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ELŐSZÓ 

)_._ „Tájékoztató a gyógyszerkészítmények rendelé
sére" ·vr. kiadása. a társadalombiztosítás szolgáltatásf.1,Í
ra és a közgyógyellátásra jogosultak részére történő 
gyógyszerrendeléssel kapcsolatos utasításokat tartal · 
1nazza és tájékozt.atást nyújt a magyar gyógyszerkészít· 
lnényekről. 

A kiadványban fel vannak sorolva a törzskönyvezet.t 
gyógyszerkülönlegességek, szerobakteriológiai készít-
1nények, gyógytápszerek és tápszerek, reagensek, vala· 
mint az infúziós oldatok, a magyar természetes gyógy· 
vizek, kötszerek, ragtapaszok. 

A hatástani és indikációk -szerinti csoportosításban a 
gyógyszerkülönlegességek mellett utalás van a szabvá
nyos vénymintákra (Formulae Normales, FoNo) is. 

li. gyógyszerkülönlegességek felsorolásánál a címben 
a készítmény neve, majd a gyártó cég, alatta a készít
mény kiszerelési formája (formái) szerepel. A cím jobb 
oldalán római számmal a készítmény hatástani csopor
tosítására történik utalás. 

Az összetételben először a kiszerelés legkisebb egysége 
(1 tabl., 1 a.mp., l üveg stb.), majd annak hatói:1'nyaga, 
nem közömbös segédanyaga van feltüntetve a VI. 1\ia
gyar Gyógyszerkönyv, ill. az Egészségügyi Világszerve· 
zet (WHO) által ajánlott elnevezés szerint. Azoknál az 
iujekcióknál, amelyeknél a hatóanyag olajban oldott, 
a címszó alatt erre külön utalás van (olajos inj.). 

A Javall.a.toknál általában csak a legfontosabb indiká
ciók vannak felsorolva. 

Az adagolásnál közölt adatok a legáltalánosabb ada
golási utasításoknak tekintendők. További részletek az 
egyes készítmények hasznó1ati utasításaiban, ismertetői
ben stb. találhatók. - A gyermekadagok testsúlykg·ra 
vonatkozó adagjai úgy vannak feltüntetve, hogy a ha-
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tárértékek közül a magasabb adag szerepel elöl és.~ ki
sebb adag utána, jelezve, hogy a korcsoporton belül ál
talában a fiatalabbak kapják testsúlykg-ra számítva a 
nagyobb, az idősebbek a kisebb adagot: 

A megjegyzések cllnű rovatban a kereszt jelzés (tii~ 
kábít6szert jelent!), a társadalombiztosítás (SZTK) és 
a közgyógyellátás terhére történő rendelésre vonatkozó 
szabályozás, a készítmény lejárati ideje, valamint a ké
szítménynek esetleges vény nélküli kiadhatóságára vo
natkozó megjegyzés vannak felsorolva. - ~<\.. 28/1963. 
(Eü. K. 18.) Eü. 11-f. számú utasítás értelmében a köz
gyógyellátásra jogosultak részére az ingyenes gyógyszer
ellátás keretében - bizonyos kivételekkel - ugyan
azok a készítmények rendelhetők, mint a társadalom
biztosítás terhére. Ezért a !íegjegyzés rovatban a köz
gyógyellátás terhére történő rendelésre csak akkor talál
ható utalás, ha a készítmény közgyógyellátás terhére 
nem rendelhető; amennyiben a társadalombiztosítás 
terhére való rendelhetőség mellett erre külön utalás 
nincsen, ez azt jelenti, hogy a készítmény a közgyógy
ellátás terhére hasonlóképp rendelhető, mint a társada
lombiztosítás esetében. - (A Szakszervezeti Társada
lombiztosítási Központ [SZTI(], továbbá a. Kisipari 
Szövetkezeti Kölcsönös Biztosító Intézet [KSZKBI] 
megszűnt. J ogutódjuk a SZOT Társadalombiztosítási 
Főigazgatóság. Ennek megfelelően - ebben a kiadvány
ban -, ahol SZTK vagy KSZKBI szerepel, helyette a 
SZOT Társadalombiztosítási F6igazgat;óság értendő.) 

A csornagolá.s alatt a különböző kiszerelések árai és a 
bonthatóság (b.) van feltüntetve. 

A leggyakrabba_,_---i előforduló mérgezések elsősegély
nyújtásáva1 és gyógyításával foglalkozó fejezet, vala· 
inint néhány táblázat hasznos segítséget kíván nyújtani 
az orvosnak. - Végül a kiadvány a gyógyszerek rende
lésével foglalkozó fontosabb rendeleteket, illetőleg uta· 
sításokat is tartalmazza. 

A „Tájékoztató a gyógyszerkészítmények rendelésé
re" VI. kiadása az 1 970. április 30· i állapotnak megfelelő 
adatokat tartalmazza. Megjelenése után az V. kiadás és 
annak pótfüzete hatályát veszti. 

ORSZÁGOS GYÓGYSZERÉSZETI INTÉZET 
Budapest, XIV., Uzsoki u. 36/a 

GYAKRABBAN HASZNÁLT 
RÖVIDÍTÉSEK ÉS JELZÉSEK 

amp. 
b. 
BE 
CoE 
comb. 
db 
d' 
FoNo 
g 
gtt. 
IE 

inj. 
i. art. 
i. cut. 
i. musc. 
i. ven. 
kúp 
LF 
m 
masc. 
mg 
µg 
ml 
n (0,1 n stb.) 
NE 

0 

old. 
p 

Vigyázat, maxiruúl.is adag! 
ampulla 
bontható csomagolás 
bőregység 
coagulatiós egység 
combinatum 
darab 
drazsé 
Formulae Normales 
gramm 
csepp 
internacionális egység (szerobakterioló
giai készítményeknél) 
injekció 
intra arteria.m 
intra cutim 
intra musculum 
intra venam 
végbélkúp 
limes flocculans 
meta 
masculinurn 
milligramm 
mikrogramm 
milliliter 
normál (tized- stb. nornJ.áloldat) 
nemzetközi egység (gyógyszerkészítn1é
nyeknél) 
orto 
oldat 
para 
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SAE 
s. out. 
tabl. 

A. 
B. 
Ch. 

E.Gy.T. 

Human 

K.Gy. 

R. 

scarlatina antitoxin egység 
sub cutim 
tabletta 

GYÓGYSZERGYÁRAK 
RÖVIDÍTÉSEI 

A~kaJoida Vegy~,szeti Gyár, Tiszava.svá:ri 
B1ogal Gyógyszergyár, Debrecen 
Chinoin Gyógyszer- és Vegyészeti Ternié
kek Gyára, Budapest, IV. 
~gyesült Gyógyszer- és Tápszergyár, Bu~ 
aapest, X. 
Human Oltóanyagtermelő és ICutató In
tézet, Budapest, X. 
~~bányai Gyógyszerárugyár, Budapest, 

Reanal Finomvegyszergyár, Budapest, 
XIV. 

A GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK 
HATÁSTANI CSOPORTOSÍTÁSA 

A KÖZPONTI IDEGRENDSZERRE 
HATÓ GYÓGYSZEREK 

I. Általános érzéstelenítők ( anaesthetica, 
narcotica) 

Aether ad narcosim 
Chloraethyl 

II. Altatók (hypnotica) 

1. Savureidek, savimidek 

Albroma.n 
Noxyron 
Somben 

2. Barbitursav-.származékok 

Barbituralurn 
Belletoval 
Belloid 
Dorlotyn 
IJ;toval 
Etovaletta 
Hypnoval 
Hypnoval-Calcium 
Novopan 

3. Nyújtott hatású aitatószerek 
Tardyl 

Pulv. sononifer, Fol·lo 
190. 
Sevenal 
Sevenaletta 
Sol. bromharb. ]1'0}..70 

183. 
Venobarbital 



. ill. Csillapítók (sedativ'!). ;--- . 
Az epilepsia gyógyszerei ( anbepilephca) 

l. V aleriana 

Gutt. valer. o. rnenthol. 
FoNo 175. 

Gutt. vegetosed. li""'oN o 
62. 

Hovaletten 
Inf. valer. FoNo 176. 
Legatin 
Medivaler 
Pit. valeroscd. FoNo 

193. 
Tinct. valer. spirit. 

FoNo188. 
Valeriana compos:ita 

3. Alkoholok, aldehidek 

Dalgol 
I<-lysrn. chloral. lfollo 

177. 
l{lysm. chloral. pro 

infant. FoNo 178. 
Sol.parald. FoNo187. 

2. Brómsók 

Calcium bromaturu 
1ifixt. chloralo-brom. 

Fo}to 179. 
Mixt. sedat. FoNo 

180. 
Jl!I ixt. sedat. comp. 

FoNo 181. 
Neupon 
Pit. bromharb. Fol>lo 

191. 
Polybrom 
Pulv. aedans Fo~7o 

189. 
Sir. phcsphobrom. 

FoNo 182. 
Sal. brombarb. Fol-.,To 

183. 
Sal. brornida FoNo 

184. 
Sal. co/jobroni. FoNo 

172. 

4. Antiepileptica 

Diphedan 
Fedibaretta 
Neophcdan 
Perlepsin 
Ptimal 
Sacerno 
Sertan 

IV. Ideg- és elmebetegségek gyógyszerei 
(psychopharmaca) 

1. Nagy trankvillánsok 

Frenolon 
Ifaloperidol 
Hibernal 
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Hibernaletta 
Hirepin 
Rausedyl 
Trisedyl 

2. Kis trankvillánsok 

Anda:xin 
Seduxen 
Trioxazin 

3, Antidepresszív szerek, 
thymolepticumok 

Melipramin 

Nuredal 
Tisercin 
Tisercinetta 

4. Szkopolamin 

Scopolaminum hyd
robromicum 

v. Fájdalomcsillapítók (analgetica) 
1. l\'Iorfin, ópium 

Dithescop 
Domatrin 
lliorphinurn hydro-

chloricurn 
Morphinum hydro

chloricurn - Atro
pinum sulfuricum 

2. Kodein, etil.morfin, 
narcotin 

Codeinl.Wl hydrochlo-
ricum 

Codein-acisal 
Codein-stibium 
Coder~t 
Coderetta. 
Diaoodon 
Dolor 
Gv.J;t. aethylmorph. 

FoNo 11. 
Gutt. codein. Fo"f..To 1:!. 
Hydrocodin 

Noscapin 
Pulv. coda-Oetin . .FoNo 

25. 
Pulv. codein. e. 8tib. 

FoNo 228. 
Pulv. coffacyl. e. co

dein. FoNo 27. 
Supp. analg. lloNo 32. 

é.s 33. 
Supp. awdyn. FoNo 

35. 

3. Szintetikus fájdalom• 
csillapítók 

Depridol 
Dolargan 
Oxycodon 

4. Egyéb 

Vasalgin 

VI. Hocsökkentők (anti~yretica) •. -
A reuma gyógyszerei ( antirheumat1ca) 

I. Pirazolon-származé
kok 

Algopyrin 
Amidazophenum 

Antineuralgica 
Azophenum coffei-

nurn citricum 
Barba.mid 
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])erna.lgon 
l)e1nalgonil 
Germicid 
Hypanodin 
Kari! 
Pulv. a:r,,alg. Fol•lo 1.9. 
Pu!v. antidolor. Fo11lo 

20. 
Pulv. anh'.neuralg. 

FoNo 21. 
Pulv. azoph. coff. citr. 

Folilo 22. 
Pulv. barbam·id. co1np. 

Follo 23. 
Pulv. combinat. Fol..'o 

28. 
Rheopyrin 
Rheosolon 
Salvador 
Sol. amidazoph. pro 

inf. FoNo 14. 
Supp. amidazoph. 

0,1 g FoNo 29., 
0,2 g FoNo 30., 
0,5 g Folilo 31. 

Supp. analg. fl'oN o 
32. 

Bupp. anatg. forte 
FoNo 33. 

Supp. Gittalg. pro par
vul .. F'oNo 31-. 

2. SzalicilSav-szárma~ 
zékok 

Eggosalil 
Istopirin 
Kalmopyrin 
Ktys1n. n<itr. sali,c. 

FoNo·7e. 
N a.trium sa.Iicylicun1 

intestinosolvens 
Pulv. chinacisal. e. 

vit. 0 Foll o 24. 
Pulv.coffacyl FoNo26. 
Puli.;. Petei·si Fo}•lo 

82. 
Susp. salicylamid. 

2% FoNo 16„ 
4% Folilo 17. 

3. Kinin 

Obinin hydrochlori· 
cum 

Diapulmon 

4. Kinolin- és fenil
kinolin-származékok 

Acitophosan 
Delagil 
Pulv. antirheum. 

FoNo 81. 
Tofamid 

VU. Kö;"pou~i idegrendszert izgatók 
( exc>tantm ). - Glutaminsav 

1. Excitantia 

~4.ktedron 
Centedrin 
Gracidin 
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Strychninum nitri· 
cum 

2. Glutaminsav 
Glutarec 

A KÖRNYÉKI IDEGEKRE 
ÉS IZMOKRA HATÓ GYÓGYSZEREK 

VIII. Helyi érzéstelenítok 
(localanaesthetica) 

Cofocain 
Corbocaiu 
Eleosacchar. anaesth. 

FoNo 18. 
Lidocain 
Lidocain kenőcs 
Lidocain-~4..drenalin 
Neotonocain 
Oticur 

Otogutt. pherwl. _Fo.LVo 
249. . 

Procainum hydro-
chloricum 

Susp. anaesth. }l"oNo 
15. 

Tetracain 
Ung. anaesth. Fol..~o 

120. 
Ung. lid-Ocain. ad rha

ga.d. Fo!•l o 145. 

IX. Cholinerg végkészülék izgatók 
(parasympathomimetica) 

Stign:i.osan 

X. Cholinerg végkészülék béuitók 
(parasympatholytica) 

Atropinum snlfuri-
cum 

Bellafit 
Bispan 
Gapona 
Gastrixon 

Gastropin 
Gutt. methylhoniatrop. 

comp. ~Po~f.lo 13. 
N eopepulsan ·duplex 
Tinct. bellad. F'o"i>lo 

56. 
Triospan 

XI. _,.1._ harántcsíkolt izmok tónusát 
csökkentOk 

I. Relaxantia 

Relaxil-G 
Myoflexin 
Scutamil-0 

2. Antiparkinson szerek 

Aparkazin 
Mydeton 
Parknn 



XII. A simaizmok görcsét oldók 
( spasmolytica) 

Halidor 
l\.feristin 
N eotroparin 
No-Spa 
Papaverinum hydro· 

chloricum 
Pit. atropin.rcomp. 

l?oNo 279: 
Pulv. antWpasrnodo

lor. F'oNo 57. 

Pulv. arúi'.spa-st. 
F'oNo-58. 

Pulv. spasmalg.11~01Y-lo 
60. 

Ridol 
Steralgin 
Supp. spasmolyt. 

FoNo 65. 
Troparin 
Troparin;combinatum 

A u;;GZÉSRE ÉS A VÉRKERINGÉSRE 
HATÓ GYÓGYSZEREK 

XIII. A légzo- és a vasomotor-központot 
izgatók (analeptica) 

l. Lobelin-csoport 

Lobelinum hydro
chloricum 

Spiractin 

2. Pentametazol, koret
amid 

Corediol 
Gutt. an.alept. FoNo 

36. 
Tetracor 
Tetracor-Epherit 
Tetracor-Neocod 

3. Koffein 

Coffeinum natrium 
benzoicum 

Kofka 
Pil. coff. FoNo 39. 

4·. Ammonia 

Ammonia párna 

5. Glutársav„származé
kok 

Redin1yl 

XIV. Cardiotonica. - Antiarrhythmica 
1. Digitálisz 

Acigoxin 
Carditoxin 
J)igoxin 

Isolanid 
Neo-Adigan 
Pulv. digit. Fol:l o 37. 
Supp. digit. F'oNo 40. 

8upp. digit. jort. 
J?oNo 41. 

Supp. digitheobr. 
Follo 42. 

2. Sztrofantin 

K-Strophantomusc 

K-Strophantosid 

3. Kinidin 

Chinidinum sulfuri
cum 

4,. Egyéb 

Panangin 

XV. Adrenerg végkészülék izgatók 
(sympathomimetica). -

Érszííkitok ( vasoconstrictorica) 

Epherit 
N-oradrenalin 
p.-d. analept. FoNo 38. 

Pulsotyl 
Sympathomirn 
Tonogen 

XVI. Adrenerg végkészülék hénitók 
(sympatholytica). -

Értágítók ( vasodilatorica) 

I. Sympathicus-bénitók 

Bivelin 
Corontin 
Kefalgin 
Redergam 
Rigetamin 
Secadol 

2. Ganglion-bénítók 

Synapleg 

3. Salétromsav-és salét
rolllossavaészterek 

Amylnitrit párna 
Natrium nitrosum 
Nitromint 
Nitropenton 
Pulv. nitrotheobarb. 

FoNo 59. 
Rigedal 

4. Nikotinsav 

Acidum nicotinicum 
Paniverin 
Pil. nicophyllin. 

FoNo 62. 

5. Teohromin, teofilliu 
Diaphyllin 
Etopurin 

Pil. nicophyllin FoNo 
62. 

Pulv. theophyllin. 
comp. FoNo GI. 

Rutophyllin 
Supp. theophyllin. 

FoNo 66. 
Supp. theophyllin. 

comp. FoN o 67. 
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6. Szervkivonatok 

Atriphos 
Corhormon 

7. Perifériás értágítók 
Bupatol 
J\.fydeton 
Tolazolin 

8. A hypertonia és az fil• 
teriosclerosis gyógy
szerei 

Agath.eosan 
Aljodan 
Dopegyt 

Erpozid 
Intrajod 
Jodpapaverintheosa,n 
Jodtheosan 
l\fiscleron 

- Niton 
Rausedyl 
Sanotensin 
Sol. kal.Jod. FoNo 53. 
Sol. kat. Jod. comp. 

FoNo 54. 
Sol. theobromoJod. 

FoNo 55. 
Ten.satrin 
Vasobroman 

XVII. Az asztma gyógyszerei 
(antiasthmatica). -

Köptetők ( expectarantia). 
A nátha gyógyszerei 

1. Antiasthmatica 

Anasthiru 
Asthmamid 
Asztma elleni ciga

retta 
Inhal. asthrnalyt. 

FoNo 43. 
Inhal. isoprenalin. 

J?o].;'o 44. 

Solvasthmin 
Spec. antiasthn1,. ad. 

fumig. FoNo 51. 

2. Expectorantia 

-4etherol. pro inhal. 
F'oNo 216. 

Asaropect 
!Jecoct. pritnul. FoNo 

217. 

Jnf. 1'.peooc. Fo}·lo223. 
Jnf. ipecac. pro infant. 

FoNo 224. 
111ixt. pector. Fol>lo 

225. 
J11ixt. sblv. FoNo 226. 
Pulv. codein. e. stib. 

FoNo 228. 

Pulv. expect. FoNo 
229. 

Radipon 
Spec. thymi comp. 

FoNo 230. 
Supp. broncholyt. 

FoNo 231. 
Supp. broncholyt. p10 

injant. FoNo 232. 
Susp. terpin. hydr. 

l!~oNo 206. 

3. A nátha gyógyszerei 
Depersolonorr- ésfül· 

csepp 
Naphazolin 
~bl asogutt. argent. prot. 

FoNo 233. 
N asogutt. ephedr:_. 

FoNo 234. -·-
Nasogutt. ephedr. p10 

infant. Fo/\lo 235. 
Ung. nasal. Follo 

237. 
Ung. nasa.Z. comp. 

FoNo 238. 

4. Szintetikus köhögés· 
csillapítók 
Exangit 
Libexin 
Baltix 

A VÉRRE HATÓ GYÓGYSZEREK 

XVIII. Véralvadást szabályozók 
Véralvadást fokozók 2. Véralvadást gátlók 
Calcium chloratum 
Natrium chloratum 

Heparin 
Natrium citrictun 
Syncumar 

XIX. Vérképzok (haematopoetica) I'il. asthraalyt. pro 
infant. FoNo 50. 

Propylon Decoct. sapon. Fo}./o 
218. 

I. Vas Vas-Arsotonin 

Pub). asthmalyt. J!'o.L\' o 
45. 

Pulv. astJanalyt. e. atro
pin. Fo~b,To 46. 

Pu!v. asthmalyt. fort. 
F'oNo 47. 

Putv. bronchodil. 
FoNo 48. 

Putv. dyspnosP,d, 
FoNo /-9. 

Elix. thym,i conip. 
Fol'lo 2?0. 

Erigon 
Expect.in 
Fagifor 

Gutt. expect. FoNo 
221. 

Gutta expect. comp. 
FoNo 222. 

Athenstaedt 
Athenstaedt arzénes 
Fercupar 
Ferroplex 
Gutt. ferrars. Fo~blo 

254. 
Pil.Jerri red. FoNo 

258. 
Pil. robor. FoNo 259. 
Sir.ferr. chlor. oxydul. 

-; FoNo 256. 
l 

:-j 2 Gyógyszerkészítmények ,, 
-~J 

_;;;j 

2. B12-vitamin·csoport. 
Májkészítmények 

Hydroxocobala1nin 
N eoperhepar 
Vitamin B12 

3. Folsav 

Folsav 
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XX. F olyadékpótlók. Infúziós ~!<latok 
Humau Albu111in 
Infusi·o glueos. I''ol'lo 

281. 
Infusio glu.cos. e. /.:al. 

Jl'ol•lo 282. 
Infwlio glucos. salúz, 

Fol'lo 283. 
I11jusio invertos. 10% 

FoNo 284. 
_Infusio natr. bicarb. 

F'ollo 285. 
Injusio 7Utlr. chlor. 

1i'oNo 286. 

Infu.yio nat1·. lact. 
~F'o1\To 287. 

lnfu,sio nat?·. lact. 
kal. l''o])7o 288. 

Infnsio natr. lact. sa
lin. Jlo;\ro 289. 

Infusio sali na, FoN o 
290. 

Plazmaprot-ein 5% 
Hum~n 

Plasmodex 
(Nem törzskönyve

zett infúziós olda
tokat Human lásd 
a 418. oldalon) 

AZ EMÉSZTÉSRE HATÓ 
GYÓGYSZEREK 

XXI. Emésztést e!OsegíHik ( stonmcltjca) 
1. Savpótlók, savközöm„ 

hösítGk P·ulv. antacid. fi'oN o 
272. 
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Acid. -hydrocl1loi·. 
Fol>lo 201. 

Ahuninium hydroxy
datu1n 

Betacid 
Gran. magn. trisil. 

Follo 269. 
Gutt. stomach. I11

0 ]t,r 0 
264. 

Optacid 
Pulv. alcal. e. bellad, 

l 1'0No.270. 
Pulv. alurnin. antacid. 

FoNo 271. 

Pulv. anta.c·id. e. bel
lad. l?ollo 273. 

Pulv. d1{!e8t. J1'0N o 
276. 

F'ulv, neutra.cid. Fo1\l o 
277. 

b'ol. gastr.~~fi'oNo 266. 

2. Enzimek 

Dipankrin 
Lukullin 
Pulv. pep8i:n. Fo1Vo 

278 
Sal. pepsin. Fo}-l o 

267. 

XXH. Epehajtók ( cholagoga ). -
Májvédok (hepatica) 

1. Choiagoga 

Bilagit 
Bilocid 
G-utt. cholagog. l 1'0No 

263. 
Pulv. cholagog. Fol-lo 

275. 

Spec. cholagog. FoJ.lo 
280. 

Suprachol 

2. Hepatica 
Koliniumklorid 
I\-fethionin 
Sirepar 

XXID. Háuyáscsillapitók ( antiemetica) 

Daedalon 
Daeclalonctta 

Supp. antiernet. FoNo 
63. 

Supp. antieinet. pro 
infant Ji'oNo 64. 

