 1negse1nmisí
tésér6l készített jegyzőkönyveket két évig meg 
kell 5rizni. 

(2) Az orvosi vények, vala1nint a 15. § (2) 
bekezdésében említett jegyzőkönyv n~egőrzésére 
a 10. §-ban füglalt rendelkezések az irányadók. 

31. § 

(1) A gyógyszertár, a fekvőbeteg-gyógyinté
zet, a járóbeteg-ellátó intézmény és az állat
egészségügyi inté:>.:mény vezetője abban az 
esetben, ha alapos gyanú merült fel arra, hogy 
kábítószerrel visszaélés történt, köteles erről a 
Belügyminisztérium Igazgatásrendészeti Osz
tályát (Budapest, VIII., J\Iosonyi utci: 9.) és a 
területileg illetékes 1negyei (fővár?s1) tanái;s 
végrehajtó bizottsága egészségügyi os:L:tályat 
haladéktalanul értesíteni. 
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(2) A n~egyei (fővárosi) tanács végrehajtó 
bi;t;ottsága. egészségügyi osztálya köteles az in
téz1nények kábítószerkészletében bármely okból 
bekövetkezett hiányokról tett bejelen~téseket 
megvizsgálni és visszaélés gyanúja esetében 
erről a Belügyrninisztériu1n J o-a;r,gatásrendé-
szeti Osztályát értesíteni, 0 

32. § 

(1) Ez az utasítás az Egészségügyi l(özlöny
ben történt közzététele napján lép hatályba. 

(2) .4.z 5/1957. (XII. 14-) Eü. I\IL számú ren
delet végrehajtása tárgyában kiadott 2/1958. 
(Eü. IC. 1.) Eü. l\L számú utasítás, a kábítószer. 
szállítási engedélyek tárgyában kiadott 183.061/ 
1959. Eü. l\t. szá1nú utasítás, a 2/1958. (Eü.!(. 
1.) Eü. l\'1. szán~ú utasítás inódosításáról szóló 
13/1960. (Eü. K. 7.) Eü. l\il. szán1ú és 29/1963. 
(Eü. K. 18.) Eü. M. számú utasítások, valamint 
a 85.289/1959. Eü. lVL száinú és a 113/195ü. 
(Eü. !{. 2.) Eii. J\L szán1ú utasításnak a kábító
szerekre vonatkozó rendelkezései hatályukat 
vesztik. 
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AZ __ EGÉSZSÉRÜGYI MINISZTER 60/1968. 
(EU. K. 22.) EÜ. M. SZÁMÚ UTASÍTÁSA 

az importált gyógyszerkülönlegességek rende
léséről és kiszolgáltatásáról 

A közlekedés- és postaügyi miniszterrel és a 
Szakszervezetek Országos Tanácsával egyet
értésben a következőket rendelem: 

1. § 

(1) Az utasítás 1. és 2. számú melléklctébo11 
felsol'olt külföldi gyógyszerkülönlegességek a 
társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosul
tak részére másolattal (két példányban) kiállí
tott vényen, a 3. számú mellékletben felsorolt 
külföldi gyógyszer különlegességek pedig másolat 
nélküli vényen rendelhetők. Az 1. és 2. számú 
mellékletben inegjelölt gyógys:z;er rendelése 
esetében a vény másolati példányára rá kell 
vezetni a „Ivlásolat" jelzést. 

(2) A mellékletben „Q" jelzéssel ellátott 
gyógyszerkülönlegességek a társadalombizto
sítás terhére csak fekvőbeteg-gyógyintézet vagy 
szakrendelés javaslata alapján rendelhetők. 

(3) Az 1-3. számú mellékletekben felsorolt 
külföldi gyógyszerkülönlegességeknek magán
vényen történő rendelésekor a vényen fel kell 
tüntetni a beteg nevét, lakcímét és a diagnózist. 

2. § 

(1) Az 1. száinú mellékletben felsorolt gyógy
szerkülönlegességeket a külföldi gyógyszerek 
tartásáJ.'a kijelölt kö~fo:rgalmú gyógyszertárak, 
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a 2. számú n1ellékletben felsorolt gyógyszer
különlegességeket mind Budapesten, mind a 
vidéken lakó betegek részére csak a fővárosi 
703. szán1ú (Budapest, 1/II., Rákóczi út 86.) 
gyógyszertár adja ki. A gyógyszertár.köteles a 
vények másolati példányait, valamint a magán
vényeket visszatartani és két évig megőrizni. 