XXIV. Hashajtók (!axantia ). -
Végbélkiürítllk. - Obstipansok 

I. Laxantia 

Artin 

,. 

Bolus laxans 
Diotilan 
Emuls. ol. r-icin. Follo 

161. 
Emuls. paraU. e. phe

nolpht. FoNo 162. 
Inf. scnnae e. natr. 

svlf. FoNo 163. 
JJ-Iagnes. sulf. J!'o}lo 

167. 
~J>.l atr, s·ulfu1·'ic. Fol\f o 

168. 
Neocarbolax 
Ol. ricin. FoJ.lo 164. 
Paraff. aromat. FoNo 

165. 
Phenolphthaleinum 
Pil. lax. li'oNo 1'72. 

Pulv. Caroli Fo}lo 
274. 

Pulv. 7mrga.t. FoNo 
169. 

PubJ. purgat. e. bel
lad. l!'oNo 1'10. 

Pulv. sennae comp. 
FoNo 171. 

Sir. lax. Follo 166. 
Spec. lax. B'oNo 173, 
Supp. lax. FoNo 174. 
'l'axin 
Videx 

2. Végbé!kiürítök 
Glicerines végbélkúp 

3. Obstipansok 
Pulv. Doveri e. bi8rn. 

J?oJ'>lo 73. 
Pul-1:. obst.ip. FoNo74. 

19 
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A HúGYIVARSZERVEKRE HATÓ 
GYÓGYSZEREK 

XXV. Húgyhajtók ( dinretica ). -
VizeJetfertOtlenítők ( urodesinficientia) 

1. Diuretica 

Chlorurit 
Fonurit 
Hypothiazid 
Novurit 
Spec. diuret. Follo 

159. 
Uregyt 

2. Kéruhatás-szabályo. 
zók 

Ammonium chlora
tum 

3. Urodesinficientia 

Coerulamin 
Gutt. antinephrolit. 

FoNo 158. 
Hexamethylentetra

minum 
Spec. U'vae, ursi. Fo!1lo 

160. 
Vestin 

XXVI. Méhre ható gyógyszerek 
(uterotonica) 

1. Hypophysis pars po
sterior 

Glanduitrin 
Oxytocin 

2. Secale cornutum 

Ergam 
Ergometrin 
Neo-Gynofort 

XXVIl. Hüvelyfertotlenítők. -
Fluorcsökkentők. -

Fogamzást gátlók 
Acid. lact. dil. FoN o 1. 
Boragin 
Glicerin. i'.chthyol. 

FoJ'.lo 3. 
Hexetidin 
Infecundin 
Klion 
Ovul. iodchloroxycllin. 

}PoJ.lo 296. 

Pulv. ad irrig. Fol.T o 
G. 

Pulv. zinc. alum. 
FoNo 7. 

Bal. zinci. chlor. FoJYlo 
Ii. 

Timidon 
Bisecurin 

XXVIII. Nemi ösztönt fokozók 
( aphrodisiaca) 

Yohistrin masculinum 

AZ ANYAGCSERÉRE HATÓ 
GYÓGYSZEREK 

XXIX. Mész- és fluorpótlók 

1. Mészpótlók 
Calcimusc 
Calciphedrin 
Calcium bromatum 
Calcüun chloratun~ 
Calcium lact.icum 

Gran. ca1c. phosph. 
FoNo 293. 

Pulv. calc. lacto
phosph. Fo~/>.To 294. 

2. Fluorpótlók 
Dentocar 

XXX. Arzén. - Sztrichnin 

Arsotonin 
Gutt. ferrars. FoNo 

254. 
P·il. arsen. J!'ollo 257. 

Pil. robor. FoNo 259. 
Pü. tonisans Fol\T o 

260. 
Strychnotonin 

XXXI. Vitaminok 

1. A-vitamin 

Vitamin-A_ 

2. B-vitamin-cSoport 

Acidum nic_otinicum 
Hydroxocobalamin 
Nikotinsavamid 
Polybé 
Vitamin-B1 
Vita.inin-B2 
Vitamin-B12 

3. C-"l'Ítamin, rutin 

Rutascorbin 

Rutin 
Vitamin-C 

4. D-vitamin-csoport 

Vitamin-D3 

5. E-vitamin 

Vitamin-E 

6. K-vitamin 
Vitamin-K 

7. Polivitamin-készít· 
mények 
Ca.ldca 
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Emuls. ol.J°ecor. l/o1'Vo 
252. 

Emu.Zs. ol. ;"ecor comp. 
FoNo 253. 

Gerovit 

Ol. jecor. FoNo 255. 
Polyvitaplex 8 
Polyvitaplex 10 
Vitamin A+D2 

XXXII. Jód és pajzsmirigy 
1. Jódvegyiilctek 

Jodostrumit 

2. A hypa.thyreosis 
gyógyszerei 

Líothyronin 
Thyreoidea 

3. A hyperthyreosis 
gyógyszerei 

Dity1·in 
J'iietothyrin 
Perchlorat·K 

XXXIII. Agyfüggelék. Hypophysis 
l. Hypohpysis pru:s an~ 

terior. Gonatlotrop
hormon. Adrenocorti„ 
cotrop-hormon 

Choriogonin 
Exacthin·' 

2. Hypophysis pars po~ 
sterior 

Glanduitrin 
Hypophysis·szippan

tópor 

XXXIV. Szteroid-hormonok 

1. Tüszöhcrmon, egyéb 
ösztrogén hatású 
gyógyszerek 

Akrofollin 
Ambosex 
Dienoestrol 
Ifogival 
J\fenotheosan 
Mikrof-0llin 
Syntestrin 

2. Progesztex·on, egyéb 
progeszteron hatású 
gyógyszerek 

22 

Colutoid 
Glanducorpin 

Hormofort 
Infecundin 
Limovan 
Limovanil 

3. Hím nemi hormonok 
An1bosex 
Androral 
Retandrol 

4. A meUékveaekéreg 
hormonjai 
Decosteron 
Depersolon 
Hydrocortison 
Prednisolon 
Prednisolon-J 

XXXV. Insulin, 
egyéb vércukormcsökkentOk 

Adebit 
Bucarbon 
Insulin 
Oradian 
Oterben 
Zinkprot-insulin 

XXXVI. Cukorkészítmények 
Glucosum 

XXXVII. Anabolikus és geriatrikus 
hatású. gyógyszerek 

Gerovit 
Nerobol 
Neroboletta 
Nerobolil 
Retabolil 

GYULLADÁSRA HATÓ 
GYÓGYSZEREK 

XXXVIII. Hisztamin. -
Antihisztaminok. - Allergica 

Azulenol 
Dehistin 
Histazolin 
Peremin 

Pernovin 
Pernovinetta 
Pipolphen 
Suprastin 

XXXIX. Nem specifikus inger-, 
proteinterápia gyógyszerei 

(irritantia, alterantia) 

Neurolysin 
Polysan 
Pyrago 
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XL. Adszorheálók ( adsorhentia) 

Bolus adstringens 
Carbo activ. FoNo 71. 
Carbo medicinalis 
Gran. carb. activ. 

FoNo 72. 

Susp. biam. subsah'c. 
pro infant. FoNo 
68; 

Tannocarbon 

XLI. Összehúzók ( adstringentia) 

Alum. acet. tart. FoNo 2. 
Burofix 

• XLII. A visszértágulás 
es az aranyér gyógyszerei 

( antivaricosa, haemorrhoidalia) 

Hemorid 
Nodicid 
Noditran 
Reparon 
Supp. ad nod. FoN o 

116. 
Supp. haemorrhoül. 

FoNo 117. 
Ung. haemorrhoid, 

FoJ!.lo 138. 

XLIII. A rheuma külsőleges gyógyszerei 
( antirheumatica externa) 

Aciphen 
Capsoderma 
Gerosan 
Linim. amnwn. FoN o 

77. 
Jl,f ixt. antirheun1. 

FoNo 78. 

Opodeldoc 
Phenylbutazon ke

nőcs 
Spir. antirheuni. 

FoNo 80. 
Ung. antirheurn. 

FoNo 83. 

XLIV. A hi:írgyógyászat gyógyszerei 
(derinatologica) 

Alsol 
B-iam. subgall. l!'ob'o 

107. 
Biung 
Chlorosan 
Bórsavas vazelin 
Chlorocid kenőcs 
Chlorocid H kenőcs 

Chlorosan 
Cinkoxidos vazelin és 

kenőcs 
Collod. e. acid. sali.e. 

FoNo 84. 
Dermasept 
Deterg. sulf. llol~lo 

118. 
Elastosan cinkenyv-

pólya 
Excoriatin 
Higanykenőcs 
Hydrocortison kenőcs 
Lidocain kenőcs 
Linim. calc. JPol'>lo 88. 
Linum. ad pernion. 

FoNo 87. 

N eogranormon 
Ólom-kaucsuktapasz 
Past.jecor. FoNo119. 
Past. Lassari FoNo 

120. 
Past. zinc. oleos. Follo 

121. 
Past. zinc. oxyd. FoNo 

122. 
Pernovin kenőcs 
Phenylbutazon ke-

nőcs 

Phlogosam 
Plastubol 
Prednisolon kenőcs 
Prednisolon J kenőcs 

Pulv. boropennang. 
FoNo 109. 

Sárga vazelin 
Sol. antisudor. FoNo 

93. 
Sal. Castellani FoNo 

94. 
Sol. Castellani sine 

fuchsin. Fol>lo 95. 
Sol. contra rhagades 

mamillae FoNo 4, 
Spars. antisudor. 

FoNo 111. 
Spars. infant. Fol•lo 

114. 
Spars. i.chthyol lloNo 

113. 
Spars. sulfabor. FoNo 

115. 
Spir. salic. Fo~f.lo 101. 
Spir. salic. e. resorcin. 

FoNo 102. 
Spir. jod-Osalic. Fo}·lo 

100. 
Sudeol 
Susp. antiseborrh. 

FoNo 103. 
Susp. sicc. FoNo 104. 
Susp. zinc. aq_uos. 

FoNo 105. 
Susp. zinc. oleos. 

FoNo 106. 
Szalicilsavas kaucsuk· 

tapasz 
Tetran kenőcs 
Tetran · hydrocortison 

kenőcs 
Trypsin sebhintőpor 
Ung. ad manuni. 

FoNo 123. 
Ung. ad pruritum 

FoNo 124. 
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Ung. alu1n. acet. tart. 
FoNo 125. 

Ung. anaesth. JloNo 
126. 

Ung. antiscpt. FoNo 
128. 

[Jng. antierythern. so
lar. FoNo 127. 

Ung. benzosa.Uc. l?ollo 
129. 

Ung."bora.x. FoNo130. 
Ung: borosalic. Fol-lo 

131. 
ring. ca1nph. ad per

n·ion. FoNo 132. 
Ung. chlorogen. FoNo 

133. 
Ung. contra dolor. 

Fo},To .134. 
Ung. contra rhagad. 

marnill. FoNo 10. 
[Ing. di"achylon salic. 

FoNo 136. 
Ung. hydrarg. a1nido

chlor. lloNo 140. 
Ung. hydrarg. sulj. 

FoNo 141. 
Ung. ichtyolsalic. 

FoNo 142. 

Ung. infant. Fol!lo 
143. 

Ung. J°odat. ad perni
on. FoNo 144. 

Ung.- IVIiku1itz 1PóN0 
146. 

Ung. refn'g. FoNo 
147. 

Ung. sali'.c. JloNo 148, 
Ung. salic.10% FoNo 

149. 
Ung. stearin. FoNo 

150. 
Ung. stdfadúnid. 

FoiVo 151. 
llug. sulft;,r. ':la.ficyl, 

l 1'0No 152. 

Ung. tolazol. l!'o~Vo 
153. 

Ung. zinc. alum. llo}•lo 
154. 

Ung. zinc. oxyd. FoNo 
155. 

V a-sel. acid. boric. 
Fo}lo 156. 

Zenon 

Zinc. gelatin. PoNo 
157. 

XLV. A szemészet gyógyszerei 
( ophthalmica) 

Bór-cink szen~kenőcs 
Chinorto 
Chlorocid H 
Collyr bor. FoNo 194. 
Depersolon szem-

csepp 
Hydrocortison szem
kenőcs 

N oviform -cink szen1 -
kenőcs 

Oculent. alb. Jilol,'o 
209. 

Oculent. antisept. 
FoNo 210. 

Oculent. borozinc. 
Fo"J..1o 211. 

Oculent. ch,!or,am;phen .. . ·., 
Fol!lo 212. 

Ocu1ent. {lav. FoNo 
213. 

Oúulogutt. argent. acet. 
]1'oJ:.lo 195. 

Oc1,.l{ogu.tt. nrgent. prot. 
FolVo 196. 

Ocidogutt. atrop. FoNo 
197. 

Oculogu.tt. chl&rani-
phen-. Follo 198. 

Ocidogu.tt. chlorarri
phen. e. vit. A Fol\'o 
199. 

Ocu.logutt. neoinycin. 
J!ojy.lo 200. 

Ooulogutt. noonator. 
FoNo 20-1. 

Ocu.Zogutt. physost. 
mit. Fo"J..To 202. 

Oculogu-ll. pilocarp. 
FoNo 203. 

Oculogutt. svlfacet
amid F'oflo 204. 

Oculog1M.t. viscos. 
Follo 20fJ. 

Ocu.Zogutt. tetracain. 
FoNo 205. 

Oculogutt. zinc. FoNo 
207. 

Oculogutt. zinc. e. 
cphedí·. F'ol-'lo 208. 

Septosyl 
Teti·an szemkenőcs 

:KÓROKOZÓKRA ÉS ÉLŐSDIEKRE 
HATÓ GYÓGYSZEREK 

XLVI. Fertotlenítok ( desinficientia, 
antlseptica) -: Gom!'ás fer~ozések 

gyógyszerei ( ant1mycot1ca) 
1. FertOtlenítOk Sterogenol 

Chlorosan 2. SebfertOtlenítOk 
Formaldehyd. solut. 

FoNo 85. 
Hyperol 
Jód-párna 
Liquor fonnald. sap. 

JJ'oNo 90. 
Liquor peroxyd. conip. 

FoNo 242. 
Neomagnol 
I{itosept 
Sol. hexachloroph. 

0,5% FoNo 90. 
Sol. kal. pennangnn. 

Fo"J..To 98. 
Sol. xanthacrülin. 

FoNo 243. 
Sparsor. hexachloro

phen. Fololo 112. 

Chlorocidsebhintőpor 
Dermaforinc 
Glycosept 
Reseptyl-urea 
Tetran sebhintőpor 

3. Antimyeotica 

Fungifen 
Glyce-rin. borax. F'o"J..To 

86. 
1''1ycosid 
Nystatin 
Otogutt. fungicid. 

FoNo 247. 
Sol. ad intertrig. filo}.,To 

92. 
8ol. tricolor. JiloiVo 99. 
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XLVII. A kemoterápia gyógyszerei 
( chemotherapeutica) 

1. A malária gyógyszerei 

Delagil 
Pentilen 

2. A lues gyógyszerei 

Medobis 

3. A tuberkulózis gyógy
szerei 

Cycloserin 
Isonicid 
Phtyson 
Pyrazinamid 
Rigenicid 
Tebaminal-készítmé-

nyek 
Viomycin 

4. Bélfertözések gyógy
szerei 

Enteroseptol 
Sulfaguanidin 
Susp. Jodchloroxychin. 

FoNo 69. 

5. Szulfanilamidok 

Quinoseptyl 
Salvos_eptyl 
Superseptyl 

Susp. suljadúnidin. 
FoNa 70. 

Triaseptyl 

6, Antihiotica 
Beacillin 
Chlorocid 
Chlorocidetta 
Chlorocid-S 
Meticillin 
Nystatin 
Oxacillin 
Penicillin 
Promptcillin 
Retardillin 
Streptomycin 
Tetran 
Tetranetta 
Tetran-B 
Tetrinfan 
Vegacillin 
Viomycin 
Xantomycin 

7, Húgyivarszervi fertő
zések gyógyszerei 
Nevigramon 
Nitrofurantoin 

8. Virostaticumok 
Morgalin 

XLVIII. Féreghajtók {anthelmíntica) 

Genticid 
Piperascat 
Ung. contra OX'IJUr. 

FoNo 135. 
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XLIX. Rovarirtók (insecticida) 

1. A scabies gyógyszerei 

Linim„ scabi.cid. FoNo 
89. 

2. A pediculosis gyógy
szerei 

Neociklotox 
N ovascabin Spars. antiparasit. 

FoNo 110. 

EGYÉB GYÓGYSZEREK 
ÉS SEGÉDANYAGOK 

L. Sejtosztódást gátlók ( cytostatica) 

Degranol 
Leupurin 
Myelobromol 
Vinblastin 
Zitostop 

LI. Enzimek 

Hyase 
Trypsin 
Trypsimusc 

LII. Mérgezés elleni gyógyszerek 
( antidota ). -

Az alkoholizmns gyógyszerei 

], Antidota 

Dicaptol 
Nalorphin 
Redimyl 

2. Az alkoholizmus gyógyszerei 

A„ntaethyl 
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LID. Kórjelzök (diagnostica) 
1. Röntgcnulogia 

Bariiun. sulf. cond. 
2. Dia.gnostica 

Acid_otest IPoNo 292. 
Bilospekt 
1-ifovobarium 

LIV. Oldószerek 

L~qua destillata 

A GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK 
INDICATIÓK SZERINTI 

CSOPORTOSÍTÁSA 

Ablactal.:io: I)ienoestrol, Hogival, 1\íikrofollin, Syntcst.
rin. 

Abortu..s hahitualis: Colutoid, Choriogonin, Depofollan, 
Dienoestrol, Ifogival, Limovan, Syntestrin, Vita
nlln-E; 
- itnIDinens: Choriogonin, Colutoid, Glanducorpin, 
Neotroparin, No-Spa, Troparin comb.; 
- ineipieng: Chinin, Glanduitrin; 
- inco1.npletus: Ergam, Ergometrin, Neo-G:ynofort; 
- septica: Penicillin-készítmények, Superseptyl, Tet-
ran-B, Triaseptyl. 

Ahscessus; Beacillin, Chlorocid sebhintőpor, -kenőcs, 
Penicillin, R-eseptyl-urea, Super.septyl, Tetran seb
hintőpor, -kenőcs, Vega.cillin. 

AhscesITTIS frigidns: Isonicid, Tebaminal. 

A.hscessus pulmonum: Beacillin, Isonicid, Penicillin
készítmónyek, Quinosoptyl, Superseptyl, Tetran-B. 

Achylia gastrica: Betacid, Dipankrin, Lukullin, Opta
cid, Pulv. pepsin. FoNo 278., Sol. pepsin. FoNo 207„ 
Vitamin-C. 

Acne: Akrofolli."".L, Biung, Dienoest,rol, I-Iogival, Susp. 
antis8borrh. FoNo 103. 

Actinomycosis: Penicillin, Superseptyl. 

A·ldisonmkór: Decosteron, Depersolon, Natrium chlora
tum inj. 10%, Prednisolon. 

Adipositas: Akrofollin, Choriogonin, Glandubolin, Grfk 
cidin, Hogival, Liothyronin, N ovurit, 'l'hyreoidea. 
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Adnexitis acuta: Beacillin, Calcium inj., 
Penicillin, P1·omptcillin, Rheopyrin, Rheosolon, 
tardillin, Superseptyl, Vegacillin; 

- chronia: Beacillin, Calcimusc, (vérzés esetén) 
ciun1 inj., Penicillin, Promptcillin~ Py1:ago, Retar-dillin. · 

Agranuiocytosis: Exacthin, Folsav, Neoperhepa.r, Peni
cillin, Prednisolon, Vitamin-B

6
, -B

12 
és -0. 

Alcoholismus: Antaethyl. 

Allergia: Calcimusc, Calcium chloratum, Calc. lacticum, 
Dehistin, Exacthin, Histazolin, Pernovin, Pipolphen, 
Prednisolon, Suprastin, Tonadrin. 

Amenorrhoea: Akrofollin, Dienoestrol, Glanducorpin, 
Lünovan, Mikrofollin, Syntestrin, Vitamin-E. 

Anaemia: hypochrom: Arsotonin, Athenstaedt arzénes, 
Ferroplex, Gutt. ferrars. FoNo 254., Pil. arsen Fo}..To 
257., Pil. ferri red. FoNo 248„ Pil. robor. FoNo 259„ 
Sir. ferr. chlor. oxydul. FoNo 256., Strychnotonin, 
Vas-Arsotonin; 

- hyperchrom: Folsav, Hydroxocobalan1in, Neoperhepar, Vitamin-B
12

• 

Anaphylaxia: Calcimusc, Oalcium chloratum, Dehistin, 
Depersolon, Epherit, Exacthin, Noradrenalin, Pi
polphen, Prednisolon, Supra.stin, Tonogen. 

Angina follicularis: lásd Tonsillitis, 

Angina Ludovici: Beacillín, Hyperol, Penicillin, Quino
septyl, Supersepty1, Vegacillin, Tetran. 

Angina pectoris: Acidum nicotinicum, Amylnitrit párna, 
Ambosex, Atriphos, Barbituralum, Oorontin, Diaphyl
lin, Natr. nitros., Nitromint, Nitropenton, No-Spa, 
Nnredal, Oxycodon, Panangin, Papaverin, Rigedal, 
K-Strophantosid, Supp. theophyllin. FoNo 66., Supp. 
theophyllin. comp. FoNo 67., '.rroparin. 

Angiospasmus: Agatheosan, Oorontin, Etopurin, 1\.Titon, 
No-Spa, Paniverin, Papaverin, Pil. nicophyllin. FoNo 
62,, Pulv. nitrotheobarb. FoNo 59„ Vasobroman. 

Anthrax: Lépfene-lószérum, Penicillin, Tetran-B. 

Apoplexia cerebri: Intrajod, Relaxil-G, bfydeton. 
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di · Ch=· 'din Digoxin. hm" • Car toXIn, • 
_Arrhyt ia. h AI1"odan Barbituralun1, · • Agat cosan, ' M" j Arterioscleros1s. . . theosan Jodtheosan, isc e-

Intrajod, Jodp~pa;er~utophyIÍin, Sol.kal.jod. FoNo 
ron, Niton, Pan1veri:i-,d FoNo 55. Vasobroman. 

Sol theobromo30 · ~ ' 
53., . . . h Acitophosan, Amydosan, 

Arthritis rheumat1ca: ~c1~ en;sa.w, Exacthin, (}ei;psa~, 
Capsoderma, Delagil, .. gg M flexin Natrium sali· 
rTydrocortison, Istoprrin,F Nyo "17 Opodeldok, Pere-= . L. · ammon. o 0 ., 

cylicum, l.DlID. k • Prednisolon, Rheosolon, Ph lbutazon enocs, . 
01 

, 401 
min, 

6
?-Y tarnil-O, Susp. salicylarmd. 2 10 es 10 

Rheopyrm: Sc7u T .€'. id Ung. antirheum. FoNo 83„ FoNol6.,esl ., o1am , 
Vitamin-B1. 

Asphyxia: Corediol, 
'l'etracor-Epherit. 

Lobelinum, Spiractin, Tetracor, 

. ~ ~ n Elix. tonis. FoNo 251., 
Asthcnia: Arsot;llln25~~c~'Ii_e;~b;r. FoNo 259., ~il. toni

Pil. aFrseNr;· F2o60 o Stryclmotonin, Vas-Arsotorun. sans o o ., . 

h. Atropin Asthmanud, Asthma bronchiale: Ana:st nn, Corediol 'Dehistin, De-
Asztma cigaretta, Oalc1muhsc'.t Exacthm Expectin, 

D" hyllin Ep er1 , • lin persolon, iap F 'N 43 Inhalasolu1n isoprena 
Inhal. asthmalyt. o ? Pernovin, Pil. asthmalyt. 
FoNo 44., Noradre~alrn:P·1 nicophyllin. FoNo 62„ 
pro infant. FoNo DÜ„ p~ thrnalyt. FoNo 45., 
Prednisolon, Propylon, in v:Fo~o 46„ Pulv. asthma
Pulv. astlunalyt. ,..e. ;tr~p b. nchodil. FoNo 48„ Pulv. 
lyt. fart. FoNo 4i„ ur::~· ~ulv. theophyllin. con~p. 
nitrotheobarb. FoNo .o "'s ec antiasthm. ad fu:rrug. 
FoNo 61., Solvasthmint. 'Te~ra~or-Epherit, TetracorFoNo 51., Supras m, 
Neocod, Tonogen. 

'dal Diaphyllin, Dolargan, Mor· 
Asthma cardiale: Depri 'd' K-Strophantoni.usc, Supp. hin K-Strophantos1 , '-

p , . 66 theophylhn. FoN o · 

• E ga..-n Ergometrin, Atonia uteri: _ r . • 
Gynofort, Oxytomn. 

Glanduitrin, N eo-

Barbitural-intoxicatio: Redimy1, Spíractin. 

Bas ow- or. """" ed k , • l~"'d Hyperthyreosis. 
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Blepharitis: Chlorocid-}I, R-ydrocortison s»:e1nkenőcs, 
Oculent. alb. FoNo 209., Oculent. borozinc. :FoNo 
211., Oculent. chloramphen. FoNo 212., Oculent. fiav. 
FoNo 213., Oculent. sulfacetan1id. FoNo 214., -Sep
tosyl, Tetran szemkenőcs. 

Bronchitis: Aetherol, pro inha.I. FoNo 216., Aljodan, 
Ammonium chloratum, Asaropect, Baltix, Coderit, 
Decoct. primul. FoNo 217., Decoct. sapon. FoNo 
218., Diapulmon, Diacodon, Elix. thymi comp. FoNo 
220., Expectin, Exangit, Fagifor, Gutt. expect. FoNo 
22!., Gutt. expect. comp. FoNo 222., Noscapin, 
Mixt. pector. FoNo 225., Mixt. solv. FoNo 226., 
Oxycodon, Radipon, Supracodin, Susp. terpin. hydr. 
FoNo 227., Supp. broncholyt. FoNo 231., Supp. 
broncholyt. pro infant. FoNo 232., Tetracor-Neocod, 
Trypsin. 

Bronchopneumonia: Beacillin, Corediol, Diapulmon, Pe
nicillin, Promptcillin, Retardillin, Quinoseptyl, Super
septyl, Supp. broncholyt. FoNo 231. és 232., Supra
codin, Sympathomim, Tetracor-Epherit, Tetracor
Neocod, Tetran, Vegacillin, Vitamin-e. 

Carcinama mamrnae: Androral, Nerobolil, Retandro], 
Zitostop. 
- prostatae: Dienoestrol, Syntestrin. 

Caries: Calcilun chloratum, Calcimn lacticum, Cal
cimusc, Dentocar, Vitami.n-C és -D. 

Chlorosis: lásd Anaemia hypochrom. 

Cholecy.stitis: Atropin, Bilocid, Bilagit, Bispan, Depri
dol, Ditonal, Gapona, Gutta cholagog. FoNo 263„ 
No-Spa, Papaverin, Pii. atropin. comp. FoNo 279., 
Pulv. cholagog. FoNo 275., Ridol, Salvoseptyl, Spec. 
cholagog. Fol\To 280., Suprachol, Triospan, 'l'roparin, 
Troparin comb. 

Cholelithiasis: Algopyrin, Depridol, Dolargan, Doma.t· 
rin, Gapona, Gastrixon, Neopepulsan-duplex, No-Spa; 
1\forphin, Oxycodon, Papaverin, Pulv. antidolor. 
FoNo 20., Ridol, Salvoseptyl, Steralgin, Troparin, 
Troparin comb., Supp. spasmolyt. FoNo 65. 

Chorea: Arsotonin, Sevenal, Sevenaletta .. 

, h is he atis: Chlolurit, Cholinchlorid, Fonurit, H.y-
C1rr ohis. .dP Methionin Novurit, Neoperhepar, Pred-
~ -· ' V~l K nisolon, Sirepar, Suprachol, l P ex- · . 

·niax: Ambosex, Belloid, Dicnoes!'1'ol, Limov~n, Mnh-
Ch min Menotheosan, Mikrofollrn, Syntestrrn. pra , . . 

.. s: Bis an, Bolus adstringens, Chloromd, Entero-
CobtI 1 Gp na Gastrixon Neopepulsan-duple~.:,No

~~ato Pa;~~erhi., SalvosePtyl, SulfaguanidinT Susp. 
'od~hloroxichin. FoNo 69., Tannocarbon, etra~, 
i'riospan, Troparin, 'l'roparin con:ib., Supp. spasmolJ ,.,. 
FoNo 65. 

sus· Coff. natr. benz., Corediol, l0pherit, No;~e
Co~:fm, Puisotyl, Sympathoinim, Tetracor-Epher1t, .l o· 

nogen. 

Colpitis: lásd Fluor albus. . 

ma: Aktedron, Coff. natr. b~nz., C:ore~ol, Deper: 
Co 1 L belinum Noradrenalin, Sp1ractin, Syrnpa soon, o ' 

thomim, Tetracor. 

Coma diabeticum: Insulin + ?lucosum, Pulsotyl, K. 
Strophantosid, Sympathormm. . 

Comhustio: Azulenol kenőcs, Chlorocid kenőcs, ~ido~·lll 
k "cs Neogranormon, Phenylbutazon kenocs, :w-eno , _ h' tő 
septyl-urea, Trypsin seb 1n por. 

C ·unctivitis: Chlorocid-H, Dehistin, Depersolon sz~r.u
onJ Hydrocortison sz-emkenőcs, Oculent. boroz1nc. 
;e~~· 211., Oculent. chloramphen. FoNo 212., Ocu· 

o tt ar ent prot. FoNo 196„ Oculogutt. chloram
logu ·Fo~o i9s., Oculogutt. neomycin. FoNo 2?0., 
b~:~ utt sulfacetamid. FoNo 204„ Oculogutt. zmc. 
FoNo g 207·., Oculogutt. zinc .. e. ephedr. FoNo 208., 
Pernovin, Septosyl, Suprastin. 

Cretinismus: Glutfil"ec, Thyreoidea. 

• • C ulamin Hexamethylentetramin, Nevigra-
CystitIS:N.oter furant~in Penicillin-készítmények, Salvo~ 

mon, l ro ' t 1 s e uvae urs1 septyl, Superseptyl, Quinos_ep y ' pe . 
FoNo 160., Triaseptyl, Vestm. 

t .• D'aitalis-kés.zítmények (FoNo 37., 41., Decompensa lO. 10· 'd 
42.), K-Strophantomusc, K-Strophantos1 · 
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DeCubitus:··AzuienoI kenőcs, Bíung, Bórsavas 
. Búpatol Chiorosan, Cinkoxidos kenőcs 
Neogra.normon, Pa.st. jecor. FoNo 119.,'Ung. 
FoNo 153. 

Depressio: OentecU:in, ltielipramiu N d l . 
l t F N 38 T' · ' ure a • Pil ana, ep . O~ o ., 1serc1n, Tisercinetta Tr" d !. . , rse y. 

Dermatitis: Alsol AzuienoI D 
kenőcs, Lido~in kenő~ ~i;~asept, Hydrocortison 
Neogranormon Past L ' _lhlln. calc. FoNo 88. 
tazon kenőcs. P1astubo1 ~ardni1. ~oNo 120., Phenylbu~ 
8 ., s · · ' e solon kenőcs Phl 
~ m, usp.zmc. aquos. FoNo 105 S . ' ogo. 

l•oNo 106., Ung alum ac t .·• usp. zinc. oleos. 
chlorogen. FoNo 133 "u e . ta:t. FoNo 125„ Ung. 

. ., ng. refr1g. FoNo 147. 
D1alietes insipidus: Glanduitrin . . 

por. ' Hypophys1s-sztppantó-

Diahetes meliitus: .l!.debit Bucarb . 
Oterben, Zinc-protinsuIÍn. an, Insulin, Oradian, 

Diathesis exsudativa: Calcim . 
Calcium chloratum C l . usc, Calcn.un bromatum 

h h ' a c1um lacticum G ' P osp . FoN 0 293 H d . , ran. cal e. 
solon kenőcs Pul;• y rocort1son kenőcs, Predni. 
Ruta-scorbin 'Rutin. caVkt. Ia:ctophosph. FoNo 294., 

h ' , 1 amm-A -D· 
- aemorrhagica: lásd Scorhut. ' ' 

Dip~theria: Ooff. natr. benz C . . 
szerumok (lásd: Szerobakteri~ló .o~e~ol,, D,1phtheria
zetében) Pulsotyl Svm th piai keszitmenyek feje

' · pa onun, Tetracor. 
Dysenteria: Bolus adstrin e C . 

Cu.rbo 1nedicinalis Ch! g ":"d• Earbo act1v. FoNo 71 
d , oroc1 nteros t l Fur ., 

on, Domatrin, Neotro arin' 1',T ' ep o' azoli-
Superseptyl, Susp. jod~hlor~:x ~.;Jpa, Sulfaguanidin, 
nocarbon, Tetran. Y n. FoNo 69., Tan-

Dyshidrosis: Fungifen, M 'cosid p · 
Sal. Castellani FoN 8~ S ' rednisolon-J kenőcs, 

0 D., terogenol. 

Dysmenorrhoea: Akrofollin B" 
oestrol, Glanducorpin, I~fe:.3;.• Depofollan, Dien
theosan, lvieristin, Mikrofollin R 'dm, No-Sp~„ Meno
spasmolyt. FoNo 65 Synte t' . 1 ol, Steralgm, Supp. . , s rm. 

Dyspepsia: Betacid, Bolus adstrin 
nalis, Dipankrin, Enteroseptol Jen.s, Carbo medici

' utt. stomach. FoN 0 
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264„ Lukullin, Neocarbolax, Susp. jodchloroxychin . 
FoNo 69, Tinct. amar. FoNo 268. 

l}ystrophia (izam): Decosteron, Retabolil, Stigmosan, 
Vitamin-El' ·B6 , ·E. 

Eclampsia; Etoval, Novurit, Sevenal, Sevenalil. 

Ekzema: Alsol, Biung, Calcimusc, Chlorosan, -De"ríiia· 
sept, Hydrocortison kenőcs, Past. Lassari FoNo 120„ 
Phlogosam, Pii. arsen. FoNo 257., Plastubol, Pred· 
nisolon, Prednisolon kenőcs, Prednisolon-J kenőcs, 
Pulv. boropermang. FoNo 109„ Ung. alum. acet. 
t.art. FoNo 125., Ung. ichthyolsalic. FoNo 142„ Ung. 
refring. FoNo 147„ Vitami.'1.-B1 és ·A. 

Entholia: Acid. nicotinicum, Bivelin, Heparin, N atr. 
nitrosum, Papaverin, Syncumar. 

Emphysema: Corediol, Diapulmon, Epherit, Intrajod, 
Sal. theobromojod. FoNo 55„ Trypsin. 

Empyema: Isonicid, Penicillin, Quinoseptyl, Super· 
septyl, Streptomycin, Tebaininal, Tetran-B. 

Encephalitis chron.: Aktedron, Aparkazin, Bellafit, Eta· 
val, Hiberna.l, Hirepin, Mydeton, Relaxil-G, Scopola.
minum hydrobromicum, Sevenal. 

Endarteriiti.s ohl.; Acidtun nicotinicum, Hogival, l\iy
deton, Paniverin, Tolazolin, Bupatol. 

Endocarditis: Digitalis·készítn1ények, Penicillin-készít
mények, Superseptyl, Tetran·B. 

Endocarditi.s rheumatica: Amidazophen, Eggosalil, N at
rium salicylicum, Predniloson, Rheopyrin, Rheo· 
solon. 

Endometritis: FájdaJomcsillapítók, Neon1agnol, Feni· 
cillin-készítmények, Superseptyl, Triaseptyl. 

Enteritis: Bellafit, Betacid, Bolus adstringens, Ca.rbo 
activ. FoNo 71. és 72., Carbo medicinalis, Dipankrin, 
Enteroseptol, Lukullin, Sulfaguanidin, Susp. bism. 
subsalic. pro infant. FoNo 68., Tannocarbon . 

Enuresis nocturna: Epherit, Polybrom, Strychnin. 

Epididymitis: Neurolysin, Penicillin-készítmények, Po· 
lysan, Superseptyl, Tetran, Triaseptyl. 
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Epilhepdasia: Dpiphed8:n, Fedibaretta, Glucosum 4001 
P e n. erlepsm Pt" 1 S IO• 
Sevenai, Tisercin. , - rma ' ertan, Sacerno, Seduxen, 

Erysipelas: Penicillin k, í , , , 
rum, Superseptyl, ·Tr7:e~~;LY~:tra~rtésorbáuc-szé-

ÉtvágytQlansag' • Fe„cu F • .._ par, erroplex Insulin 'T" &·nar. FoNo 268. ' • mct. 

Fagyás: Azulenol ke " B" . 
Linim ad . nocs, iung, D1enoestrol kenőcs 

Ung .. ~rn~h::r;;~:u!~~;,0~~' 1Supersepty~ Urea: 
pern1on. FoNo 144 Ung t 1 1 

3F2., Ung. JOd. ad 
. ., · o azo. o~ro 153. 

Fe~~;::~:tyC::;!is8: Analeptica, Penicillin-készítmények, 
, uperseptyl. 

Febris xheumati.ca: Exacth · 
Szalicilátok. m, Prednisolon, Rheosolon, 

F1':1~r. albus: Acid. Iact. dil. FoNo 1 B , . 
1adin, Hogival KI' 0 . ., 01agm, Hexe-
296 Pu! d '. . ion, vul~ JOdchloroxychin. FoN ., v. a Jrrig FoNo 6 Ptl . o 
7., Sal. zinc cbl . -.,, r: ., t v. zinc. alum. FoNo 

. or. FoNo v„ Sterogenol, Sulfavagin. 

Gáz~oedema; Gáz-oedema-szé1·um 
nyek, Reseptyl-Urea. ' Ponicillin-készítrné-

Gingivitis: Hyperol, Tinct. adstr. FoNo 2'4 V"t . e 
G 't ., l anun- , 

laucorua: Ohlnorto Rr 0 -· 
FoNo 202., Ocul~~tfamp·i culoguF tNt. physost. mit. 
corbin. ' · 1 ocarp. f 0 o 203., Rutas-

Gonorrhoea: Chlorocid Penicillin k, ' , 
septyl St to ' - esz1tmenvek Quina 
septyl~ rep mycin, Superseptyl, Tetra.~, Tria~ 

Hacruatuda: Calcimusc, Calcium h, _ . 
taB!!orbin, Vitamin-e, ·K. e roratum, Rutin, Ru-

HányáscsiUapítás: Atropm" D d 1 D 
t · , ea a on omatri N' roparm, N ovatropin S l . ' n, eo-
antiemet. FoNo 63 ' S copo a~, Sevenal, Supp. 
Fo]'..To 64., VitanUn-B upp. antiemet. pro infant. ,. 

Herpes zoster: Lidocain kenőcs: l\{orgalin V"t . 
' , I am1n-B1. 
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Jiordenhun: Bór-cink szemkenőcs, Ohlorocid kenőcs, 
Oculent. flav. FoNo 213., Tetran sze1nkenőcs. 

fiyperaciditas: Aluminium hydroxydatum, ~-itropin, Bel
lafit., Gran. magn. trisil. FoNo 269., Optacid, Pulv. 
alcal. e. bellad. FoNo 270„ Pulv. alumin. antacid. 
FoNo 271., Pulv. antacid e. bellad. FoNo 273., Pulv. 
neutracid. FoNo 277. 

I!yperemesis glt'avidarum: Belloid, Daedalon, Glandu
corpin, Insulin, Neopepulsan-duplex, Neoperhepar, 
Sevenal, Supp. antiemet. FoNo 63., \Titamin~A és 
-Ba· 

Hypel'thyreosis: Arsotonin, Belloid, Dityrin, Etoval, 
Etovaletta, 11etothyrin, Perchlorat-K, Sevenal, Seve
naletta. 

Hypertonía: Agatheosan, Chlorurit, Erpozid, Etoval, 
Etovaletta, I--íypothiazid, Intrajod, Jodpapaverin
theosan, Natr. nitros., Niton, Pii. nicophyllin. FoNo 
62„ Pulv. nitrotheobarb. FoNo 59„ Pulv. theophyl
lin. comp. FoNo 61., Rausedyl, Redergam, Ruto
phyllin, Sanotensin, Sevenal, Sevenaletta, Synapleg, 
Sol. kaL jod. FoNo 53., Sol. kal. jod. comp. FoNo 54„ 
Sol. theobromojod. FoNo 55„ Supp. theophyl. comp. 
FoNo 67., Tensatrin, Vasobroman. 

J:lypothyreosis: Liothyronin, Sanotensin, Thyreoidea. 

Hypotonia: Corediol, Epherit, Noradrenalin, Pil. ana
lept. FoNo 38„ Pulsotyl, Stryclmotonin, Sympatho
mim, Tetracor, Tetracor-Epherit, 

Hypovitaminosis: Gerovit, Polyvitaplex-8, Polyvita
plex-10. 

Icterus: Bilagit, Bilocid, Oholinchlol'id, Insulin, Methio
nin, Neoperhepar, Nikotin-savamid, Polybé, Pulv. 
cholagog. FoNo 275„ Spec. cholagog. FoNo 280„ 
Vitamin-e, \Titaplex-K. 

Impetigo: Biung, Chlorocid kenőcs, Chlorocid-H, Chlo
rosan, Dermasept;, Sterogenol, Tetran kenőcs, Tetran -
Hydrocortison kenőcs, Zenon. 

Influenza: ehinin, Ooderit, Germicid, Hydrocodin, Isto
pirin, Kalmopyrin, Pulsotyl, Pulv. chinacisal. e. vit. 
0 FoNo 24., Pulv. codacetin. FoNo 25., Quino-
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septyl, Superseptyl, Supracodin, Susp. sulfadimidin. /\·1 
FoNo 70., Sympathomim, Tetracor-Neocod, Tria- · 
aeptyl, Vitamin-e. ·1 
- Szo.·vőd~nyek esetében: antibioticu_mok és che:mo. ;:•. 
therapeutrcumok. 

lnsuff. eordis: lásd Decompensatio. 1 
Isehias: AciWphosan, Algopyrin, Cofocain D aJ 

DI E alilI .. 'emgon, o or', ggos , stopirm, Natr. salicy1., Peremin 
Pol~be, Pulv. an!idolor. FoNo 20., Pulv. ana1 ' 
~a.No ~9., -~heopyrm, Scutamil-C, Steralgin, Tofami~· 
Trifavit, \ 1 1ta.mm-B1' Vita:rnin-B

12
• ' 

Laryngitis: Codein, Coderit, Hydrocodin Istopi-in 0 codon, Supracodin. ' "- ' xy. 

Leukae~a: Arsotonin, Degranol, Leupurin, Myelobro
~ol, Pil. arsen. FoNo 257„ Prednisolon Vinblast· 
Z1tostop. ' m, 

Lues: Medobis, Penicillin. 

Lymphegranuloma: Chlorocid, Degrauol 
Superseptyl, Triaseptyl, Zitostop. ' Pred..11.isolon, 

Malaría: Delagil, Chiuin, Pentilen. 

Malleus: Neomagnol, Penicillin, Superseptyl 
tyl. ' Triasep. 

Mastitis: Penicillin-készítmények, Superseptyl. 

.Rfastoiditis: Penicillin·készítn1ények Supersept 1 Tr" 
septyl. ' Y , 1a-

1\:Ienie~e-tiinet: Daetlalon, Neotroparin Stigmosan Tro 
parm. ' ' -

Meningitis epid.: Penicillin, Superseptyl, Tebarrrinal. 

Mcnor~hagia: Akrofollin, Ergam, Ergometrin. Glandu-
corpm, Neo·Gynofort, Vitaplex-K. · 

M~~orism~: Atropin, Bolus Iaxans, Carbo medicinalis 
~pankrm, Gran. carbo. activ. }"'oNo 72., Gutt. car~ 

~at. FoNo ~62., Lukullin, Neocarbolax, Neotro· 
parm, Papaverin, Troparin. 

Medtropat~a haemorrhagica: Ergam, Ergometrin, Glan
ucorp1n, Neo-Gynofort. 
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IUigraine: AlgopyTin, .Amidazophen, Antineuralgica, 
Azophenurn coff. citr., Barbamidum, Belloid, Coffein, 
Demalgon, Diaphyllin, Dienoestrol, Hogival, Isto
pirin, Kalmopyrin, Karil, Kefalgin, Nitromint, Pipol· 
phen, Pulv. analg. FoNo 19„ Pulv. azoph. coff. citr. 
FoNo 22., Redergam, R.idol, Secadol, Rigetamin, 
Vasalgin. 

l'tloniliasis: Nystatin. 

:Morbilli: Gamma-globulin. 

Morphinum intoxicatio: Nalorphin, Spiractin. 

Myalgia: Aciphen, Capsoderma, Cofocain, Demalgon, 
Demalgonil, Eggosalil, Istopirin, Natr. salicyl„ Linim. 
ammon. FoNo 77., Myofiexin, Pereni.:in, Pulv. anaig. 
FoNo 19„ Pulv. combinat. FoNo 28., Rheopyrin, 
Steralgin. 

l\lyocarditis: Atriphos, Digitalis-készítui.ények, Penicil
lin, Prednisolon, Pulsotyl, Vitamin-B1 és -C. 

Myopathia cordis: Corhormon. 

Myxoedema: Thyreoidea. 

Nephritis: Diaphyllin, Digitalis·készítmények (Supp. 
digit. FoNo 40., Supp. digit. fort. FoNo 41., Supp. 
digitheobr. FoNo 42.), K-Strophantosid. 

Nephrolithiasis: DemaJgonil, Depridol, Dolargan, Do· 
matriI1, Gastrixon, Gutt. antinephrolith. FoNo 158., 
Gutt. methylhomatrop. FoNo 13., Hypanodin, Mor
phin, Neotropa:rin, No-Spa, Oxycodon, Papaverin, 
Pulv. antidolor. FoNo 20., Ridol, Steralgin, Stigmo
san, Supp. spasmolyt. FoNo 65. 

Nephrosis: Diaphyllin, K·Strophantosid, Prednisolon. 

Neuralgia: Acitophosan, Algopyrin, Cofocain, Demal
gon, Dolor, Eggosalil, Istopirin, Kalmopyrin, Natr. 
salicyl., Polybé, Pulv. antineuraJg. FoNo 21., Pulv. 
barbamid. comp. FoNo 23., Pulv. codacetin. FoNo 
25., Pulv. coffacyl. FoNo 26., Pulv. coffacyl. e. codein. 
FoNo 27., Ridol, Scutamil-C, Steralgin, Tofamid, 
Vitamin·B1 és -B12• 

Neurasthenia: Andaxin, Arsotonin, Belloid, EtovaJetta, 
])algol, Ho\-aletten, Legatin, l\fedivaler, Neupon, 
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Mixt .. sedat. FoNo 180„ Polybror.a, Pulv. sedans 
· ~9N.o.J89.,.Seduxen, Sevenaletta, Sir. phosphobrom. 
. ·:l?oN0··-182.,- Sol. coffobrom. FoNo 186., Trioxazin. 