(2) A 3. számú n1ellékletben felsorolt gyó!,ry
szerkülönlegességek bármelyik közforgalmú 
gyógyszertárból beszerezhetők. 

3. § 

Az utasítás mellékleteinek szükségszerinti 
módosítását vagy kiegészítését az Egészség
ügyi l\1inisztériun1 az Egészségügyi ICözlönyben 
közlc1nényként teszi köz~é. 

4. § 

A kizárólag csak gyógyinté;r,etekben alkalmaz
ható külföldi gyógyszerkülönlegességeket, vala
mint azokat a külföldi gyógyszereket, amelyek 
a jelen utasítás mellékleteiben nem szerepel
nek, kórházi (klinikai) zárójelentésben utóke
zelésre javaslatba hozni nem szabad. 

5. § 

Ez az utasítás az Egészségügyi Közlönyben 
történt közzététel napján lép hatályba; egy
idejűleg a külföldről importált gyógyszcrkülön
lcgességek rendelése és kiszolgáltatása tárgyában 
kiadott 10/1961. (Eü. K. 5.) Eü. M. számú 
utasítás és az azt kiegészítő 34/1961. (Eü. K. 
16.) Eü. M. számú utasítás, valamint az utasítás 
n1ellékleteinek módosítása és kiegészítése tár
gyában kiadott közlemények hatályukat vesz
tik. 

50 

·~ 

1 
1 

1. szárilú melléklet 
a G0/1968. (Eü. K. 22.) Eü. M. 

Ambinon a1np. 1X300 NE + l X 3 ml 
solvens 1 

0 Ammifurinetbl. !OOX0,02g + sol. 2% 50m 
0 Anturan tabi. 50X 100 mg . 
0 Brina.Idíx tabl. 20 X 20 mg (bonthato) 
0 Cvtonal inj. 5 X 5 1111 250 ing 
0 Di-Adreson „F" aquos. amp. 3X25 mg+ 

~~ X l ml solvens 
Dilornbrin drg. 15 X 50 mg 
Elenium tabi. 20 X 5 mg 
Erythromycin tbl. 10 X 100 OOO ]<; = 100 n1g 

0 Erythron'lycin tbl. 10 X 200 OOO E= 200 mg 
]'arnotan caps. 12 + 8 (gyer1nekcknek) 

Q Gestanon tbl. 20 X 5 mg 
Gestyl amp. 3X1000 E + 3X1 ml solvens 
Jopagnost tbl. 6 X0,5 g 

Ü Myleran tb!. 50 X 0,5 mg 
Neoglaucit sol. 0,1 % 5 ml 

O Oleandon'lycin phosphate tabi. 25 X 25 n'lg 
0 Oletetrin tabi. 25X125 mg 

Orga-Steron tabi. 10 X 5 mg 
Orga-Steron tabi. ~o. X 1 mg 
Ovestin susp. pro inJ. 2X1 mg 1 rnl 
Ovestin tabl. 20 X 250 gamma 
Panthenol tabl. 20 X 100 mg 
l3anthenol inj. 5 X 500 n1g 2 inl 
Pilocarpin sze1nolaj 2% 10 ml 

0 Polymixin sulphate „M" tabi. 20 X 100 OOO 
E~!Orog 
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~1, 

1 Q Polymixin sulphate „1\1" tabl. 20 X 500 OOO 4 
E=50mg ·

1
[ 

Pitressin Tannate in oil inj. 5 NE lOX I 111 1 
Prota1ninsulfat :inj. 1% 5 ml 
Sandosten drag. 20 X 25 n1g 
Sandosten~Calcirnn inj.- 10% 5X10 1nl 
Salazopyrin tabl. 50 X 0,5 g 
'l'achystin sol. oleos. 0,5% 15 n1l 
Topostasin 1X3000 E amp. 