8(;ífrit_i~i--Algóp:frin, Barbamidum, Dcmalgon, DepridÜI, 
:'Dola_rgan, Dolor, Poly~é, Pu;v.-.- barbanlld. comp. 
~oNo· 23., Pulv. co1nb1nat. lioNo 28., R_heopyrin 
$teralgin, Vitamin-El' -B12• ' 

Neurosi:s: Albron1an, Andaxin, Dalgol, Etovaletta, Fre
nolon, Gutt. valer. e. menthol. FoNo 175. Inf v l 
F '' 176 L ti. M' ' . a er. o..:.,o ~ „ e~a n, ixt: seda.t. FoNo 180., Mixt. 
seda.t. comp. FoNo 181., Pil. Brombarbit. FoNo 191 
Polybrom: Sevenaletta, Sol. brombarb. FoNo 183., 
S?I. b701:r;1~a F?No 184., Tinct. valer. spir. FoNo 188., 
TISerc1n, Ttsercmetta, Trioxazin, Valeriana comp. ., 

Nodus. haemorrhoidaiis: ~4..zulenol, Hemorid, Nodicid 
Noditran, ~eparon, Supp. adnod. FoNo 116. S, ' 
~~~orrho1d. FoNo 117., Ung. haemorrhoid.' F~}f~ 

Obesitas: Graeidin, Liothyronin, Thyreoidea. 

Ohs.tipatio: ;4..rtin, Bolus la,xans, Diotilan, Emuls. ol. 
r1c1n. FoNo 161., Emuls. paraff. e. phenolphth. FoNo 
~62., Inf._ s;innae e. natr. sulf. FoNo 163., Neoca.rbo

x, ÜL r1cm. FoNo 164„ Paraff. aromat FoNo 165 
Phe. nolphthalein, Pil. lax. FoNo 172 P.ul ., 
FoNo 169 Pul ., v. purgat. -'- ., v. sennae comp. FoNo 171 S 
J.ax. FoNo 173., Sir. lax. FoNo 166 T . "'v·dpec. 
spasm ~ N ., aXIn, 1 ex. 
l 11 d usF C.:~ten: _,_ o-Spa, Papaverin, Pulv. purga.t. e. 

T
Je a •. o..;. o 170., Supp. lax. FoNo 174., Troparin 
ropar1n comb. • 

O~ema cardi~ís _(lá,sd Decompensatio): Chlorurit. Fonu-
rit, HYI?o.th1az1d: Novurit, Uregyt. -
-:- giott1tts: Calc1um chlorat., Calciumsc N d 
lm, Tonogen. · • ora rena-

- qmncke: C~ciphedrin, Calc. chlorat., E herit 
R
8 

og1val,. Prednisolon, Pipolphen, Sympath~mim' 
yntestrm, Thyreoidea. ' 

Osteomalacia: Ainbosex Androra! 0 1 . 0 hl Cal ' • a cnnusc, alc 
eh ora~„ .,.0 • lact., Caldea, Gerovit, Gran. calc: 
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p osp . Fo.No 293„ Emuls 01. jecor. comp FoNo 
252 •• Nerobol, Nerobolil, OL jecor. FoNo 25.<. Pulv; 

CfLk. lactophosph. FoNo 294., Vitaniin A_ + lJv 
Vitamin-D3 • 

Otitis med.ia: Beacillin, Chlorocid sebhintőpor, Deper· 
solon orr- és fülcsepp, Otogutt. boric. FoNo 245., 
Otogutt. chloran1phen. FoNo 246., Otogutt. peroxyd. 
FoNo 248., Otogutt. phenol. FoNo 249., Otogutt. 
sulfa<limid. FoNo 250., Penicillin, Promptcillin, Su-
perseptyl, Triaseptyl, ·vegacillin. - - "" 

Oxyuriasis; Ascaricid, Genticid, Piperascat, Ung. contra 
oxynr. FoNo 135. 

Parru:netritis: Calcimusc, Calc. chlorat., Glycerin. ich
thyol. FoNo 3„ Glob. ichthyol. FoNo 9., Neotroparin, 
Penicillin-készítmények, Streptomycin, Tetran, Tria
septyl, Trypsimusc. 

Parkinsonismus: lásd Encephalitis. 

Pediculosis; Neociklotox, Spars. antiparasit. FoNo 110. 

Pellagi·a: Acíd. nícotinicurn, Nikotinsavamid, Vita-
min-B6. 

Pemphigus: Dienostrol, Exactbin, Hogival, Neoperhe
par, Polybé, Prednisolon. 

Pericarditis: Digitalis-készítmények {!), Hydrocodir1, 
Natr. salicyl., Prednisolon, Supracodin, Vitamin-e. 

Peritonitis; Chlorocid, Penicillin-készítn1ények, Pulso
tyl, Streptomycin, Superseptyl, Sy1npathonüm, Tet
ran. 

Pernio: lásd Fagyás. 

Pertussis: Chlorocid, Expectin, Gut~. expect. FoNo 221., 
Hydrocodin, Pertussis-vaccina, Tetran E, Tetrinfan. 

Pharyngitis: Codein-Stibium, Coderit, Fagifor, Germi
cid, Glycosept, Gargarism. chlorof. FoNo 239, Isto· 
pirin, Kalrnopyi·in, Naphazolin, Natr. sa1icyl. 

Phlegmone: Burofi.x, Chlorocid sebhintőpor, Penicillin
készítmények, Reseptyl-Urea, Tetran sebhintőpor. 

Pleuritis sicca: Eggosalil, Natr. salicyl; 
- exsudativa: Calcimusc, Calc. chlorat., Chlorurit, 
Novurit; 
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S purulenta: Penicillin-készítinények, Quinoseptyl 
uperseptyl, Streptomycin. ' 

Pneumoni~: Chlorocid, Penicillin-készítmények, Pulso
tyl, Qmnoseptyl, Salv?septyl, K-Strophantosid, Su
pe_rseptyl, Sympathonum, Tetran B. Triaseptyl Vita 
mm-C. ' • -

Polyneuritis: lásd Neuritis. 

Pr~stata-carcin.oma: An~bosox, Dienoestrol, Glandubo
lin, Synwstrm; 
:-- hypertrophia: Androral, Retandrol, Syntestrin. 

Prostatitis: Penicillin-készítmények Quinoseptyl, Su-
perscptyl, Triaseptyl. ' 

Pr_:ig~:-dDeh!-stin, ~sotonin, Calc. bromat., Chlorocid 
, i_ oca111 ke~ocs, Pernovin, Pipolphen Strych-

notonm, Suprastm. ' 

Pruritus: Cal~imusc, Calc. bromat., Calc. chlorat., Dien
oestro~, Hibernal, Hogival, Hydrocortison kenőc~. 
Legatm, Polybrom, Prednisolon kenőcs Pr dn. 1 . 
J kenőcs s · 1. , e tso on-

- ' ~ir. sa ic. Fol\To 101., Susp. sicc. FoNo 
1~4., Su~p. z1nc. aquos. FoNo 105., Syntestrin Ung 
a prur1t. FoNo 124., Ung. anaesth. FoNo' 126. 
Ung. contra dolor. FoNo 134„ Ung. refrig. FoNo 147: 

Psychasthenia: Glutarec. 

PsichoSsisd; Andax~, Dalgol, Hibernal, Hirepin, Freno
on, e uxen, Tr1sedyl. 

Pyelitis: Coe~ulrunin, H::x:a.methylentetraminum, Nevi
gramon, N1trofuranto1n, Penicillin-készítmények Q . -
noseptyl, Spec. uvae ursi FoNo 160, Tetran, V~st:. 

Rachitis: Calcium lacticum Caldea Emnls 1 . 
FoNo 252., Emuls. al. jec~r. comp··. FoNo 25~, GJecor. 
calc phosph F N 293 - „ ran. 

• · 0 0 •·•ÜL jecor. FoNo 255. Pulv. 
~le. I_actophosph. FoNo 294„ Vitamin A '+ D 
V1tamm-D

3
• 2 

Raynaud.kór: Acid. nicotinicum Ambosex Akr ~ n. 
~triphos? Bupatol,. DienoestroÍ, Hogival,' Pap~v~ri~' 

yntestrm, Tolazohn, V asalgin. ' 

Reconvalescentia: .tirsotonin Elix t . F N Em tls 
1 

. • · on1s. o 0 251. 
l . o, Jecur. Fol\To 252 Fercupar F 1 : " , errop ex, 
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Gerovit, Nerobol, Neroboletta, Nerobolil, 01. jecor. 
FoNo 255., Pil. arsen. FoNo 257„ Pil. tonisans. 
FoNo 260„ Polybé, Polyvitaplex, Stychnotonin, Vi
tamin-B1 és -C. 

Rheumatismus: Acitophosan, Aciphen, Capsoderma, 
Eggosalil, Linim. armn.on. FoNo 77„ Mixt. anti
rheum. FoNo 78„ Myofl.exin, Opodeldok, Prednisolon, 
Pulv. antirheum. FoNo 81„ Pulv. Petersi FoN-o-82., 
Rheopyrin, Rheosolon, Sal. sulfurat. pro baln. FoN o 
79„ Spir. antirheum. FoNo 80., Susp. salicylamid. 
2% és 4% FoNo 16 és 17, Szalicilátok, Ung. anti
rheum. FoN o 83. 

Rhinitis: Calcimusc, Calcium chlorat., Dehlstin, Deper
solon orr- és fülcsepp, Histazolin, Naphazolin, Naso
gutt. ephedr. FoNo 234„ Nasogutt. "ephedr. pro in
fant. FoNo 235„ Nasogutt. zinc. FoNo 236., Perno· 
vin, Prednisolon, Suprastin, Tonogen, Ung. nasal. 
FoNo 237., Ung. nasal. comp. FoNo 238. 

Röntgencsömör: Acid. nicotinic., Neoperhepar, Polybé, 
Vitamin-B6 • 

Scabies: Linim. scabicid. FoNo 89., Novascabin. 

Scarlatina: Penicillin-készítmények, Vörheny-szérun1. 

Sclerosis multiplex: Mydeton, Neoperhepar, Nikotinsav-
amid, Vitamin-E. 

Scorbut: Rutin, Rutascorbin, Vitamin·C és -D. 

Seborrhoea: Spir. salic. FoNo 101., Spir. salic. e. resorcin. 
FoNo 102., Sterogenol, Ung. hydrarg. sulf. FoNo 
141., Ung. ichthyolsalic. FoNo 142., Ung. sulfur. 
salic. FoNo 152. 

Sepsis: Penicillin-készítmények, Quinoseptyl, Strepto· 
mycin, Superseptyl, Tetran, Triaseptyl. 

Shock: Coff. natr. benz., Corediol, Depersolon, Exacthin, 
Iiuman Albumin 15% és 25%, Noradrenalin, Plas
modex, Plazmaprotein Human 5%, Prednisolon, Pul
sotyl, Sympathomim, Tetracor, Tonogen. 

Simmonds-kór: Decosteron, Exacthin, Choriogonin, 
Prednisolon. 
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Soor: G-aragris1n J l FoNo Sü. ' ·e 1 orogen. FoNo 240., Glycerin. horax. 

Sp
1
asmophylia: Calcünusc, Calciu_m chlorat C· l · 
act., Emuls. ol. jecor. con1p. FoNo 2.52. G~~- ~ 011f1 

phosph. FoJ\To 203., Sal. chloral hyru'. pl'~u. ·~.a e. 
FoNo 185., Vitamin-Dz. ~ 1n ant. 

Sp~e: :f!olsav, Neoeperhepar f, 
Y itanun-B

12
• Vitamin-K. orte, },Tikotin«avanlld, 

Sterilitas: Dienoestrol Glandu . 
Hogival Infecundfu S te c~rpm. { + _Thy.reoidea), 

' • yn ,strrn, Vitamin-E. 
Stomatitis: Acidum nicotinicrnn 

3% FoNo ?41 II ' Hydrogen, peroxyd. 
243 T' t ..,. d ., :yperol, Sal. xanthacridin Fo1\To 

" mc . a str. FoNo 244-., Vitamin-e. -· 

Syphilis: lásd Lnes. 

Szülés: Fájdalorncsillapító· Dala 
Fájáselósegüő: Chinin ·Gl d :g~n, 
V 'rzés -iz , • an mtrm, 

e csi. apitó: Ergam, Ergometrin, 

Steralgin. _ 
Oxytocin. _ 

Neo-Gynofort. 

Tabes dorsalis: 1\:íedobis Pcrrago St ,, , ' "'~ ' ryc.unotorun. 
Tac~ycar~~ pari:~·smalis: Atriphos Carditoxin C . . 

din, Chin1n, D1gitalis-készítményeÍr K-Str h' hl:U· • op antos1d. 
Tenesmus: Dolargan Dolofort N . 

Papaverin, Ridol,' Steralgjn', T~~~z;:~~~b~ycodon, 
Tetania: Calcimusc, Calc. c.hlorat 

D3, K1ys1n. chloral. FoNo 177 .. , Re1axi1-G, Vitamin-

Tetanus: Etoval KI hl S al 1' , ysm. e oral. FoNo 177 Rela ·1 G even , etanusz-szérum. '' ~ Xl - , 

Thromhopenia: Folsav, Vitamin-0 és -K. 

Thrombophlebitis: Bivelin Ph lb 
felületes thrombophlebÍt· b en)y T~taz~n kenŐ(',,s (csak 

• IS en , i:yps1musc. 
'Ihromhos1s: Heparin, Syncun1ai„ 

- coronaria: Atriphos Atr -' E 
Sevenal K-St h ' . opin, toval, Morphinurn 

' :rop antos1d, Syncumar· ' 
- cerehri: Aljodan, Intra · d J, d ' . 
Sol. kal. jod. FoNo 53_ JO • 

0 papaver1ntheosan, 

Tonsillitis: Eggosalil G · 
Hyperol Isto , , , KaargarISm .. chlorogen. FoNo 240. 

• pirm, lmop'~m p , m· , , ' nyek Quin 1 S J~ ' en1c m-kesz1tmé-
' osepty ' uperseptyl, Triaseptyl. , 
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'frichomonas fiuor: Boragin, I-lexetidin, l{lion, Stero
genol, Sulfavagin. 

'J'uherculosis: Chemotherapiára: Cycloserin, Isonicid, 
Phtyson, Pyrazinamid., Rigenicid, Strepto1nycin, 'J~e
baminal, Viomycin. - Izzadás ellen: Atropin, Ga.s
tropin, Gutt. methylhomatrop. con1p. FoNo 13. -
Köhögéscsillapító: Codein, Coderit, Diaeodon, Gutt. 
aethylmorph. FoNo 11., Gutt. codein. FoNo··---12„ 
Libexin, Noscapin. 

Typhus abdominalis: Amidazophenum, Chlorocid, Ger
micid, Supp. amidazoph. FoNo (29„ 30„ 31.), Tetran, 
Vitamin-0. 

Ulcus eorneae: No„-iform-Zinc; 
- cruris: Azulenol, Bupatol, Chlorosan, Rlast.on -
pólya, Past. jecor. FoNo 119„ Prednisolon-J kenőcs, 
Trypsimusc, Ung. anaesth. FoNo 126., Ung. contra 
dolor. FoNo 134„ Ung. tolaz. FoNo 153; 
- ventriculi: Alum. hydroxyd, Ambosex, Bella:fit, 
Belletoval, Dienoestrol, Gapona, Gastrixon, Hogival, 
Neopepulsan-duplex, Neotroparin, No-Spa, Papa
verin, Pil. atropin. comp. FoNo 279., Pulv. alcal. e. 
bellad. FoNo 270., Pulv. alUmin. antacid. FoNo 271., 
Pulv. antispast. FoNo 58., Susp. anaesth. FoNo 15„ 
Syntestrin, Troparin, 'l'roparin. comb. 

Urethritis simplex: Coerulamin, Hexamethylentetramin, 
Tetran B, Quinoseptyl, Vestin; 
- gnnorrhu>iea: Penicillin, Quinoseptyl, Salvoseptyl, 
Superseptyl, Triaseptyl. 

Urticaria: Oalcimusc, Calciphedrin, Calc. chlorat., Calc. 
lact., Dehistin, Lidocain kenőcs, Pernovin, Predni
solon, Pipolphen, Suprastin, Susp. sicc. FoN o ] 04„ 
Susp. :únc. aquos. Fono 105. 

Varicositas: Elastosan· pólya. 

Vérzéscsillapítás; Calcimusc, Calc. chlorat., Rutascorbin, 
Rutin, Vitamin-0 és -K. 

Viaium cordis: lásd Decompensatio. 

Vizeletfertötle:nítés: Hexa.methylentetran1in, SaJvosep
tyl, \T estin. 
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TÖRZSKÖNYVEZETT 
GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK 

ACEPRAMIN E.Gy.T. XVIII. 
inj., gran. 
Összetétel: I amp. (20 ml) 8 . . 

l doboz (240 g) 90 g,a~id. ain1?ocaproic.-ot, 
tartalmaz. g 1:1,cid. anunocaproic.-ot 

Javallatok: Az Acepra · · di . , 
a kórállapotok t ~un~ cat1os területéhez azok 
kenység okozója :r ~:S ' amelyekben a vérzé
Így elsősorban a . ros~ fokozott fibrinolysis. 
coagulopathiák gyp~1maek r l'~erfi~r,inolysis okozta 
1
, gy eze esere ajánlott d , 1 anos tapasztalat sze · t 1 • e a ta-. 'ó h rin o yan coagulopathiákb 

IS J t erapiás hatás érhető ,,.1 h 1 · a?
nem fokozott. "' ' a 0 a fibrmolysis 

Belgyógyászat: haemophilia leukaemi' 
penia, cirrhosishoz társru'ó , , ak, thrombo
eseteiben, thrombolytilru:s th- ve.r:zekenrség egyes 
zott stre t kin . . erapia soran alkalma-

t
, P 0 ase, Ill. plasm1n okozta súlyos v • , ese en. erzes 

Sebészet: nagy mellkasi m"té 
keringést igénylő beavatk: ~k, extracorpora~IB 
shunt műtétek stb. zasok, porto-cavahs-
U rológi,a · pr t t . . . as a a-carc1noma rosta h 
pli.:1.a miatt„ végzett műtétek. ' p ta- ypertro-
Szulészet-nogyógyászat. k . 1 , 
gető vetélést k' , „ .é o~ka1 ep:nyleválás, fenye· 

:isero v rze enyseg. 

Ellenjavallatok: Gravidák:nak az els" k 't . 
valamint a veseelé , 0 e trrmenonban. 
A diffus · tJ.· g~lenseg esetén ellenjavallt. 

in avasculans alvadás talaján kűi "l"d·· 
consumptiós coagulopathi 'k , 8J o ott 
mazható ha azonban fiba. eset.eb~n nem alka!-

' a rmolysIS is k.. "á"-- ·i 
az alvadás.zavar létrei···ttéb ozreJ ~z1;;: 0 en, a kezelést Acepra-

min therapiával kell kiegészíteni! Szív-infarctus 
és thro1nboemboliás szövődn1ények esetén csak elő
vigyázatosan adagolható. 

_l\dagolás: 1_\.. gyors felszívódás és kivá]a,_o;ztás 1niat,t 
az Aceprarnint folyamatosan kell adni, általában 
4-6 óránként 0,05~0,07 g/testsúlykg-ot, átlagos 
testsúlyú felnőtteknek tehát napi 15-30 g-ot. 
(Egy csapott k>Lvéskanál 1 g, 1 csapott gyerhiek
kanál 2 g, egy csapott evőkanál 3 g hatóanyagnak 
felel 1neg.) Huzamos kezelés esetén az Acepramin 
napi mennyisége a 20 g-ot lehetőleg ne haladja 
ineg, ilyenkor a beteget - elsősorban vese1nükö
dését - ellenővizni kell. A prophylaxist kisebb 
rnem1yiség is ki€légítően biztosítja. Streptokinuse
túladagolás esetén l 0-1 ü g Acepramin lassú i. von. 
bevitele szükséges. 
Az Acepra1nint lehetőleg szájon át adagoljuk. 
I. ven.-an csak sürgős esetben vagy olyankor, ha 
az oralis adagolás nehezített vagy lehetetlen. Az 
í. ven. injekciót lassan (5-10 perc alatt) kell be
adni. Csepp-infúzió formájában csak isotoniás 
konyhasó vagy 5%-os glukóz vagy Ringer-oldattal 
alkalmazható. 

l\leUékhatások: Émelygés, hányinger, hány'ás, ortho
statikus collapsus, ritkábban erythema és hasmenés 
fordulhat elő, különösen a napi 20 g fölötti Ace
prarnin-dosisok alkalmazásakor. Ergotamin-tarta
ráttal az orthostatikus kórtünetek javíthatók. 

~iegjegyzés: ~ Az inj. csak fekvőbeteg-gy6gyintéze· 
tek részére van forgalomban. Orvosi vényen nen1 
rendelhető. 
A gran. társadtllombiztosítús terhére csak fekvő
beteg.gyógyintézetben vagy haematologiai gon
dozóban történt beállítás alapján, rendszeres ellen
őezés esetén rendelhető. A vényen a javaslatot adó 
fekvőbe"teg-gyógyintézetet, gondozót és a javaslat 
keltét fel kell tüntetni. 

Csomagolás: 1ox20 ml amp. 185,- Ft 
1 doboz (240 g gran.) 95,- Ft. 
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ACIDOTEST Ch. LIII. 
tabl. + drazsé, diagnosticum a gyo1nor 
savtartalmának vizsgálatához 
Összetétel: 1 tabl. (I) 0,2 g coff. natr. benz. -ot· 

1 drazsé (Il) 0,05 g etaxazenumot -tartahnaz.' ' 

Javal,Iat; l\fin~e:r;- olyan eset, amelyben a frakcionált 
prob?',regg~h ,Javallatot képez, de adható neuro
pathia: verzekenységben szenvedő vitiumos, hy
pe~toruás st?· egyéneknek is, akiknek a frakcionált 
probareggeh alkalmazása ellenjavallt. 

Elle;1ja';'aHatok: Súlyos máj- és vesekárosodások, to
v~i,bb~ gyomor-resectio utáni állapot, amikor is a 
VJzsgalat eredménye nem értékelhető. 

AdapoI~s: A. ,csomagoláshoz mellékelt részletes hasz
nali::t1 1:tas1tás szerint alkalmazzuk. :E:gy beteg egy. 
szeri "."~zsgálatáh_?z a testsúlytól és életkortól fűg
getler:ul .~-? db koffein tabletta és 3 db test
drazse szükseges. 1\fegfelelő előkészítés után, a vjzs. 
gálat ---:- ~ hólyag teljes kiürítése után (ez a vizelet. 
mei;nyiseg .nem kerül felhasználásra) - I-2 db 
fel;er ko~em tabletta bevételével kezdődik. 1 óra 
múlva vizeletürítés. Erre a teljes mennyiségű vize
l~tet tartal;nazó üvegre feI:agasztjuk a csoinago
lasho~ mellekelt „Kontroll vizelet" szövegű címkét. 
~zután a beteg kevés vízzel szétrágás nélkül a ,;3 db 
sa~ga, test-drazsét beveszi. A drazsék bevételétől 
s~am1tott 17'2 óra múlva a másik üvegbe ismét 
vizeletürítés következik. A teljes mennyiségű vize
letet tartahnazó második üvegre a csomagoláshoz 
inellékelt „IY2 órás vizelet" szövegű címke kerül. 

Miután a vizelet festődését bizonyos faktorok be
fo~?ás_olják, e~ért a vizsgálat mielőbbi elvégzése 
~zuksege~. A ~1zzel felhígított vizeletinintákból kb. 
D ml·t kemcsovekbe öntünk, majd azonos mennyi
s~gben 25%·os sósavat keverünit hozzá. A 1)'2 órás 
v1ze!e~et tar_tahnazó kémcsőben a festékanyag je· 
lenle.t~b~n piros elszíneződés keletkezik. Ennek in· 
tenz1tasat a csomagoláshoz mellékelt szÍnskála se· 
gítségével azonnal lemérjük. Pozitív reakció ese· 
tében a piros szín a színskála A területének felel 
n-1~g. Ilyen színárnyalatú azon betegek vizelete, 
akilmek gyomornedve szabad sósavat tartahnaz. 

A.z anaciditas a színskála B területének felel meg. 
Az A és B terület közötti színárnyalat hypacid:itast, 
az A jelnél normaciditast, illetve intenzívebb szín· 
árnyalat esetében hyperaciditast jelez. ~ Anaci· 
ditasra utaló esetekben a frakcionált próbareggeli 
elvégzése a helyes diagnózis felállítása érdekében 
szükséges. 

:n.legjegyzés: + Nem a társadalombiztosítá.S fkrhére, 
hanem a pro ambulantia szerekre meghatározott 
módon szerezhető be. 

Csomagolás: 1 csomag (2 tabi. + 3 drazsé) 5,10 Ft; 
I cson~ag 10X(2 tabl. + 3 drazsé) 47,90 Ft. 

ACIDUM NICOTINICUM 
K.Gy. 
inj. 0,5%, tabl. 50 mg 

XVI/XXXI. 

Összetétel: 1 amp. (5 ml) 0,025 g acid. nicot.·ot, 
1 tabl. 0,05 g acid. nicot.·ot tru_-talmaz. 

Javallatok: Ér-spasmusok, migraine, szulfamidok de
toxikálása, fagyás, anaciditas, sclerosis multiplex. 

Ellenjavallatok: Vérzésre való hajlamosság, haemor· 
rhagiás diathesis. 

A.dagolás: Naponta vagy másodnaponként 1 ampulla 
s. cut., i. musc., i. ven. vagy háromszor naponta 
l tabletta. 

Megjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére szaba· 
don rendelhető. 

Csomagolás: 20 tabi. 2,90 Ft, 100 tabl. 7,30 Ft; 
5X5 ml amp. 15,20 Ft, 50Xi:í ml amp. 88,90 Ft. 

ACIGOXIN K.Gy. 
inj., tabl. 

XIV. 

Összetétel: l a1np. (2 ml) 0,2 mg acetyld:igjto:x:in.·ot, 
1 tabi. 0,2 mg acetyldigitoxin.·ot tartalmaz. 

Javallatok: ~A. keringési elégtelenség (cardialis decom· 
pensatio) helyreállítása ös a compensatio fenn· 
tartása. 
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Ad(agolts: ~ co:11pensatio helyreállít{tsára az első 
eset ~g masod1k) napon nagyobb adag_ 2-B 
pul~a 1. ven., illetve 3-5 tabletta_ alkalm h , 
anut a következő napokban akkor is hely az ~~k· 
kente · h t ·1 ·i . escso. 111, a ox1 {\lS Je enseg egváltal' k ·1 A h , , , . ' an nem.rputat 
, oz1 ~· ely~ealhtott co1npensatio fenntart' , . 
altalaban napi t/.,-2 tab] tt üks' , asara A . . „ r- e a sz eges. _ A 
:1g~xiz; rnellefthatásai megegyeznek más di · . z 

~:sz1~menyel; , mellékhatásaival (étvágytaf:!:!t,8· 
1 nymger, lataszavarok. bigeminia brad dig, 

!~i:::::i~épzést és az .ingervezeté~t kif~~~:tt!:~; 

M~~gyzésekd: ]+! ~,Társadalombiztosítás terhére sza 
on ren e ietö. - Lejiíratí idő: 3 év. • . 

Cs~;;ol~~;5X2 ml amp. 8,50 Ft, 100X2 1nl ainp. 

40 tabl. 11,- Ft, 250 tabJ, 49,60 Ft. 

ACIPHEN Ch. 
kenőcs XLIII. 

Összetétel: 1 tubus 2 g diaethyl . aJi ma 20 1 anun. s c.~ot tartal 
z g emosható kenőcsalapanyagban. -

Javallatok: Krónikus polyarthr't' ( h . 
·i· ) 'b I is r eumato1d arth 

r1 I~ ' egye arthritisek és tendovaginitisek th. 

h
ros1s, myalgia. Spondylosishoz és spondylartÍ1 ar . -

oz csatlakozó neuralgiák stb. ros1s· 

Alkalmazás: A fájdahnas terület t l •' ' 1 1 , e me eg szappanos 
\ izze emossuk, szárazi·a töi·öl 'ük és , „ 
vékonyan bed ·· " „ 1. „ k J a H:enoccsel 

, o1zso JU naponta 1~2·szer Akut 
gyulladas esetén csak száraz (flanel) kötést alka!. 
Inazzunk. 

Megjegyzés: 'I'ársadalomhiztosítás terhére 
rendelhető. , , , szabadon 

Csomagolás: l bubus (20 g) 5,40 Ft. 

ACITOPHOSAN K.Gy. 
tabl. VI. 

132 

Ö1~szetétel: 1 tabl. 
0,25 g acid. 
talmaz. 

o,27 g calc. phenylchinolincarb 
acetyfaal., 0,07 g calc. carb.-ot ta;~ 

Javallatok: Influenza, bronchitis, tonsillitis, neural
giák, polyarthritis, rheuma, köszvény. 

Adagolás: Háromszor napjában 1-2 tabletta.. 

]\.fegjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére szaba· 
don rendelhető. - Lejárati idő: 3 év. 10 tabletta 
orvosi vény nélkül is kiadható. 

Csomagolás: b. 20 tabl. 8,- Ft. 

ADEBIT K.Gy. 
tabl. 

XXXV. 

Összetétel: 1 tabl. 50mg butylbíguanidin. hydroehlor.· 
ot tartalmaz. 

Javallatok: A diabetes mellitus minden olyan típusá· 
nak kezelésére alkalmazható önmagában vagy sul · 
fonylcarbamid készítménnyel együtt, ahol a saját 
insulin termelés nem szűnt meg. Ezenkívül bizo
nyos esetekben insulinnal kombinált alkahnazása 
indokolt lehet. Elsősorban felnőttkori sulfonylcar
bamidra rezisztens diabetesben önállóan, vagy sul· 
fonylcarbamid készítménnyel kombinálva, ha ez 
utóbbival egymagában a megfelelő anyagcsere· 
egyensúly nem volt elérhető. - Felnőttkori dia.· 
hetesben sor kerülhet elsődleges alkalmazására is, 
a1ni igen előnyös lehet sulfonylcarbamid-túlérzé· 
kenységben. 
li'iatalkori, labilis anyagcseréjű diabetes jobb kom
penzálására, a vércukor-ingadozások csillapítására, 
insulinnal komln'.nálva. Tapasztalat szerint várható 
az insulin-szükséglet csökkenése, némelykor az in· 
sulin·rezisztencia javítása. - Az Adebit a fiatal· 
kori diabetes önálló kezelésére nem alkalmas. 

EHenjaYallatok: Acidosisos anyagcserezavar, így ter
mészetesen praecon~a és coma diabeticum, fertő
zéses, lázas tlllapot, terhesség, gangraena, vesemű
ködési elégteleruég, májbetegségek (annak elle
nére, hogy adagolásá:ra visszavezethető májkáro
sodást nem észleltek). Műtét előtt a beteget insu
linra kell beállítani. 

Adagolás: Egyéni megítélést igényel. Az adagolás 
beállítása, illetve átállítása csak gyógyintézetben 
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vagy szakorvosi járóbeteg-rendelésen történt 
landó orvosi (laboratóriumi) ellenőrzés mellett 
gezhető. Helyesen akkor járunk el, ha a 
adagot fokozatosan növeljük az egyéni optixnálii;. ;e;~ 
adag eléréséig. Az átlagos kezdeti _adag naponta 
2-3-szor 1 tabletta (100-150 mg) étkezés után 
kevés folyadékkal. A. továbbiakban, a beteg álla: 
potától függően, 2-4 naponként 1 tablettával 
növelhetjük az adagot. A n1axiinális napi adag 6 tab
letta (300 mg) 3----4-szeri elosztásban. A bevezeté 
időszakában (10-14 napig) a napi vizeletcukor~ 
ürítés ellenőrzése és néhányszor az éhgyomori vér~ 
cukorv:izsgálat elvégzése szükséges, minthogy álta
lában csak a kezelés 10-14. napján dönthető el 
hogy a beteg reagál-e a kezelésre. A további idő~ 
szakban (kb. 2 hónapig) az ellenőrzést 1-2 heten
ként végezzük. A vérkép, a m.áJ- é«? vesefunkciók 
félévenként ellenőrizendők. - :t-..Ttipi fenntartó adagja 
leggyakrabban naponta reggel 1-2 tabletta és este 
1 tabletta. 
A diaeta szigorú betartása természetesen elenged
hetetlen. 
Kombinált kezelés esetén a sulfonylcarbamid-ké
szítmény, illetve az insulin adagja az anyagcsere
kont:_-ollnak megfelelően csökkenthető. Amennyi
ben a normális anyagcsere a kombinált kezelés 
(pl. 2 tabi. sulfonylcarbamid + 3 tabl. ~i.\.debit) 
alkalmazá.sára helyreállt, megkísérlendő a sulfonyl
carba.mid-készít1nény fokozatosan történő teljes el
hagyása. Az adag csak megfelelő laboratóriumi 
ellenőrzéssel csökkenthető vagy növelhető. Insulin
ról való átállításkor az insulin elhagyá.sa csak foko
zatos lehet. 

Mellékhatások: A ritkún előforduló mellékhatások 
(étvágytalanság, hányinger, hányás, hasmenés, 
mes szájíz) az a-dag átmeneti csökkentésóre 
ban mérsékelhetők, illetve megszüntethetők. 

Megjegyzések: +- Rendelését az insulill és az orális 
antidiabeticumok rendeléséről, kiszolgáltatásáról 
kiadott 5/1967, (Eü. K. 2.) Eü. l\f. számú utasítás 
szabályozza (lásd: 583. oldalon). 

Csomagolás; 40 tabi. 6,80 Ft, 200 tabi. 30,50 Ft. 

AETHER AD NARCOSIM Ch. 1. 

Összetétel: 1 üveg 100 g aether ad narc.-ot tartal
maz. 

Javallat: Narcosis. 

:Megjegyzés: A biztosítottak ellátásához nem a tá~
sadalornbiztosítás t-erhére, hanem a pro ambulap_t1a 
szerekre rueghatfil-ozott módon szerezhető be. -
Lejárati idő: 2 év. 

Csomagolás: 1 üveg (100 g) 23,30 Ft. 

AGATHEOSAN E.Gy.T. 
tabi. 

XVI. 

összetétel: 1 tabl. 250 mg theobromin., 20 mg .P~eno
ba-rbital., i5 mg penta-erythdtylum tetran1tr1c.-ot 
tartalmaz. 

Javallatok: Angina pectoris, stenocardia, arterioscle
rosis, neurosis, cordis. 

Adagolás: Naponta 3-szor 1-2 tabi. 

fi-legjegyzés: ~ Társadalombiztosítás terhére szabaM 
don rendelhető. 

Csomagolás: 20 tabl. 9,40 Ft. 

AKROFOLLIN K.Gy. 
olajos ll1j. 5 mg. 

XXXIV. 

Összetétel: l amp. (1 ml) 5 n1g ocstra-diol prop., 
30 mg alcohol benzylic.-t tartalmaz. 

Javallatok: Primaer és secundaer a~enorrh?ea; raro
és hypomenorrhoea, menorrhag1a, gen1talis hy
poplasia, castratiós és climaxos tünetek, ablac
tatio. 

Adagolás: Prünaer a1nmwrrhoeáhan_: Napo;;i-ta 1-3 ~g 
vagy 3 naponként 5-10 mg kmaszeruen: !1- kura 
alatt (20-25 nap) adagolan~ó öss ... zrnen~yise? 30--;:
GO mg i. musc. A kóra utolso 5-1 n,ap1an c.els~er;-i 
a kezelést sáraatesthormon-a.dagolassal luegesz1-
teni. J-1 O na'I_:ios szünet után a kúra 3 ízben 
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megismételhető. Securulaer amenorrhoeában, ra.k;,. 
min.t '!'ara· és hypo1ncnorrhoeó.ha.n a ciklus közép. 
idejében (annak 11-12. napján) 10-10 mg AJrro. 
follint adunk i. musc. Ha a vérzés megindul, úgy 
a ke_zelést több hónapon át megismételjük. Ha a 
kezelés eredménytelen, úgy a prünaei- amenorrhoeá. 
nál leírt adagolási mód a1kalmazaridó. 
~~enor-rhagi.a esetén a vérzés első napjától 5-10 mg 
pro die i. musc. a menstruatio végéig. 
Genitalis hypoplasiában a ciklus 16-26. napjáig 
naponta 2 mg, összesen 20 mg i. musc. Eredmény. 
telenség esetén az Akrofollin adagolását a ciklus 
elején kezdjük, és kéthavonként összesen 30 mg-ot 
adunk i. musc. - A kezelés utóbbi módja gátol. 
hatja az ovulatiót. 
Castratiós és clinwxos tünet-.ek befolyásolására ha
vonta 3-5-10-szcr 1 mg i. musc. -esetleg andr0 • 

genekkel kombinálva - adható a szükséges egyéb 
tüneti kezelés kiegészítésére. 
A lactatio megszüntctétJére, az előrehaladott terhesség 
megszakadása vagy a szülés után azonnal 5-10 mg, 
majd ezt követően további 2-3 napon át naponta 
5-lűmg. 

Megjegyzés: ~<1 Társadalombiztosítás terhére szaba. 
don rendelhető. 

Csomagolás: b. 5X5 mg a.mp. 23,90 Ft, 50X5 mg amp. 
239,-Ft. 

AKTEDRON Ch. 
inj„ tabi. 

VII. 

Összetétel: l amp. {l ml) 10 rr1g a1nphetha111in. 
phosph. -ot, 
1 tabl. 5 mg amphethaniin. phosph.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Fokozott szellemi vagy fizikai teljesít
mény- kiváltása, fáradékonyság, kimerültség, ner
vosus és clima.xos depressio, elmezavar depressiós 
szaka, enyhébb melancholia, narcolepsia, altató
sze~-mérgezés, alcoholisu1us, morfinelvonás, enu· 
res1s. 

Adagolás: Reggel vagy délelőtt, étkezés után 1-2 
tabl., ill. %-1 an1p. s. cut. ~t\lkalmazása délután 
vagy este kerülendő. 

Megjegyzés: ©~ Társadalombiztosítás terhére sza
badon rendelhető. 

Csomagolás: b. 5XI an1p. G,30 Ft; 
10 tabl. 2,20 Ft. 

ALBROMAN Ch. 
tabl. 

II. 

Összetétel: 1 tabl. 0,50 g bromvalerocarb.·ot tar
talmaz. 

Javallatok: Sedativum, enyhe hypnoti?um. Gy~rme
keknek is adható. Neurosis, alcoholismus, cln:nax
szal kapcsolatos ingerlékenység, kimerültségen, az 
idegrendszer izgalmán alapuló alvászavar, p:ruritus, 
fülzúgás. _ 
Sajátos gyermekgyógyászoJ,.i javallat: neuropathia. 

Adagolás: Mint sedativum: naponta 3X1 table~ta; 
mint hypnoticum: 2--3 tabletta lefekvés elott. 
Gyermekadagok: 2------12 hónapos korig _0,25-0,~0 
g/die, 2-3 adagra elosztva; 1-ö eves korig 
0,5-1 g/die, 2-3 adagra elosztva; 7-14 éves 
korig 1-2 g/die, 2------3 adagra elosztva. 

Megjegyzés: ~ TáJ:sadalombiztosítás terhére szaba
don rendelhető. Közgy6gyellátás terhére nem ren
delhető. - 5 tabl. orvosi vény nélkül is kiadhat6. 

Csomagolás: b. 20 tabl. 16,- Ft. 

ALGOPYRIN Ch. 
inj„ tabi. 

VI. 

Összetéteh 1 an1p. (2, ill. 5 ml) 1, ill. 2,5 g novamid
azoph.-ot, 
1 tabl. 0,5 g novamidazoph.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Mindennemű fájdahnas állapot, még a 
leQ"hevesebb fájdalmak is (epe- és vesek61ika). fzü
le'ti és izom-rheumatismus, lumbago és ischias. 
Neuralgiák, hűléses betegségek. 

Adagolás: 3-4-szer naponta 1-2 tabletta vagy 
1-2-szer naponta 0,5-1-2 ml i. mnsc. Heves 
fájdalmak esetén 5 ml i. musc., görcsös fájdalmak 
esetén (kőkólika) 5 inl i. vcn. 
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1 

(l-ye-nnekadagok · 2 h' 0 04----0 . . onapos kortól 14 éves kor· 

1
, 

2 
,03 g/kg/d1e per os, illetve O Ol g/kg · 'g 

- -szer naponta. ' 1
• musc. 

Megjegyzés: Társadalo1nbiztosítás te ·h' 
rendelhető. 1 ere szabadon 

Csamagolás: b. 5 X 2 nll ainp. 24 20 Ft b 
amp. 484,- Ft, ' ' · 100X2 rrll 

b. 5 X 5 ml amp. 42,80 Ft. 
b. 10 tabl. 13,1.0 Ft, 100~ab].114,40 Ft. 

ALJODAN Ch. 
tabl. XVI. 

Összetétel: 1 t·ibl 0 2r . d 
(J - 490_") ,· .1 ' D g JO aethyl. allophanic.-ot 
~ 10 a.rta inaz. 

JaYaliatok: Arteriosclerosi 1 · · 
scrophulosis, stenocardi:• Z1ncep ~aI1trs; bronchitis, 
mus, lues III. és IV t 'd o:mergeze~, alcoholis-

Ad 
1 

· 8 a .. , YPüfunct1ós struma. 
a~a ás: Naponta 3-4Xl-2 tabl. 

Megjegyzés: Társadalombiztosítás t h • 
e<nréb J"dl ' , . ;er ere csak 'lZ 
o.; o resz1tn1enyt rosszul t"' " b ' 

rendelhető. ' uro eteg részére 

Csomagolás: b. 20 tabl. 10,50 Ft. 

ALSO!' E.Gy.T. XLIV. 
kenocs 

58 

Összetétel: I tubus (l8 g} 0 2 ,... 
bor. sol. (AI~03 = 23 4% '~ ~Oaltun. oacet. tart. 
talmaz, l 8 g~ vazelin, tí;~ú 3k ~, ~ 1 :Yo)·ot tar

(45 g) 2,5-szeres hatóanyag-men~;s~~e~nta1~tai~~1: 
Javkalli;i;tok: Enyhén antiscptikus, adstrm· gens . 

enocs. hűsítő 

Adagolás:_ Külsőleg. 

Megjegyzés: Társadalombiztosítá h, 
az esetben rendelhető ~ s ter ere csak abban 
gyógykezel~ 't , '· az adott esetben a beteg 

, cse ina.s - szabadon rendelhet" 
gy?gyszer megfelelően nem biztosít ; 

0 

C gyogyellátás terhére nem rendelhető. ana. - Köz-

somagolás: l tubus (18 ) 5 80 
8,50 Ft. g , Ft, 1 tubus { 45 ~) 

ALUMINIUM HYDROXYDATUM 
E.Gy.T. 
tabi., por 

XXI. 

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

Javallatok: Hyperaciditas, pyrosis, ulcus ventri!:iµF et 
duodeni. -

Adagolás; Étkezés előtt és után a porból 1 késhegy
nyit, a tablettából 2-2 darabot jól szétrágva le· 
nyelni. 

l\iegjegyzés~ Társadalombiztosítás terhére szabadon 
rendelhető. 

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

AMBOSEX K.Gy. 
sublingualis tabi. 

XXXIV. 

Összetétel: 1 tabi. 0,004 mg aethyniloestradiol., 
4 1ng methyltestosteron.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Climaxos zavarok, climaxos arthritis, fri
giditas, hypophysaer cachexia, clin•axos hólyág
incontinentia, involutiós melancholia, climaxos os
titis deformans, osteoporosis senilis, otosclerosis, 
R.aynaud-kór, ulcus ventriculi et duodeni. 

Adagolás: Naponta 2~4 sublingualis tabletta. 

Tulegjegyzés: +, Társadalombiztosítás terhére s~al.Ja-
don rendelhető. 

Csomagolás: 20 tabl. 6,20 Ft. 

AMBOSEX prolongatum K.Gy. 
olajos ínj. 

XXXIV. 

Összetétel: 1 ampulla (1 ml) 1 mg oestra.diol benz., 
4 mg oestradiol phenylprop., 20 mg testosteron. 
prop., 40 mg testosteron. phenylprop., 40 mg tes
tosteron. isocapron.-ot ta.rtalmaz. 
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Javallatok: Climaxos kiesési tünetek, férfi 
cfunax-szal kapcsolatos osteoporosis, m·th,·iti~. 
continentia, spondylosis, involutiós n~e~;:;:~~~;~~ 
ostitis deformans, osteoporosis a:enilis. 

keringési zavarok, Raynaud-kór, atlgina·,~~'~'~;;~'. 
ulcus ventriculi et duodeni, Cushing-kór, 11 
saer cachexia és panhypopituitarismus, 
Frommel-syndro1na. 

Adagolás: Általában havonta 1 ml (1 ampulla) szük
séges. Osteoporosisban havonta 2 ml egyszerre vagy 
két adagban. Az injekeió kizárólag intramuscula
risan, mélyen a farizo1nba adható. 

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

Csomagolás: lXl 1nl amp. 18,70 Ft. 

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

VI. 

GO 

Összetétel: 1 tabl. 0,10 g, ill. 0,30 g arrlidazoph.·ot 
tartalmaz. 

J avallatak: Antipyreticurn és analgeticmn. 
Sajátos gyermekgyógyá.sza.ti ja.-iiallat: febris rheu
matica. 

~'\dagolás: Naponta 3 X 1 tabl. 
Gyermekadagok: 2-12 hónapos korig a) lázas állapot 
{hyperpyrexia) szüntetésére - néhány órán át, 
illetve a kellő hatá8 eléréséig, de semmiképpen sem 
folyamatosan - 39 °C felett ó1·ánként, 38-39 °0 
között kétóránként 0,1 g; b) tartós kezelésre, lázas 
betegségben 5-ször 0, 1 g; 
1-14 éves korig a) láz megszüntetésére: mint fent, 
de 0,1 g helyett 0,15 g; b) tartós kezelésre: mint 
a 2-12 hónapos korúaknál, de 0,10 helyett 0,15 g; 
e) rheumás lázban: 0,07-0,05 g/kg/die, 5-6 részre 
elosztva, hetekig. 
Mellékhatásként hányá.s, cyanosis, görcsroham je
lentkezhet (az utóbbi kettő túladagolási tünet). 
Ta.rtós adás esetén a fehérvérsejtszám hetenként 

cllPnőrizendő (agranulocytosis, angina agranulo· 
cytotica). 

Megjegyzés: Tá.rsRdalombiztosítás terhére szabadon 
rendelhető. 

Csomagolás: b. 10 ta.bl. 0, l g 2,80 Ft, b. 100 tabl. 
O 1 g 28,- Ft; . _ 
b~ 10 tabl. 0,3 g 5,50 Ft, 100 tabl. 0,3 g Jia,:-:::::----Ft. 

AMMONIA párna B. XIII. 

Összetétel: 1 púlyázott amp. l 1nl annnon. sol. lOCXJ -ot 
tartalmaz. 

Javallat: Ájulás esett~n elsősegélynyújtásra. 

Adagolás: Szükség esetén 1 an1p. tartalmát heléle" 
geztetni. 

~legjegyzés; Társadalon1biztosÍtfis terhére szabadon 
rendelhető. 

Csomagolás: b. 3 db 3,- Ft. 

AMMONIUM CHLORATUM B. 
bélben old6d6 drazsé 

XXV. 

Összetétel: 1 drazsé 0,5 g arnmon. chlor.-ot tartaln1az. 

Javallatok: A Hg-vegyületek v!~l~thajt6 hatásá~1~k 
fokozására. A vi7.elet savanyitasara (spasmophib.l, 
tetania stb.). 

Adagolás: Naponta ílXl--4 drazsé. 

1\/[eajegyzés: Társadalo1nbiztosítás terhére 
i~ndelhető. 

Csomagolás: b. 20 dra7..sé 8, 70 Ft. 

AMYLNITRIT párna E.Gy.T. 
kizárólag belélegzésre 

szabadon 

XVI. 

Összetétel: 1 (p6lyázott) amp. 0,045 g a111yl. nitros„ 
O 455 g paraff. liqu.-ot tartalmaz. 

Jav:ilatok: Angina pectoris, spastiku~ migra~ne, h:· 
veny agyi anaemia, kokainmérgezes esetén elso
segélynyújtásra. 



Adagolás: A párnába csomagolt ampullit összetörni 
és a gőzt belélegezni. Szükség esetén )'2-1 óra 
múlva ismételhető. 

Megjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére szaba
don rendelhető. Hypertonia esetén collapsust okoz
hat! 

Csomagolás: 5 db 9,10 Ft. 

ANASTHIM K.Gy. 
inj. 

XVII. 

Összetétel: 1 a1np. (1 ml) 0,6 NE hypophys. p. post. 
extr., 0,5 mg adrenal.-ot tartalmaz. 

Javallat: Asthma bronchiale. 

Adagolás: Roham esetén )'2-1 ml s. cut. vagy i. mn_sc. 
Legfeljebb naponta 3-szor. 

Megjegyzés: ++ Társadalombiztosítás terhére csak 
abban az esetben rendelhető, ha az adott esetben 
a beteg gyógykezelését más - szabadon rendel
hető - gyógyszer megfelelően nem biztosítaná. -
Közgyógyellátás terhére nem rendelhető. - Lejá
rati idő: 2 év. 

C1:>omagolás: b. 5Xl ml. a1np. 20,70 Ft, b. 100Xl ml 