0 Tosn1ilen szemcsepp l % 5 ml 
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2. számú melléldet 
a G0/1968. (Eü. IL 22.) Eü.Di. számú utasításhoz 

Acethylcholin inj. 5X100 mg 

8 Adreson tabl. 20 X 20 rng 
Allergenum pollinare mixturn I-II. -III. 
Colchicin salicylat tabl. 15 X 0,5 n1g 

0 Cotazym forte tabi. 30 X 
O Cyclophosphamid drag. 50 X 50 mg 
0 Deseril drag. 20 X 1 mg 

Doca subling. tabl. 40 X 1 mg 

8 Eppy szemcsepp l % 7, 5 ml 
Erythromycin glucoheptonat inj. i. v. 1x20 
inl 250 mg 
Ferrlecit inj. i. v. 5 X 5 ml (á 62,5 ing Fe III.) 

0 Furosemid tabi. 20 X 40 mg (bontható) 
0 Inderal tabi. 20 X 40 mg (bontható) 

Isolevin spray 10 1nl 
0 Jectoferinj.i.m. 5X2 ml(áIOOmgFe III.) 

I{onakion tabi. 20X 10 ing 
0 Leukeran tabi. 50 X 5 n1g 
0 Locacorten „N" kenőcs 15 g 

8 l\iiestinon drag. 20 X 60 mg 
l\riethotrexate tabl. 20 X 2,5 ing 

0 Mintezol tabi. 20 X 500 mg (bontható) 
0 Mintezol susp. 15 ml 
0 Mycerin (neomycin.) tabi. 10 X 200 OOO E 

= 200 mg 
Q 1fycerin sulfat (nco1nycin.) inj. l X 500 

mg=500 OOO E 
0 Mytelase chloride tabi. 30 X l 0 mg 
0 Oradexon tabl. 20X0,5, rng 
0 Orgametril tabl. 30 X 5 ing 
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0 Otosporin 'fülcsepp 5. ml. 
Q:P,imafucín vaginalis tbl. 20 x 25 mg 
O Pimafucort kenőcs 15 g 
O Polyn'lyxin B sulf. inj. l X 50 mg 
O Prophyledta tabl. 50 X 1 g 

Prostigmin szemcsepp 3% 7,5 n1l 
O l{.averon inj. 10 X 1 ml 
0 Sanocrysin inj. l X 50 mg 
C Sanocrysin inj. lx 250 mg 
0 Salazopyrin EN tabi. 50 X 0,5 g 

Sigmamycin inj. i. m. lx 100 1110' 
0 Sigman1ycin csepp gyern1ekekn~k 10 n1l 

100 mg/ml 
0 Solcoseryl kenőcs 5% 20 g 
0 Solganal B oleosa inj. 2% 5 n1l 
0 Solganal B oleosa inj. 20% 5 ml 
0 Spironolactone tabl. 20X 25 mg (bontható) 

Strophosid inj. 6X0,25 n1g 11111 
0 Tace tabi. 30 X mg 24 
0 Tavegyl tabi. 20 x 1 mg 
0 Tegretol tabl. 50 X 200 n1g (bontható) 
0 Zy1oric tabl. 50X100 n1g 

Aescusa.n liquid 20 1nl 
Cholagol sol. 10 ml 
Cystenal sol. 10 ml 
Dibiomycin sze1nkenőcs 3 g 10 OOO E/g 
Euspiran sol. 25 1111 
Neoeserin szemcsepp 3% 10 1111 

Procaina111id tabl. 20 X 250 n1g 
Sa.rco1ysine tabl. 20 X 10 mg 
Shostakovsky balzsam 100 g 
Tryphliazin drag. 20 X 5 n1g 
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~~. E:~SZS:éGiJGYI 
13.) E"fj,\ 

~ésg~~~é~;i~~~~ek 
e~. e yez. séröl szóló- -9 Eu. M. szamú utasítás· 11- --

módosítá~óf 

!. § 

A g/1967. (Eü. K. 8.) Eü. lVI. számú utasítás 
(a továbbiakban Utasítás) 2. §-a az alábbi 
(5) bekezdéssel egészül ki: 

„(5) Az Infecundint fogamzásgátlás céljá
ból - a gyógyszerkészítmény e célból történő 
rendelésére vonatkozó rendelkezések szerint -
az orvostudományi egyetemek és az Orvos
továbbképző Intézet szülészeti-nőgyógyászati 
tanszékeinek- tanszékvezető egyetemi tanárai, a 
fekvőbeteg-gyógyintézetek szülészeti-nőgyó
gyászati osztályainak osztályvezető főorvosai 
vagy az általuk kijelölt szakorvos, továbbá a 
szülőotthonok szülészet-nőgyógyá-szatból szak
orvosi képesítéssel rendelkez6 vezet6 főorvosa 
(orvosa) is felírhatja." 