amp. 414,- Ft. 

ANDAXIN :B~.Gy.T. 

tabi. 
IV. 

Összetétel: 1 tabi. 0,2 g meprobamatumot tartalmaz. 

Javallatok: Psychoneurotikus félelmi állapot, psycho
pathia, konfliktus-reakciók, neurasthenia, neurosis, 
endoge_n depressio, vegetatív és psychotikus dys
tonia, electroshock előtti félelemérzés. - Izom
relaxansként rheumatismusban, pyramidalis spas-
1nusban. 
Sajátos gyerrnekgyógyászati Jai.,ullat: neuropathia, 

Adago!ás: 1-3-szor naponta 1-2 tabletta. Altató adag
ként lefekvés előtt 2-3 tabletta. 
Gyernwkariagok: 2-12 hónapos korig 20 mg/kg/dosi 
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3-5-ször naponta; 1-14 éves korig 10 mg/kg/dosi 
3-5-ször naponta. 

Jl1ellékhatás: Álmosság, fáradtságérzés, izom-tonus
csökkenés. 

Megjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére csak 
abban az esetben rendelhető, ha a beteg gyógy
kezelését más - szabadon rendelhető -.gyógyszer 
megfelelően nem biztosítaná. 

Csomagolás: b. 20 tabl. 15,-Ft; b. 200 tabl. 150,-Ft. 

ANDRORAL K.Gy. 
sublingualis tabl. 

XXXIV. 

Összetétel: 1 tabl. 10 ing inethyltestosteron.-ot tartal-
maz. 

Ja-vallaaok: IIypogenitalismus masculin_us, eunuchoi
dismus, cryptorchismus, ca.stratio utáni kiesési tü
netek, késői pubertas, férfi climacterium és kísérő 
psychés tünetek, potentia-zavarok egyes alakjai. 
Prostata-hypertrophia. - 1~1astodynia, krónikus 
nllistopathia, endo1netriosis, pubertas praecox, 
climax-zavarok, carcinoma mammae. - Egyéb, 
nem hormonális eredetű 1negbetegedések: angina 
pectoris, peripheriás keringési zavarok, ulcus vent
riculi et duodeni, osteoporosis, csökkent callus-kép
ződés, acne vulgaris, pruritus senilis. 

Ellenjavallatok; Prostata-carcinorna abszolút ellen
javallatot képez. 

Adagolás; A.J1drogen-terápia céljaira általában na
ponta 1-2 tabletta, prostata-hypertrophiában na
pi 1-3 tabletta. l\fa1nma-carcinomában napi 3-5 
tabletta 8-10 hétig a műtét után, majd az ada
golás napi 1-2 tablettára csökkenthető. Egyéb ja
vallatokban a szükséglet szerint individuálisan napi 
1-2 tabletta. 

Megjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére szaba
don rendelhető. Emlőrákból kiindult áttétes csont
rák esetében a megyei onkológus (Budapesten: 
Onkológiai Gondozók főorvosai) által kiállított vé
nyen, vagy az általuk engedélyezett, aláírásukkal, 
bélyegzőlenyomatukkal ellátott szakorvosi, körzeti 
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stb. orvosi vény0n térítés1nentese11 rendelhető, 
do.n inás n1egbetegedés esetében térítésköteles, 
tőleg csakis a 40/1958. (li~Ü. K. 19.) Eü. lif. 
utasítás 6. §-ában e1nlített esetekben re~~e!JretiF})'! 
térítésmentesen. -~ /\.phrodisiacu-mként a 
lom biztosítás terhére nen1 rendelhe·tő. 

Csomagolás: 20 tabl. 10,10 Ft. 

ANTAETHYL Ch. 
tabi. LII. 

Összetétel: l tahl. 0,G g disnlllra1n.-ot tart.D.hnaz. 

Javallat: Alcoholismus. 

Adagolás: Egyéni, csak gyógyintézet javaslata alap. 
ján. 

l'\fegjegyzés: + Gyógyintézeti ápolás alatt nem álló 
betegek részére csak abban az esetben rendelhet.ő, 
ha az Antaetbyl-elvonókúrát elme-, illetőleg ideg. 
gyógyintézetben kezdték meg. Továbbá, ha a 
gyógyintézet a gyógyintézeti ápolás befejezése után 
a kórhá.zi !l:árójelent.ósben az elvonókúra folytatását 
javasolta, és vállalta, hogy a gyógyintézeten kívüli 
elvonókúra tartama alatt a beteget rendszeresen 
ellenőrzi. l\. gyógyintézet az Antn.ethyl-clvonókúra 
továbbfolytatásának javasolása e>ietében köteles a 
kórlllizi zárójelentésben egyben a rendeiendő i\.nt
aethyl inennyi.'lógt!re és adagolására vonatkozó ja
vaslatát is feltüntetni. A.z á1Ja1ni egészségügyi szol
gr-Uat orvosai az Antuethyl l'endelésénél a gyógyin
túzet javaslata szerint kötelesek eljárni. A gyógy. 
intézetek a betegnek a gyógyintézeten kíviili el· 
vonókúra tartaina alatti ellenőrzésébe a területileg 
illetékes ideggondozót, az alkoholelvonó szakren
delést bevonhatják. 
Tá.rsadalombiztosítás terhére csak kivételesen, az 
esetben rendelhető, ha az elvonókúrát gyógyinté
zeti osztályon kezdték el és a kúrának rendszeres 
ellenőrzését gyógyintézet vállalta. A vényre az or· 
vos köteles rávezetni: „A szükséges ellenőrzést 
gyógyintézet vállalta." 

Csomagolás: 20 tabi. 24, 10 Ft, 250 tabi. 266,20 Ft.· 

ANTINEURALGICA E.Gy.T. VI. 

tabi. . 
Összetétel: 1 tabi. 0,05 g coffein„ 0,20 g anudazoph., 

O,SO g phenacetín.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Fájdalmak, neuralgia, láz. 

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

1 . zl:.„. Társadalombiztosítás terhére szabadon }\ eg1egy ....,., 
rendelhető. 

Csomagolás: b. 10 tabi. 7,50 Ft. 

APARKAZIN E.Gy.T. 
drazsé, inj. 

Xl. 

'll 250 N-(2'-diaethyl· Ö zetétel: 1 drazsé 50 mg, I . mg 
ss ·noaeth l)·phenothiazin. hydrochlor.-ot; 
~r:j. (5 ml) 250 mg N-(2'diaethylaminoaethy1)-phe
nothiazin. hy<lrochlor.-ot tartahnaz. 

J ll t k· Pa1.'kinson-kór tünetko1nplexun~a (egy· 
a::~t ~l~tásos 1uind a postencephalitises, u:llnd a se

nilis formákban). 

Adagolás: A per os adagolást egyénileg :e~:z:~~:a~:~ 
szigorúan ragaszkodva ahhoz, ho~~ t' 'lis 

d kkal kezdjük és lassan emelJU~ az op ~ma -
a ago , . az esetek súlyossaga szermt 
határig. Eleinte - d · _ k 4-5 részre 
na i 100-500 mg-os adagoka~ a JUil „ b 

P k k"' ül a reggeli adag a legeroseb · osztva, melye . oz r:: . nként 100-
Később a napi ad3:~ot 4~o n:;1'P~50-400 mg-
150 mg-mal emelhetJük a konnyu, ... bb . dag 

tekben A legmagasa napi a ' 
inal a súlyos ese , · . t r.:oo-l500 mg között 
a kórkép súlyossaga szerm , o, . ká ük-

- Parenteralis alkalmazasa csak rit' r: ~~ . 
le,het. G . hatás elérésére 12-1 an1pu~lat ~JICu1-
::~:i. J~:~. vagy lassan i. ven. (pl. tort1coll1s, oeu
logyriás roha1n esetén). 

" , d k túl gyors emelésekor Melléktiinetek: Fokent az a aga , .. etek 
somnolentia vagy részegsé?hez 'J;-aso:losá tm;,.án '. 

, bb,. taxi.a paraesthes1a, szaJszár z g, Y 
~ova Ha. a n 'tartó kezelésnél orvosi felügy;let, 
inger. ossza , . 1 · álat szükse!!es, 
időnként vérkép- es v1ze etv1zsg , --
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i:nert olykor agrannlocytosist és \resekárosorlást 
eszleltek. 

Megjegyzés: + Tániadalombiztosítás terhére sZaba. 
don rendelhető. - Lejárati idő: 2 év. 

Csomagolás: 50 X 50 mg drazsé 14, 90 Ft, 20 X 250 mg 
drazsé 22, 60 Ft, 
5X5 ml amp. 14,60 Ft. 

AQUA DESTILLATA B. 
pro inj. 
Javallat: Oldószer. 

LIV. 

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon 
rendelhető. 

Csomagolás: b. 10X5 ml runp. 15,- Ft, b. IOOX5 ml 
amp. 150,- Ft, 
b. lOXlO ml amp. 19,20 Ft, lOOXlO ml amp. 
192,-Ft. 

ARSOTONIN Ch. 
inj., tabl. 

xxx. 
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Összetétel: l arnp. (1 ml) 0,05 g natr. methylarson.·ot 
1 tabl. 3 mg cal e. methylarson. -ot tartalmaz. 

Javallato~: Különféle anaemiák, Ieukaemia, reconva. 
lesce.nt~a, ~eurasthenia, Basedow-kór, malaria, tbc, 
psor1asIS, lichen ruber, ekzema chron. 

Adagolás: Naponta vagy inásodnaponkéni' I amp. 
s. cut.;.1-9,tabl. emelkedő adagolásban vagy hosz
szabb Időn at naponta 3-szor 1-2 tabl. 
Gyermekadagok naponta: 10-15 éves: 1-6 tabl 
5-10 éves: 72-4tabl., 1-5 éves: 1/4-3 tabl. emei~ 
k,edő ada?'olásban, a készítményhez inellékelt uta
s1tás szerint. 

I\-legjegyzés: +:+ Társadalombiztosítás terhére sza
badon rendelhető. 

Csomagolás: 20X 1 ml amp. 19,70 Ft, IOOX 1 ml ainp. 
9S,50 Ft, 
100 tabl. 4,50 Ft. 

ARTIN B. 
drazsé 

XXIV. 

összetétel: 1 drazsé 16 rng aloin., 32 mg phenolphth., 
4 mg extr. strychni sicc., 2,4mg extr. bellad. sicc„ 
4 mg ipecac. rad.-ot tartalmaz. 

Javallatok: akut és krónikus obstipatio. 

Adagolás: Felnőtteknek este lefekvés előtt r ......:::.3 dra
zsé. 

~legjegyzés: Tiksadalombiztosítás terhére szabadon 
rendelhető. 

Csomagolás:: b. 20 drazsé 3,20 Ft. 

ASAROPECT K.Gy. 
cseppek 

XVII. 

Összetétel: 1 üveg 5 mg aethylmorph. hydrochlor., 
25 mg chinin. hydrochlor„ 25 mg dl-ephedrin., 
50 mg methyl. p.-oxybenz., 0,15 ml acid. hydro
chlor. concentratiss., decoct. asari. europ. herb. 
(0,5 : 25) ad 25 ml-t tartalmaz. 

Javallatok: Bronchitis catarrhalis acuta et chronica, 
bronchitis chronica spastica és bronchiectasia ese· 
teiben köptetőként; adjuváns kezelésre asthma 
bronchialéban a közismert egyéb antiasthmaticu· 
mok használata mellett. 

Adagolás: Napi 3X5 csepptől 3X10 cseppig emelkedő 
adagban. Használat előtt felrázandó. 

:Megjegyzés: +: Társadalombiztosítás terhére szaba· 
don rendelhető. - Lejárati idő: 1 év. - 25 ml {l 
üveg) orvosi rendelvény nélkül is kiadható. 

Csomagolás: 1 üveg 7,80 Ft. 

ASTHMAMID E.Gy.T. 
tabl. 

XVII. 

,. 

Összetétel; 1 tabl. 0,00035 g atrop. sulf„ 0,10 g theo
phyllin„ 0,20 g amidazoph„ 0,04 g papaver. hydro· 
chlor„ 0,04 g phenobarbital.·ot tartalmaz. 
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Javallatok: Asthma bronchiale, nllgraine, stenocardia. 

Adagolás: Naponta 1-2-szer 1-2 tabletta. 

Th:legjegyzés: ++ Társadalombiztosítás terhére- sza. 
badon rendelhető. 

Csomagolás: 20 tabl. 34,- Ft. 

ASZTMA ELLENI CIGARETTA B. XVII. 
Összetétel: 1 cigaretta 0,15 g bellad. fol., 0,175 g hyosc. 

fol., 0,15 g stramon. fol.-ot tartalmaz. 

Javallat: Asthma bronchiale. 

Adagolás: Roham kezdetén 1 cigarettát elszívni. 

1\lfegjegyzés; + Társadalombiztosítás terhére szaba-
don rendelhető. 20 db orvosi vény nélkül is kiadha
ható. - Lejárati idő: 1 év. 

Csomagolás; 20 db 10,60 Ft. 

ATHENSTAEDT B. 
oldat 

XIX. 

Összetétel: 1 üveg (250 g oldat) 5 g ferr. oxyd. sacch.-ot 
(Fe'" = 0,5 g) tartalmaz 250 g szeszes-vizes oldat
ban. 1 üveg ( 500 g) 2-szeres anyagmennyiséget tar
talmaz. 

Javallatok: Chlorosis, másodlagos anaemia, lábadozás. 

Adagolás: Naponta 3-szor 1 evőkanál. Gyermekeknek 
3-szor 1 gyermekkanál. 

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére csak 12 
éven aluli gyermekek részére rendelhető. Társada
lombiztosítás terhére ennél idősebbeknek nem ren
delhető. 

Csomagolás: 1 üveg (250 g) 13,90 Ft, 1 üveg (500 
27,10 Ft. 

ATHENSTAEDT arzénes B. 
oldat 
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Összetétel: l üveg (250 g) 0,01 g acid. arsenicos., 5 g 
ferr. oxyd sacch.-ot (Fe"' == 0,5 g) tartalmaz,sze--_ 

szes-vizes oldatban. 1 üveg (500 g) 2-szeres anyag-
111ennyiséget tartalmaz. 

.Javallato~; Chlorosis, 1násodlagos anaemia, reconYa· 
lescentia. 

Adagolás: Felnőtteknek naponta 3-szor 1 evőkanállal, 
gyermekeknek naponta 2-3-szor 1 gyern1ekkanál
lal étkezés után. (J évnél fiatalabb gyermekekn:ek- nem 
adhntó. 

Megjegyzés: ++ Társadalombiztosítás terhére csak 
12 aluli gyermekek részére rendelhető. Társadalom
biztosítás terhére ennél idősebbeknek nem rendel
hető. - 250 g orvosi vény nélkül is kiszolgáltat
ható. 

Csomagolás: 1 üveg {250 g) 13,90 Ft, 1 üveg (500 g) 
27,10 Ft. 

ATRIPHOS K.Gy. 
inj. 

XVI. 

Összetétel: 1 amp. (2 ml) 20 mg acid. adenosintri
phosph.-ot (70<}~-os nátriumsó alakjában) tartal
maz. 

Javallatok: A koszorúere_k és a kör?yéki véred~ny_ek 
görcsei, angina pectorIS, coronarm-thrombosis, m
farctusok, hypertonia, paroxismalis tachycardia, 
claudicatio intcrmittens, hemicrania, Itaynaud-féle 
betegség, vérkeringési zavarok nikotinártalorn kö
vetkeztében. 

Adagolás: Naponta 1-2 arnp. i. musc. Kúraszerű 
adagolás: 30 napon át naponként 1 ampulla. Pru:
oxysmalis tachycardiás roha1n alatt 1~2 amp. 1. 

ven. 6vatosanl (asystolia). 

Megjegyzés: +Társadalombiztosítás terhére csak ab
ban az esetben rendelhető, ha az adott esetben a be
teg gyógykezelését más - szabadon rendelhető -
~ynógys~er megfelelően nem biztosítaná. - Lejárati 
ido: 2 ev. 

Csomagolás: b. 20X2 ml a.mp. 86,60 I;'t, b. 100X2 ml 
amp. 433,- Ft. 
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ATROPINUM SULFURICUM 
E.Gy.T.-13. 
inj. 0,05% és 0,1 %, tabi. 

X. 

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 0,5, ill. 1,0 mg atrop. sulf.-ot, 
l tabi. 0,33 mg atrop. sulf.-ot ta1·talmaz. 

Javallatok:- Simaizomgörcsök, hyperacidita.s, kóros 
izzadás, asthma bronchiale, mérgezések (morfin, 
pilokarpin, légyölő galóca) esetében. 

Adagolás: Naponta 1 amp. s. cut. vagy 3-szor 1-2 
tabl. 

Megjegyzés: ++ Társadalombiztosítás terhére sza
badon rendelhető. 

Csomagolás: b. IOXI ml amp. 0,05% 10,50 Ft, b, 
50X 1 ml amp. 0,05% 52,50 Ft. 
b. lOXI ml amp. 0,1% 11,80 Ft, b. 50Xl ml 
amp. 0,1 % 59,- Ft. 
b. 50 tabi. 3.80 Ft, b. 500 tabi. 38,- Ft. 

AZOPHENUTl'I: COFFEINUM CITRICUM 
K.Gy. VI. 
tabi. 

Összetétel: 1 tabl. 0,5 g azoph. coiT. citr.-ot tartalrnaz. 

Javallatok: Ji..figraine, fejfájás. 

Adagolás: Naponta 1-3-szor 1-2 tabi. 

Megjegyzés: Társadnlo1nbiztosítás terhére szabadon 
rendelhető. 

Csomagolás: b. 20 tabi. 12,-Ft, b. 100 tabl. 60,-Ft. 

AZULENOL B. 
kenőcs 

XXXVIII. 

Összetétel: 1 tubus (20 g) 0,03 g azulenumot tartahnaz 
vazelin típusú kenőcsben. 

Javallatok: Sarjadzás elősegítése, portio-erosio, ulcus 
cruris, égési és fagyási sebek, decubitusok. 

Alkalmazás: Vékonyan a beteg testfelilletre kenni.-
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Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére 
rendelhető. 

Csomagolás: 1 tubus (20 g) 6,10 Ft. 

BALTIX E.Gy.T. 
cseppek 

szabadon 

XVII. 

Összetétel: 1 üveg 0,5 g 1-(o-chlorphenyl)-1-phenyl-3· 
dimethylarninopropanol-(1) hydrochlor.-ot .tartal
maz 10 ml propilénglikol tartalmú szeszes-vizes ol
datban. 

Javallatok: Akut és krónikus k?hö~é~: I?ónikm; bron
chitisek okozta pharyngealis kohoges, tonsillec~
mia utáni köhögési inger. Pleuritis, tüdő-tumor, SI· 

licosis okozta köhögés. Specifikus tüdőfolyamatok 
esetében is, főképp, ha a betegnél a kodeinszár~a
zékok megszokása már fennáll. Broncho_scop1a, 
bronchographia, tüdőtöltés előtt prophylactikusan. 

Adagolás: Felnőtteknek napo~~a .. 3~-szer 20-30 
csepp, kevés vízzel vagy gyumolcslevel. Gy~rroe
keknek naponta. 3-szor 5-15 csepp, csecsemoknek 
3-szor 5 csepp. 

Megjegyzés: + Társad~omb~~to;iítás, terhére szaba
don rendelhető. - LeJárat1 1do: 2 ev. 

Csomagolás: 1 üveg (10 inl) 8,40 Ft. 

BARBAMID Ch. 
tabl. 

VI. 

Összetétel; 1 tabl. 0,13g barbitalnatrium, 0,284 g amid· 
azoph.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Fájdalomcsillapítás. 1v!igraine, neuralgia, 
dysmenorrhoea, rheumatismus, arthritis. 

Adagolás: Naponta 1-3-szor 1-2 tabl. 

Megjegyzés: ~ Társadalombizt:osí~ás te;--h~!'e. szs;ba
don rendelhető. 5 tabl. orvosi veny nelkül IS kiad
ható. 

Csomag@lás: b. 10 tabl. 9,10 Ft, b. 100 tabl. 91,- Ft. 
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BARBITURALUM KG 
tabi. · y. 

Összetétel: 1 tabl. 0,5 g barbital.-ot tartalmaz. 
Javallat: Hypnoticum. 

Adagolás: 1-2 tabi. lefekvés előtt. 
Megjegyzés: ~ Társadalombiztosítás 

don rendelhető. terhére szaba-

Csomagolás: b. 10 tabl. 12,80 Ft, 100 tabl. 128,- Ft. 

BEACILLIN B. _ E.Gy.T. XLV 
J;abl., szu·up, szuszpenziós faj. 600 OOO :J~; 
es l 200 OOO Nlic '" 
Összetétel: 1 tabl. 200 OOO NE b b . 

lin.-ot, enzat · benzylpenicil-

1 üveg szirup (60 ml) 2 400 OOO NE b 
penicillin.-ot, euzath. benzyl-

1 üveg inj. 600 OOO NE ill. I 200 OOO NE b 
benzy,lpenicillin. -ot tartalmaz. enzath. 
I oldoszerampulla 3 ml ·u 5 1 inj.-t tartalmaz. ' 1 

' m aqua. dest. pro 

Javallatok: az ö · . . , . 
m 1„ , , sszes pen1cdhn-erzekeny fertőzések 

ege ozese vaa-y kezelése kül .. .. 
tekb l o , onosen azokban az ese 
Iá e~ks, a.me yekben hosszantartó penicillin-adago · s szu eges. -
fii egelőzésre · Strept „ „ , 
ill t ~ ·cJ°· , , , ;ococcus-.iertozes létrejöttének 
b~ ::=~ lT:l~anakhm~~aka.dályozására, elsősor~ 
b k z es nep r1tis esetében. Reumás láz 
an nemcsa az aktív szakban h · 

lása után · üks' • ancm enneklezaj-
coc~us-fer~z~~ me~~~z~:;co~á=~t~~v:ább!!rep~-
vető hosszabb időn át A k 1, 0 ro ot ko
cus-mentessé lett k 1. 't ebze es során streptococ-

s ar a as eteD"ek ÚJ. ' tő" , , nek megakadál , , . „ „ ;:i ra .ier zese-
T . . . · yozasa1a, külonosen intézAtekb 
aZ:i~~t!. töm,eg;sebb f~lléptekor a betegség ·terJ~~ 
1 . eggatlasára zart közösségekben T ·1 
ectolnla után más dl „ , · ons1 -

zására Af.elso"]' ot kagos .iertózések inegakadá1yo-
. egu a streptococc któl • 

t~s,ít:e céljá~ól (pozitív bakteriol~:ai lel::·:s=~)· 
o Ja „or, amikor ez a baktérium.hord ó 
nak kol'nyezete szempont1'a'b '] k' , oz vagy an-, · o 1vanatos. 

Mindazon beavat.kozásban, melyben penicillin meg
előző adagolása szükséges. 
Kezelésre: 1\Iinden olyan enyhe és középsúlyos fertő
zés leküzdésére, amelyet penicillin-érzékeny kór
okozók, elsősorban streptococcus, gonococcus idéz
nek elő (angina, ill. tonsillitis, erysipelas, scarlati
na, pneumonia, gonorrhoea, syphilis, továbbá akti
nomycosis, mély pyoderrrriák, otitis media stb.). 

Ellenjavallatok: A beteg penicillin-allergiája és a kór
okozók penicillin-rezisztenciája. Túlérzékenységre 
utaló jelek esetében nem szabad alkalmazni. 

Adagolás: M egelózés're: Tartós megelőzés céljfil>a gyer
mekeknek általában napi l tabletta vagy 1 kávés
kanál szirup (200 OOO NE). 
Felnőtteknek általában napi 2 tabletta vagy 2 ká
véskanál szirup ( 400 OOO NE) a reggeli étkezés után. 
Streptococcus-fertőzés közvetlen veszélye esetén 
kétszer ennyi az adag (a második adag a déli étke
zés után). 
Streptococcus-hordozás megszüntetésére napi 3-6 
tabletta, vagy 3---6 kávéskanál szirup 10 napon át, 
egész napra elosztva. 
ACTH-, Cortison· stb. kezelés alatt általában napi 
1-2 tabletta vagy 1-2 kávéskanál szirup.1\-Iűtéti 
beavatkozások előtt és után napi 3-6 tabletta vagy 
3-6 kávéskanál szirup. 
Kezelésre: A beteg kora, ill. testsúlya és a betegség 
súlyossága szerint általában napi 3-6 tabletta 
vagy 3-6 kávéskanál szirup, egész napra elosztva 
az étkezések után. 
Gyermek terápiás adagja 6600-7000 NE/testsúly
kg-nak felel meg 6-8 órás időközökben történő 
adagolás mellett. Ha a beteg állapota súlyos, a keze
lést penicillin-befecskendezésekkcl kezdjük, majd 
fokozatosan per os kezelésre térhetünk át. A tab
lettákat, ill. szirupot a láz inegszűnése, ill. a tünetek 
visszafejlődése után is, még legalább 2-3 napon át 
tovább kell adnunk. 
Az inj.-adagoknagyságát és számát a beteg állapota 
szabja meg. Általában 600 OOO NE-t 5 naponként., 
I 200 OOO NE-t pedig legalább 2 hetenként kell ad
ni. Syphilis kezelésében kezdeti 200 OOO NE után 
napi 600 000 NE, vagy 5-6 naponként 1200 000 NE, 
kúránként 10 OOO OOO NE összmennyiségben. Car-
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diovascularis syphilisben kezdeti 100 OOO l\rE után 
naponta 200 OOO NE 2~3 OOO OOO NE össz1nennyi
ségben. - Ha a beteg állapota súlyos, a kezelést 
vízben oldódó kristályos káliumpenicillin-befecs
kendezésekkel kezdjük, majd Beacillin-kezelésre 
térhetünk át. - I\.fűtéti beavatkozások előtt és után 
600 OOO NE egyszeri befecskendezése elegendő. -
Beacillin inj. alkalmazása előtt - minden esetben 
tehát akkor is, amikor felt.ételezhető, hogy a keze: 
lendő személy móg semmilyen penicillin-terápiában 
nem részesült - az esetleges túlérzékenység meg
áUapítására scarificatiós bőrpróbát kell végezni. 
Folyamatos Beacillin-kezelés esetén ez azonban csak 
a kezelés megkezdésekor szükséges. (A scarificatiós 
bőrpróba elvégzésére vonatkozó tájékoztatás a cso
magoláshoz mellékelve van.) 

1\-Ie.gjegyzés: +. Társadalombiztosítás terhére a tabi. 
és inj. szabadon rendelhető. A szirup csakis 12 éves 
életkoron alulinak rendelhető. -Lejárati idő: tabi., 
inj. 3 év, szirup 1 év. 

Cs9magolá.s: 12 tabl. 30,90 Ft, 250 tabl. 643,70 Ft; 
60 ml szirup 37,40 Ft; 
1 üveg a 600 OOO NE + 1 amp. oldószer 16,50 Ft, 
50 üveg a 600 OOO NE + 50 amp. oldószer 718,-Ft. 
1 üveg a 1 200 OOO NE + 1 amp. oldószer 30,40 Ft, 
50 üveg a 1 200 OOO NE -f-- 50 amp. oldószer 
1400,-Ft. 

BELLAFIT K.Gy. 
tabi. 

X. 

ÖsszetéteI: 1 tabl. 0,3mg1-hyoscya.min. sulf.-ot tartal
n1az. 

Javallatok; Hyperaciditas, ulcus ventriculi et duodení, 
cholelithiasis, asthma bronchiale, gyomor- és bél
görcs, hólyag-tenesmus, dismenorrhoea, terhességi 

·hányás, postencephalitises parkinsonismus, vege:
tatív idegrendszeri zavarok, éjjeli izzadás, nyál
folyás. 

Adagolás: Naponta 2-3-szor 1 tabl. 

Megjegyzés: ~+ Társadalombiztosítás terhére- sza
badon rendelhető. 

Csomagolás: b. 50 tabi. 8,50 Ft. 
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BELLETOVAL A. 
tabi. 

II. 

összetétel: 1 tabl. 0,25 1ng 1-hyoscyamin. sulf., 50 ing 
butobarbital.-ot tartalmaz. 

Javalla'tok~ Paralysis agitans, extrapyramidaJis moz
gászavarok, migraine, d)>smenorrhoea, hypereme
sis. 

Adagolás: Naponta 1-3-szor 1 tabl. 

r~ierrjegyzés: ++. Társadalombiztositá.s terhére sza
badon rendelhető. 

Csomagolás: 20 tabl. 7,GO Ft, 100 tabl. 28,70 Ft. 

EELLOID K.Gy. 
drazsé 

II. 

Összetétel: 1drazsé0,1mg1-hyoscyamin. sttlf., 0,3 mg 
secal. corn. alkaloidae totales (ergotoxinban kife
jezve), 30 mg butobarbital.-ot tartalmaz. 

Jairallatok:-Vegetatív dystonia, hyperthyreosís, tachy
cardia, vasoneurosis, centralis vegetatív zavara~, 
angiospastikus diathesis, migraine, hyperhydrosIB, 
asthma bronchü1le. 

A.dagolis: Naponta 3-szor 1-2 drazsé, kúraszerű 
adagolásban is. 

Itlcgjegyzés: ++ Társadalombiztosítás terhére sza
hadon rendelhető. - Lejárati idő: 3 év. 

Csomagolás: b. 50 drazsé 23,40 Ft, b. 250 drazsé 
117,- Ft. 

BETACID K.Gy. 
pasztilla 

XXI. 

Összetétel: 1 pa.szb. 0,1 g pepsin„ 0,4 g betain. hydro
chlor.-ot tart,almaz. 

J avaUatck: Achylia gastrica ( anaemia perni~iosában 
is), anaciditas, hypaciditas, gastrogen d1arrhoea, 
rothadásos dyspepsia. 
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Adagolás: Felnőtteknek I-2 tabl 
1 -~abJ., csecsemőknek Y2 tabi. vízb~ngy:'o'm<•k<•krtek 
kozben vagy után. 

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhér . 
munkavállaló részére rendelhető- kie csaktsol.Yan 
nek természete miatt f, 1 , • a munkaköré. 
vihet magá.val. · 0 yekony gy6grszert nem 

Csomagolás: 10 tabl. 10,- Ft. 

BILAGIT Ch. 
drazsé XXII. 
Összetétel: 1 drazsé 60 

nolphth 80 h mg natr. choleinic., 20 mgphe 
. , mg exameth tet 20 • 

hydrochlor., I mg methylh~~ t~' b mg papa.ver. 
menthol.-ot tartalmaz. • a 10P- rom., 7,5 mg 

Javallatok: Cholelithiasis .. 
tomia utáni panaszok. ' cholecystit1s, cholecystec-

Adagolás: Naponta 2-----3 után. -szor l-2 drazsé étkezés 

Megjegyzés: ~-o1+ Társadalomb' t , , , 
badon rendelhető. _ 10 

1~ ositas. terhere sza
is kiadható. drazse orvosi vény nélkül 

Csomagolás: b. 30 drazsé 10 20 Ft b 250 d 
85,- Ft. ' • · razsé 

BILOCID K.Gy. 
tahl. XXII. 
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Összetétel: l 
tartahnaz. tabi. 0,5 g oxymethylnicotinamid.-ot 

Javallatok: Cholecystitis chol .. 
mica utáni cholepathiák 0;;;r1~ls,. h~patitis epide-
denitis, enteritis acuta. ' ehthiasis, gastroduo-

Adagoiás: Lökés-therap' . 2-4 -
étkezés után ma "d ia.. napig 3-szor 2 tabletta 
kezelést Súl' J napi 4 tablettával folytatjuk a 

, yos esetekben 2 óránként l tabi tta M • , e . 
egjegyzes: Társadalon~biztosítás t h, 
az esetben rendelhető h er ere csak abban 

' a az adott esetben a beteg 

gyógykezelését más - szabadon rendell1ető -
gyógyszer nem biztosítaná megfelelően. 

Csomagolás: 20 tabl. :Hi,70 Ft, 100 tabi. 166,70 Ft. 

BILOSP.EKT E.Gy.T. 
por 

LIII. 

Összetétel: 1 üveg (4g) 3 g acid. pheniodolic., 0,01 gdi
hydrocodein. bitart., 0,03 g papaver. ba.s.-ot tarla1-
rnaz. 

Javallatok: Röntgen.kontrasztanyag per os cholecys
tographiához . 

Ellenjavallatok: A máj funkciós zavarai: hepatitis, 
icterus stb. Urobilinogenuria, májfunkciós próbák 
gyenge pozitivitása. 

Adagolás: l\fegfelelő diétás előkészítés után a röntgen
felvételt megelőző napon este az üveg ta:rtalmát 
apránként vízzel vagy teával bevenni, majd egy 
órát jobb oldalon feküdni. A másnapi felvételig 
enni, inni, gyógyszert fogyasztani tilos. Ha az epe 
összehúzódóképességét vizsgáljuk, akkor kevés cso
kolá-dé, rántotta vagy étolaj fogyasztása után 30 
perccel újabb felvételt készítünk. Az adag 70 kg-os 
emberre vonatkozik, ettől eltérő súlyú betegnek az 
adag a testsúly arányában változtatandó. 

Megjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére szaba
don rendelhető. 

Csomagolás: 1 üveg (4 g) 9,50 Ft. 

BIS.ECURIN K.Gy. 
tabi. 

xxvn. 

Összetétel: 1 tabletta l mg aethynodiohun diaceti
cum.-ot, 0,05 mg aethyniloestradiolum.·ot tart.al
maz. 

Javallatok: Kizárólag fogan1zásgátlás céljából alkal
ma.zható. 
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EUenjavallatok: liepatitis utáni•.~~;;;;~'.',~'.~,~~!~;;::1 dési zavarok cholecystitis .. ~ 
súlyos organil~us szívbetegsé?ek, :~ronikus '"·""•,• •Yl 
diabetes mellitu.s. Az endoCl'ln nurrgyek 
tegségei. Malignus tumorok, elsősorban eco.tc>-car--· .-~;1 
cinoma, továbbá lactatio és intolel'antia. 

Adagolás: A Biseoudn tabletta szedését a,. menstrua: 
tio első napjától számított 5, napon kell elkezdeni 
és 21 napon át napi 1 tablettát kell bevenni min. 
den nap azonos id6pontban, lehetőleg este. Ezt 
követően 7 nap szünetet kell tartani. Ezalatt sza. 
bályos reakciókészség ese !kn a kezelési szünet 2-5. 
napján menstruatiószerű vérzés mutatkozik. A hét
napos tablettaszedési szünet eltelte után a követ. 
kező hét azonos napján ismét el kell kezdeni a Bi
securin tabletta szedését - tekintet nélkül arra, 
hogy a vérzés tart-e még - és ismét 21 napon át 
kell szedni. Az egyes kúrák kezdete tehát mindig a 
hét azonos napjára esik. - Amennyiben a 7 napos 
kezelési szünet végéig sem jelentkezne vérzés, úgy 
a kezelőorvosnak kell eldöntenie, hogy újabb tab. 
lettaszedési időszak megkezdhető-e. 
Ez az alkalmazási mód folytonosan ismételendő. 
A fogamzásgátló hatás rendszeres szedés esetén az 
egyhetes tablettaszedési szünetre is kiterjed. Ha a 
tabletta bevétele egy napon elmarad, ezt a lehet{) 
leghamarabb pótolni kell és a következő tablettát 
a szokott időpontban be kell venni. 2 tabletta be
vétele között 36 óránál hosszabb idő ne teljen el, 
különben az ovulatio-gátló hatás folyamatossága 
nem biztosított. Az ovulatio-gá.tló hatás kifejlődé
séhez kb. 1 hétre van szüI{ség .• 1\.. kúra első hetében 
tehát a fogamzásgátlásra biztonsággal számítani 
nem lehet. 

Mellékhatások: Fejfájás, hányinger, mellfeszülés, 
testsúlynövekedés, bélpanaszok a kúra kezdetén 
előfordulhatnak s a későbbi cyclusokban többnyire 
megszűnnek. Varicositasban, epilepsiában, hyper
toniában, depressióval járó psychiatriai kórképek. 
ben a készítmény alkalmazása körültekintést igé
nyel. 

Megjegyzés: + Rendelhetőségét külön utasítás sza. 
bályozza (lásd 613. olda1). 

Csomagolás: 21 tabi. 24,- Ft. 

JlJSPAN Ch. 
tabl. 

X. 

.. tétel: 1 tabl. 5 mg isopropamidum joda,t„ 60 mg 
Ossze . l;ydrochlor (No-Spa)·ot tartalmaz. drotavermum · 

Il t k· A. gyo1nor--bél huzam n1otoros és secn'· 
Jav~, ar::UkcÍó'ának zav:otra.i, gastralgiák, akut· 4.s„kró

tros J .t. lorospasinus ulcus nikus hyperacid g~tn ·l~, . py . • • h 1 -
veutriculi és <luode1-u, colit1s, me~~r1smus, e o ~ 
e stopathia, chola.ngitis, cholecy~t1tIS, az ureter __ es 
h~gyhólyag görcse, a méh sima1zomzatának gor-

, 1 ·á 6 állapotok dysmenorrhoea stb. cseve J .r ' 

Ellenjavallatok: Glaucoma és prostata-hypertrophia. 

Ad olás: Átlagos adagja felnőttekne~ ?-"kut esetben 
s~éO' szerint 1-2 tabletta, kronikus esetb~n 0 

„ 3 6 héten át naponta 3-szor 1 ta -
kúraszeruen - kl' •.1 .. állapoti 'avulásával 1 tta amely adacr - a rm '-a1 8 

, ' cen':i.tartó adagra csökkenthető. Kúraaranyosan - ,_, sá ' t" ő 
szerű adagolás esetében a hatéko::iy g es ur .. · 
képesség figyelembevételével egJ'."Óru ada,~olásr: ~~
rekedjünk. L.\.z étrend-, nyugalmi stb. előrráso . 
tartandók. 

• , ..:r„ Társadalombiztosítás terhére szaba-
Megjegyzed" lh""to" 20 tabi orvosi rendelvény nél-don ren e e .. - · 

kül is kiadható. 

Csomagolás: 20 tabl. ú,öü Ft, 200 tabl. 98,- Ft. 

BIUNG B. XLIV. 
ken6cs 
Összetétel: 1 tubus (20 g) 1 g arnmon: bi~LlITlensulf?n., 

2 . e xyd -ot tartalmaz, vazelin t1pusú kenocs-g Zlll. 0 · 

ben. 

J alI t k: Gyulladásos beszűrődéssel és viszketéssel 
ajáróa :őrelvál~ozások, ~eveny és idült ekzema, per
nio, congelatio, decub1tus. 

Adagolás: A beteg testfelületre kenni. 

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon 
rendelhető. 

Csomagolás: 1 tubus (20 g) 11,30 Ft. 
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BIVELIN K.Gy. 
ü1j. 

XVI. 

Összetétel: 1 amp. (5 ml) 0,3 mg dihydroergoto:tin.. 
aethansulfon., 200 ing p-aminobenzoyl-N-diaethyl
leucinol methansulfonic.-ot tartalmaz. 

J avaiiatok: Thromboe1nboliák megelőzése és terápiája. 
Akut thrombophlebitis, phlebotrombosis, tüdő
embolia, arteriás embolia. 

Adagolás: Thrombosis veszélyében prophylactikusan, 
továbbá felületes végtag-thrombosisban és phlebi
tisben G-8 napig napi 2 ampulla adható intra
muscularisan. Kűejlődött thrombosisban nem teszi 
nélkülözhetővé az anticoagula:nsok alkalmazását. 
Prophylactikusan azonban önállóan is alkalmaz. 
ható. Súlyos, inély thrombosisban, tüdő-emboliá
ban, anticoagulansok mellett 4 napig napi 2X2 
a1np. cseppinfúzió 400 ml fiziológiás konyha.<:ló ol
datban, vagy 5%-os dextrózban (az infúzió tartama 
90-120 perc), továbbiakban a beteg állapotától 
függően napi egy infúzió, majd naponta 2X1, ké
sőbb 1X1 ampulla Bivelin intrarnuscularisan. 
A Bivelin inj. kizárólag muscularisan, vagy lassú 
cseppinfúzióban adható. 
V enás a.dá.sa ellenjavallt! 

Megjegyzés: ++ Társadalombiztosítás terhére csak 
abban az esetben rendelhető, ha az adott esetben 
a beteg gyógykezelését más~ szabadon rendelhető 
-gyógyszer inegfelelően nem biztosítaná. - Lejá
rati idő: 2 év. 

Csomagolás: 5X5 ml 71,40 Ft, 50Xi5 n1l 701,90 Ft. 

BOLUS ADSTRINGENS KGy.T. 
tabl. 

XL. 
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Összetétel: 1 tabl. 0,15 g albun1en tannic„ 0,15 g bis
muth. subgallic., 0,3 g bolus alba-t tartalmaz. 

Javallatok: Acut fertőzéses bélmegbetegedések, mér
gezéses gyomor és bélbántalmak, krónikus entero
colitis (rothadásos és erjedéses dyspepsia, gastrogen 
diarrhoea). 

Adagolás: Naponta 3-szor 1-3 tabletta. 

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon 
rendelhető. 

Csomagolás: 50 tabl. 10,60 Ft. 

BOLUS LAXANS E.Gy.T. 
tabl. 

X](IV. 

Összetétel: 1 tabi. 0,02 g extract. rhei .~icc~, 0,05 g 
sulfur praecipitat., 0,1 g sennae folü pulvIS, 0,4 g 
bolus alba-t tartalmaz. 

Javallatok: Obstipatio, flatulentia, meteorismus, bél
erjedés, intestinalis autointoxicatio. 

Adagolás: Naponta 3-szor 1-3 tabletta, étkezés után, 
vagy esténként 1-4 tabletta. 

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon 
rendelhető. 

Csomagolás: 40 tabi. 5,20 Ft, 100 tabl. 13 Ft. 

BORAGIN Ch. 
hüvelytabletta 

XXVII. 

Összetétel: 1 tabl. 0,25 g acetarsolum, 0,03 g acid. bo
ric.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Fluor albus, különösen Trichomonas-col
pitis, valamint a hüvelyfal működési gyengeségé~ 
alapuló minden egyéb fluor. Hüvelyi műtétek elő
készítésére. 

Adagolás: Kezdetben naponta 1-2 tabi., mélyen a 
hüvelybe vezetve. Abban az esetben, ha a folyás 
napokon belül nem csökkenne, naponta 2, esetl,eg 
3 tabletta is behelyezhető a hüvelybe. A kezelest 
követő reggel ülőfürdő; hüvelyöbli~ hetenként 
egyszer. Ha secretiós rendellenesség rmatt a tablet
ták nem esnek szét, akkor célszerű azokat behelye
zés előtt vízbe mártani. 

Megjegyzés: ++ Társadalomb~tosítás terhén: csak 
Trichomonas okozta fluor esetében rendelhető. 

Csomagolás: 15 tabi. 18,- Ft. 
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BÓR-CINK B. 
szemkenőcs 

XLV. 

Összetétel: 1 tubus (5 g) 0,25 g acid. bor., 0,25 g zinc. 
oxyd.-ot tartalmaz 5 g vazelin típusú kenőcsben. 

Javallatok: Blepharitis ulcerosa, ulcus corneae. Fer
tőtlenítő, adstringens, secretiót csökkentő szem
kenőcs. 

Adagolás• Külsőleg. 

J\.Iegjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon 
rendelhető. 

Csomagolás: 1 tubus (5 g) 3,~ Ft. 

BÓRSAVAS SÁRGA VAZELIN B. XLIV. 
Összetétel: 1 tubus (20 g) 1 g acid. bor., 19 g vasel. 

flav.-ot tartalmaz. 

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon 
rendelhető. 

Csomagolás: 1 tubus (20 g) 2,60 Ft. 

BUCARBAN Ch. 
tabl. 

XXXV. 
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Összetéteh 1 tabl. 0,5g N1-sulfanylil-Nrn-butylcarba
mid.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Diabetes mellitus per as terápiája. 

Adagolás: Kizárólag gyógyintézeti vagy szakorvosi 
járóbeteg-rendelésen történt beállítás után és csak 
állandó orvosi ellenőrzés mellett alkalmazható. 
A kezelést általában lökéssel kezdjük meg, a követ
kező adagolás szerint: első nap 5 tabi., 
nap 4 tabi., harmadik és negyedik nap 3 tabl„ ötö
dik nap 2 tabi., hatodik nap 1 tabi. Ezután (esetleg 
1-2 heti szünet után) naponta 1-2 tabi. fenntartó 
adagot adunk. A tablettákat kevés vízzel, az étke
zéssel kapcsolatosan, egyesével arányosan elosztva 
vétetjük be. A beállítás idején gyógyintézetben 
fekvő betegen naponta kétszer, ambuláns betegen 
egyszer vértükörszint-meghatározást végzünk,' va· 

lamint a 24 órás vizeletből megállapítjuk a cukor
ürítés mennyiségét. A ke:7-elés alatt a diétás elő

írásokat be kell tartani. 

].fegjegyzés: + Rendelését u~ítás szabályozza, 
1. 583. oldal. 

Csomagolás: 20 tabl. 27,10 Ft, 250 tabi. 293,80 Ft. 

BUPATOL K.Gy. XVI. 

,. 

inj., tabl. 
összetétel: 1 am.p. (1ml)50mg1-(4'-hydi·o~yphenyl)

I-hydro:xy-2-n-butylaminoaethan. sulfur1c.-ot; 
I tabl. 25 mg l-(4'-hydroxyphenyl)-1-hydroxy-2-n· 
butylaminoaethan. sulfuric.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Obliterativ_ verőé~bet:egsé~ek: _arterioscle
rosis obliterans, ang1opathia diabet1ca, thromboan
giitis obliterans (Buer~er-kór[- Raynaud-kór, sc~e
rodermia diffusa. Érbe1degzés1 zavaron alapuló kor
képek: acrocyanosis.' acropa:aes~hesia, _digitus rnor
tuus dysbasia angioneurotma mterm1ttens. Post
thro~botikus venás és nyirokkeringési zavar, ulcus 
cruris, decubitus. Hypertoniával, arteriosclerosissal 
kapcsolatos fejfájás, szédülés. 

Ellenjavallatok: Cardi~lis decompens,at~o, coronari~.
sclerosis, stenocardias panaszok, sz1v-infarctus uta
ni állapot, hypotonia. 

Adagolás; Általában naponta 3X Y2-től 5Xl tablet
táig kűraszerűen, több héten, ill. hónapon keresz
tül. Súlyos esetekben célszerű a kezelést intra
muscularisan injekcióval elkezdeni (az első adag 
Y: ampulla, a második o/4 ampulla, majd naponta 
I.:__2 ampulla) és később áttérni, per os ~3:g~lási;a. 
Nagy adagok alkalmazásakor atmenetI kip1rulas, 
izgatottság, izzadás, remegés" léphet fel, mely az 
adagok csökkentésekor megszűnik. 

Megjegyzés: + Tái·s~alo~b~~~s~tás terhére szaba
don rendelhető. LeJárat1 ido: lllJ.! 2 év. 

Csomagolás: 20 tabi. 12,60 Ft, 200 tabl. 110,- Ft. 
5Xl ml amp. 12,80 Ft, 50Xl ml amp. 117,- Ft. 
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BUROFIX A. 
tabl. 