2. § 

(1) Az Utasítás 4. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

,,Infecundint valamennyi szakorvosi ren
delőintézet nőgyógyászati szakrendelésének or
vosa rendelhet. Gyógykezelés céljából a nő ál
landó lakóhelye, fogamzásgátlás céljából a nő 
állandó vagy ideiglenes lakóhelye szerint ille
tékes szakorvosi rendelőintézet nőgyógyászati 
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sz;akrendelésének 01·vosu íl'hatja fel az Infe
cundint." 

(2) Az Utasítás 4. szá1nú inelléklete hatályát 
veszti. 

3. § 

Az Utasítás 5. §-ának (2)-(4) bekezdései 
helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(2) Az Infecundin fogamzásgátlás céljából 
az e célra rendszeresített vényen (A. 3510-6. r. 
sz.) teljes térítés mellett, legfeljebb 6 hónapra 
szükséges mennyiségben rendelhető. A fogam
zásgátlás céljára felírt mennyiség az Infecundint 
szedő nő kívánsága szerint egyszerre legfeljebb 
2 hónapra előírt mennyiségben i!:dható ki. 
A felírt mennyiség kiadása után a vény érvényét 
veszti. 

(3) Az Infecundint mind gyógykezelés, mind 
fogamzásgátlás céljából ismételten csak az elő
zetesen rendelt gyógyszermennyiség felhasználá
sa után szabad felírni; ennek megállapítása az 
orvosi dokumentáció és a gyógyszertár által 
havonta lebélyegzett vény alapján a gyógyszer
készítményt rendelő orvos kötelessége. 

(4) A szakorvosnak az Infecundint szedő nő 
már ineglevő vagy újonnan kiállított , ,Nő
gyógyászati kezelési lap"-ján {A. F. ny. 3510-
63. r. sz.) minden fontos észrevételt, saját és 
mások vizsgálati leletét, a különféle eredménye
ket, valamint a gyógyszer rendelését és a ki
adott utasításait pontosan rögzítenie kell és 
csatolni kell hozzá a fekvőbeteg.gyógyintézet 
esetleges javaslatát. i' 

4. § 

(1) Az Utasítás 10. §·a (2) bekezdésének első 
mondata helyébe a következő rendelkezés lép : 

„A járóbeteg-ellátás részére az Infecundin a 
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fővái·osi, u megyei ,és ?' 1negye~ jo9ú y~~·o~~ 
tanácsok vég1·ehajto b1zottsága1 egeszsegugj ,1 

osztályainak vez~t~i, által ~.ijelölt közfor~?'lmu 
gyógyszertárak utJan kerul foralomba. , 

(2) Az Utasítás 5. számú melléklete hatályat 
veszti. 

5. § 

E:t; U:h utasítás az Egészségügyi Kö:tlönyben 
történt közzététele napján lép hatályba. 
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HIBAJEGYZEK-

10. old. 
Pil. coff. FoN o 36 helyett 39 

18. old. 
Törlendő: Ung. sulfathiazol FoNo 151 

18. old. 
Ung. ad. inanum FoNo 123 helyett 120 

28. old. 
:R1yalgianál: Linim. an1mon. FoNo 68 helyett 
77, Pulv. combinat. FoNo 26 helyett 28 

28. old. 
I\Jeurosisnál: Sal. bromida FoNo 17.0 helyett 
184, Tinct. valer. spir. FoNo 17,± helyett 188 

29. old. 
Obstipatiónál: Spec. lax. FoNo 160 helyett 173 

29. old. 
Pertussisnál: Gutt. expect. FoNo 201helyett221 

29. old. 
Pharyngitísnél: Gargarism. chlorof. FoNo 293 
helyett 239 

30. old. 
Rheumatismusnál: SoL sulfurat. pro. baln. 
FoNo 76 helyett 79 

99. old. 
Hyase inj.-nál beírandó: Lejárati idő 2 év 

122. old. 
Neo-Gynofort inj.-nál beírandó:· Lejárati idő.; 
cseppek 1 év, inj.: 2 év 

375. old. 
Törzskönyvezett gyógyszerkülönlegességek 
23 helyett 33 