Összetétel= I tabl. I. 2,2 g calc. acetic.-ot, I tabl. II. 
alum. sulf.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Fájdalmas duzzanatok, giulladások, zúzó. 
dá.sok, rándulások borogatására; bőrg'yulladások. 
ban a bőrfeszillés enyhítésére. 

Adagolás: Külsőleg: az I. és II. jelzésű csomagolásból 
1-1 tablettát külön-külön 114-114 liter vízben ol
dunk és összeöntjük borogatáshoz. 

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon 
rendelhető. 

Csomagolás, b. 4 tabi. I. + 4 tabi. II. 3,50 Ft. 

CALCIMUSC K.Gy. 
inj. XXIX. 

Összetétel: l amp. (5 ml) 0,5 g calc. glucon.-ot tartalmaz. 

1 amp. (10 ml) 2-szeres mennyiséget tartalmaz. 

Javallatok: Vérzés, gyulladásos, allergiás betegségek, 
astbma, urticaria, haemoptoe, szérum.betegség, ad
nexitis. 

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

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon 
rendelhető. Ha az oldatban esetleg kiválás figyel
hető meg, ez 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 
amp. 138,50 Ft, 

b. lOXIO ml arnp. 34,80 Ft, 50XIO ml amp. 
174,-Ft. 

CALCIPHEDRIN E.Gy.T. 
tabl. XXIX. 
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Összetétel: 1tabl.0,285 g calc. phosph., 0,024gephedr. 
hydrochlor., 0,028 g calc. glucon.·ot tartalmaz. 

1 
;J 

Jayallatok; Allergiás betegségek, gyulladások. 

Adagolás: 3-szor naponta 1 tabl. 

• r J.. Társadalombiztosítás terhére szaba· Megjegyzes: T „ 
don rendelheto. 

Csomagolás: 20 tabi. 6,50 Ft. 

cAJ,CIUM BROMATUM 
K.Gy. 
inj. 10 % 

III/XXIX. 

Összetétel: 1 a.mp. (5, ill. 10 ml) 0,5, ill. 1 g ca1c. 
brom.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Általános nyugtató, spasmophilia, teta
nia. 

Adagolás: Naponta l-3X 1 amp. Kizárólag i. ven. al· 
kalmazható. 

M • zés· Tá:rsadaJombiztosítás terhére szabadon eg1egy • 
rendelhető. 

Csomagolás: b. !OX5 ml amp. 22,20 Ft, b. 50X5 ml 

amp. 111,- Ft; 0 10 ml amp 
b. 5 X lO ml amp. 14,50 Ft, b. 5 X · 
145,-Ft. 

CALCIUM CHLORATUM 
B. 
inj. 10% 

XVIII/XXIX. 

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

JayaHat: Calcium-therapia. 

Adagolás: 1 amp. i. ven. 

b . 'tás terhére szabadon Megjegyzés: Társadalom iztos1 -
rendelhető. 

Csomago as: · · ' 1• b IOX5 ml amp 18 -l!"'t, b. IOOX5 ml 

amp. 180,-Ft; lOOXlO l amp b. lOXlO ml amp. 21,20 Ft, b. m . 
212,-Ft. 
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CALCIUM LACTICUM B. xx 
tabi. 
Összetétel: 1 tabl. 0,25 g calc. lact.-ot tartahnaz. 

Jav~llato~: Urt~caria, szénaláz, jodisinus, haemorr 
giás diathes1s, asthma, hypert;onia. A szerv 
n;iészveszteségének pótlására: szoptatás, osteop~ . 
sis; tbc. ro 

Adagolás: Naponta 3-5-ször 1-4 tabi. 

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon 
rendelhető. 

Csomagolás: b. 50 tabl. 8,50 :B't. 

CALDEA A. 
tabi. 

XXXI. 

Összetéteh 1 t.abl. 500 NE axerophth. (A-vitamin) 
750 ~TE ergocalciferol. (D2-vítamin), 400 n1g eaJ.c'. 
phosph., 200 mg calc. lactic.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Rachitis, csontanyagcsere-zavar terh 
ákn k 'di ' es any a . ~ gravi ta_~ ;násodik felében, tetania, 

spasmophilia, csonttöres, exsndativ diathesis 
Rachitis-prophylaxis. · 

Adagolás; Csecsemőknek 1-2, gyermekeknek '2--3, 
felnőtteknek 3-5 tabi. naponta .. 

Megjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére szaba
don r~ndelhető. - Lejárati idő: 1 év. - 20 tabl. 
orvosi vény nélkül is kiadható. 

Cson1agolás; 20 t.abl. 5,30 Ft. 

CAPSODER!\fA B. 
ken6cs 

XLIII. 
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Összetétel: 1 tubus (20 g) 0,02 g capsaicin., 0,5 g cam
phor., 0,5 g aetherol. tereb.-t tartalmaz vazelin tí
pusú kenőcsben. 

Ja-va1iat~k: ~throsis (osteoartlrrosis), myalgia, spon
dylartLlro~1~hoz csatlakozó neuralgiák, krónikus 
p_olyarthr1trs (rheun1atoid artbritis), egyéb arthri
tISek és tendovaginitisek megnyugodott szakában. 

Ellenjavallatok: Minden gyulladás aktív szaka. Cap
sodenna kenőcs által okozott ízületi folyamat akti
válódása. A bőr túlérzékenységi reakciója. 

.Alkalmazás; A fájdalmas területet langyos szappanos 
vízzel lemossuk, szárazra töröljük és a kenőccsel 
vékonyan bekenjük. A bekenés után a kezeket me· 
leg vízben, szappannal alaposan meg k~ll .mgsní! 
A kezelést 3 napon át egyszer, majd napontá két· 
szer - reggel és este - végezzük, a panaszok meg· 
szűntéig. - A gyulladásos fellobbanás subacut sza· 
kában vizes párakötés alkalmazható. 

:Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon 
rendelhető. - Közgyógyellátás terhére nem rendel
hető. 

Csomagolás: 1 tubus (20 g) 16,60 Ft. 

CARBO ACTIVATUS E.Gy.T. 
tabi. 

XL. 

Összetétel; 1 tabl. 0,25 g carbo activ.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Szén-therapia; bélhurut, typhus, vérhas 
és egyéb fertőző gyomor·, bélbetegségekben. Mér· 
gezések esetén a még fel nem szívódott méreg ab· 
szorbeálására. 

Adagolás: Szükség szerint 2-3-szor 2-6 tabl. -t ke· 
vés vízzel lenyelni. 

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon 
rendelhető. 

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

CARDITOXIN K.Gy. XlV. 
drazsé 
Összetétel: 1 drazsé 0,1 mg digitoxin.·ot tartalmaz. 

Javallatok: A keringési elégtelenség (decompensatio 
cordis) helyreállítása és a compensatio fenntartása. 
Vezetéses zavarok esetén nagy óvatosság szükséges. 

Adagolás: A compensatio helyreállítására ajánlatos a 
kezelést nagyobb adaggal (napi 5-8 drazsé) elkez· 
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deni; 0·amit a következő napokbaI? csö~kenteni he'. 
lyes akkor is, ha semmi toxikus Jeien::ieg nem mi.ú. 
tatkozik. A helyreállított compensatio fenntartá,~ 
sára napi 1-l)f drazsé szükséges általában. E:u.,. 
mulációs tendenciája miatt krónikus fenntartó ke.:· 
zeléskor célszerű heti 1-2 szünnap beiktatása. 

Megjegyzés; ++ Társadalombiztosítás terhére s ·.: 
badon rendelhet6. - Lejárati idd: a év. za,. 

Csomagolás: 40 drazsé 13,90 Ft, 250 drazsé 70,90 Ft. 

CENTEDRIN K.Gy. 
tabl. vu. 
Összetétel: 1 tabletta 0,01 g methylphenydat. hydr

0
• 

chlor.·ot tartalmaz. 

Jav~latok: Ü:3_'0rs szellemi kifih~adás, a koncentrá-0i6. 
kepesség hianya, gyenge emlekezés, a koordinációs 
és asszociáci~s képesség elégtelensége, depres.siá,s 
állapotok (clrmaxban vagy reconvalescentiában} 
föhn-panaszok. Az elmekórtanban a Centedrfu 
figyelembe jő~ Reserpin-kűráknál, éspedig olyan 
esetekben, anukor a feszültség megoldódása mellett 
stimuláló hatás is kívánatos. 

Ellenjavallatok: Magas vérnyomás, agyvérzésre való 
hajlam, angina pectoris, hyperthyreosis. 

Ad~ol:ts: Az átlagos napi adag 2X1 tabletta, depres
s1os állapotokban esetleg 2 X 2 tabletta. A készít
ményt általában ne alkalmazzuk 16 óra után hogy 
az alvászavarokat elkerüljük. • 

Megjegyzés: ++ Társadalombiztosítás terhére sza
badon rendelhet(). A vényt két példányban („má
solattal") kell kiállítani. 

Csemagolás: 10 tabl. 8,20 Ft. 

CHINIDINUM SULFURICU.M A. 
tabl. XIV. 
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Összetétel: l tabl. 0,20 g chinidin. sulf.·ot tartalmaz. 
Javallatok: Extrasystolia, arrhythmia absoluta, pit-

vari remegés, pitvari lebegés, paro:x:ismalis tachycardia. 

1 · all·•tok· Szív-block és súlyos decompensatio. El enJaV „ · 

d lás: Naponta 1-4-szer l tabl. fokozatosan emel. 
A k;:ve; vagy este l tabi., következő reggel 2 tab~., 

majd öt napon át 3-4-szer 1 tabi. Nyolc nap után 
szünet. Ennél nagyobb adag alkalmazása csak 
gyógyintézetben ajánlatos. 

Megjegyzés: ~ Társadalombiztosítás terhére szaba
don rendelhető. 

Csi'1nagolás: 10 tabi. 10,10 Ft. 

cHININUM HYDROCHLORICUM 
tabi. 0,15 g 

K.Gy. 
VI. 

Összetétel: l tabl. 0,15 g chinin. hydrochlor.-ot tartal· 
maz. 

Javallatok: Malária, hűléses betegségek, influenza, 
pneumonia. 

Ellenjavallatok: Status asthmaticus, graviditas. 

Adagolás: Maláriában: naponta hároms~or ?,15-
0,3 g-ig egy héten át étkezés után. Lázcslllap1tásra: 
naponta háromszor l tabl. 

Megjegyzés: Társadalombiztosítás tehére szabadon 
rendelhet6. 

Csomagolás: b. IOX0,15 g tab!. 4,60 Ft, b. IOOX0,15 g 
tabl. 46,- Ft. 

CHINORTO Ch. XLV. 
szemcsepp és forte szemcsepp 
Összetétel: 5 g szemcsepp 0,00083 g p-ni~ro.phenylium 

diaethylphosph„ 4,99917 g paraffin.1:iqutd.-ot;. 
5 g forte szemcsepp 0,00167 g p-rutrophenyliuru 
diaethylphosph., 4,99833 g paraffin. liquid.-ot tar
talmaz. 

Javallatok: Atropin és vele roko~ ve~yilletek !1-1tal 
okozott pupillatágulás megszuntetese. , Elso~e
ges heveny glaucom~ roha171 me?s~tetése. Idult 
glaucom.a kezelése, piloca.rpmra erzeke~en es.~tek
ben is, továbbá pilocarpin-hurut eseten. Szurke-
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hályog műtéti utókezelése. ő , ,.. 
továbbá rejtett összetérítésseis~::ífro kancsalság, 
kezelése. Szemhéj széli t tv , J ? szemkifáradás 
fertőzésének kezelése. e esseg es a szem légy. 

Adagolás: Becseppentéshez az a 
kal lehúzzuk és , lsó szemhéjat ujjunk. 

tl az igy megnyílt k„t"há 
egye enegy cseppet 8 • tünk A o o rtyazsákba 
szembogár összeszűkül, · . becseppentés után a j 
egy napra sötét látás t ;se ~~t n_éhány órára vagy 1 
a CSeppentést este lefe;:::a l" 11

• Altalában célszerű 
ideig tru:tó alka~ ás es e ot,t végezni. - Hosszú / 
fejfájást néha hánz ·a vagy tűladagoiása szem- és -., 
okozhat.' Ilyenkor !"1~~=rt, hányá-st és hasmenést 
szűnéséig ki kell hagyni. Á~=:~s-~ a tünetek meg
homatropin-, vagy 0 501 _ t~etekellen I %-os 
kaim zh , ' 10 os atropm.8 .,.8 a ató, naponta több .. . . ~ mcsepp al-
más vagy glaucomára s~or is, kivéve a glauco. 

M . , _ gyanus szemeket. 
e.g'Jegyzes: ++ Társadalomb·zt , 
badon rendelhető. _ Szem, 1 ~s1tás terhére sza
biztosítottak ellátására eszet1 szakrendelések a 
terhére, hanem a pro am~~ .a. ~ársadalomhiztosítás 
rozott módon szerezhetik b:~·tila szerekre meghatá-

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

C~LORAETHYL Ch. (Eichhorn) I 
Összetétel; l na1ack 100 ml . 
Javallatok; Külsőleg Inhalá a?th. chlor.-ot tartalmaz. 

érzéstelenítés. , <:1ós bódítás, fagyasztásos 

Megjegyzés: Társadalombizto , 
· rendelhető. Szakrendelések s~tá;. ter~ére szabadon 

nem a társada1ombizto·ítiás t ~~os1tottak részére 
ambulantia szerekre m:gh t' er ere, hanem a pro 
hetik be. a arozott módon szorez-

Csomagolás: 100 ml 18,20 Ft. 

CHLO~OCID E.Gy.T. 
drazse, szirup XLVII. 
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Ös~z~tétel: l drazsé 250 mo e . 
l ~veg szirup 46 ml-ben 2 5 e hloramphe-:iicol.-ot, 
mit. -ot ( = 1 44_ g chl ' ~ c1:furamphen1coL pal-

' oramp11en1col.) tartalmaz. -

Javallatok: Mindazon megbetegedések, amelyek pa
thogenesisében, pathogen agensként, az egyéb the
rapiára nem vagy nem eléggé reagáló, chloramphe
nicolra azonban érzékeny kórokozók kizárólagos 
vagy jelentős szerepet játazanak: dysenteria, dys· 
pepsia coli, pertussis, typhus abd., para.typhus A és 
B, anthrax, typhus exanthematicus, brucellosis, 
coli-cystitis, coli-pyelitis, coli-fertőzés oko~t;a sú
lyos megbetegedések, bármilyen gennyes folyamat, 
ha a penicillin, szulfanilamid hatástalannak bizo
nyult, a gonorrhoea valamennyi k6rformája, vírus· 
pneumonia, mononucleosis infectiosa, ornithosis, 
Q-láz. 

Ellenjavallatok: Hosszan tartó intermittáló kezelés, 
aetiologiailag tisztázatlan megbetegedések, vér
képző rendszeri károsodások. májbetegségek, vese
elégtelenség, valamint besugárzás utáni állapot, to
vábbá koraszülöttek, újszülöttek kezelése. Prophy
laxis céljára ne·m alkalmazható. Vérképző rendszerre 
ható gyógyszerekkel (hydantion származékok, 
phenylbutazon, phenothiazin, cytostaticumok, sul
fonamid stb.) egyidejűleg nem adagolható. 

Adagolás: Általános adagja naponta testsúlykg-on
ként 40 mg (2--3 g), ezt a napi mennyiséget 4 egyen
lő részre elosztva (ö óránként) kell beadni. Gyerme
kek részére 50 mg hatóanyagot tartaJmazó Chloro
cídetta drazsét. illetve Chlorocid szirupot adagol
junk a csomagoláshoz mellékelt adagolókanállal, 
amely 125 mg chloramphenicolumot tartalmaz. Pl. 
10 kg-os gyermek naponta 0,5 g-ot, 6 óránként 2Yi 
Chlorocídetta drazsét, il1 1 adagolókanál szirupot 
( 125 mg hatóanyag) kap. 

A kezelés időtartama dysenteria és dyspepsia coli 
esetén általában 4-5 nap, pertussisban pedig álta
lában 7 nap. Typhus abdominalis esetén felnőttek
nek napi 1,5-2 g a láz kifejezett csökkenéséig (ál
talában 2-3 napon át). Ha ez 3 napon belül be
következik, a recidíva elkerülése céljából fokozato
san (kb. 5 nap ala.tt) lecsökkentjük a „fenntartó 
adag"-ra: napi 0,5-0,75 g-ra, és ezt a kezelést leg
alább 14 napig folytat.juk a typhus-diéta fenntartá
sával. 
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Hosszantartó és nagy adagokat alkalmazó chloram. 'f· . 
phenicol therapia esetén ajánlatos a teljes vbképet 
rendszeresen ellenőrizni. (Különös tekintettel a reti-

1
1 

culocyta-szám és granulocyta-szám csökkenésre.) 
Egy éven belüli ismételt kúra - elővigyázatosság-
ból - csak előzetes kivizsgálás után kezdhető meg. 

~Iel~ékhatás~k: Nausea., stomatitis, lingua nigra, a.Jler
~á.s,r~akc1ók fordulhatnak elő. A megadott adagok 
túll~pesekor vagy hosszú kezelés során granulocyto
pe~a, ese:~Ieg aplastikus anaemia, valamint neuro-
1?~ tunetek (opticus-neuritis, peripheriás neu
r1tIS) Jelentkezhetnek. 

l'tfeS'jegyzé.sek: +~Társadalombiztosítás terhére tör-
ténő rendelés feltételei: 

1. ?J!senteriában: a szokásos szulfanilamid-készít
menyekkel (Sulfaguanidin stb.) történt előzetes 
kezelés eredménytelensége. 
2 .. Br;tcellosisban: ha kórház, klinika vagy rende
lőintézet váJ.laita az ellenőrzést. 
3; f!oli-c-ystUisben és -pyelitWben és egyéb coli-fer
toze-:1 o~ozta, súlyos megbetegulé.sben: ha a vizelet 
colipo~tiv es a gyógyszert kórház vagy szakren
deles Javasolta. 
4. Bármilyen gennyes, gyulladásos folyamat ese
tében, ha ezt penicillin- vagy szulfanilamid-resis
tens, Chlorocidra érzékeny kórokozó okozza. 
5. Gonorrhoeában, amennyiben a penicillinnel való 
kezelé~ c,ont:aindicalt vagy az eredménye nem 
;rolt, kielegítő. GonoIThoeában a Chlorocidot az 
illetékes bőr-nemibeteggondozó intézettől a beteg 
számára természetben kell igényelni. 
6 ... V írus_-pne:imon_ia, monowuoleoais infectiosa és 
szovódmenyei, ornitlwsi.s, Q-láz esetei. 

Társad?lombiztosítás terhére való rendelése eseté
~n ~den~or térítésmentesen kell rendelni, ill. 
kis~lg~tatm, még akkor is, ha a gyógyszer ren
del~e ugynevezett térítésköteles vényen történt. 
A venyen a kórismét és a bejelentésre kötelezett 
fertőző betegség bejelentésének megtörténtét is fel 
kell tüntetni. 
Chlorocid szirup társadalombiztosítás terhére csakis 
12 éves életkoron alulinak rendelhető, ennél idősebb
ne~ nem rende~ető; Chlorocid végbélkűp alakjában 
a tarsadalombrztosrtás terhére nem rendelhető. -

Csomagolás: b. 40 drazsé 250 mg 136,- Ft, b. 200 
drazsé 250 mg 680,- Ft; 
1 üveg szirup 30,30 Ft. 

CHLOROCID E.Gy.T. XLVII. 
szuszpenziós inj. _ 
Összetétel: 1 üveg (I) 1 g chloramphenicol.-ot; -··-

1 oldószerampulla (II) 5 ml aqua dest. pro inj.-t tar
talmaz. 

Javallatok: Olyan megbetegedések vagy kóros helyi 
elváltozások, amelyek pathogenesisében, pathogen 
agensként az egyéb therapiára nem vagy nem elég· 
gé reagáló, chloramphenicolra azonban érzékeny 
kórokozók kizárólagos vagy jelentős szerepet ját
szanak és amelyeknél emellett chloramphenicol 
más alkalmazásmódja nem jár kellő therapiás ha
tással vagy nem vihető keresztül. 

Ellenjavallatok: Hosszantartó intermittáló kezelés, 
aetiologiailag tisztázatlan megbetegedések, vér
képzőrendszeri károsodások, májbetegségek, vese
elégtelenség, valamint besugárzás utáni állapot, to
vábbá koraszülöttek, újszülöttek kezelése. Prophy
laxis céljára nem alkalmazható. Vérképző rend
szerre ható gyógyszerekkel (hydantion-származé
kok, phenylbutazon, phenothiazin, cytostaticumok, 
sulfonamid stb.) egyidejűleg nem adagolható. 

Adagolás: Szokásos adagja felnőtteknek: 40 mg/kg 
(2-3 g); gyermekeknek 50 mg/kg, 2-3 részletben 
adva. A therapia teljes időtartama nem haladhatja 
meg a 7-8 napot . .A készítményt intramuscularis 
alkal.rnazásakor mélyen az izomba kell adni. Loca
lis alkalmazásra mind a por, mind a suspensio fel
használható. Az adagok azonban ilyenkor sem lép
hetik túl a parenterálisan megadott adagokat. 
- Hosszantartó és nagyobb adagokat alkalmazó 
chloramphenicol·therapia esetén ajánlatos a teljes 
vérképet rendszeresen ellenőrizni. Különös tekin
tettel a reticulocyta- és granulocyta-szám csökke
nésére. Egy éven belüli ismételt kúra - elővigyá
zatosságból - csak előzetes kivizsgálás után kezd
hető meg. 
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Mellékhatások: Nausea, stomatitis, „ lingua nigra, 
allergiás reakciók fordulhatnak elo. A megadott 
adagok túllépésekor vagy hc:sszú kezelés során gra. 
nulocytopenia, esetleg aplast1kus anaemia, valamint · 
neurotoxikus tünetek ( opticus-neuritis, peripheriás 
neuritis) jelentkezhetnek. -

Megj~ayzés: ~+ Társadalo1nbiztosíiás terhére a Chlo. 
roc1~ drazsé rendelésére megállapított szabályozás 
szermt rendelhető. 

Csomagolás: 1 üveg (I) 1 g + 1 oldószeramp. 23 - Ft 
50 üveg (I) 1 g + 50 oldószerru:np. 215,60 Fi. ' 

CHLOROCID 
kenőcs 

E.Gy.T. XLIV. 

Összetétel: 1 tubus 0,075 g chloramphenicol.-ot tartal
~z 5 g vazelin típusú kenőcsben; 1 tubus {15 g) 
háromszoros anyagmennyiséget tartalmaz. 

Javallatok: Impetigo, pyodern:a, ekzema impetigi
nosum; ect-?-~· ulcus crurIB, folliculitis, sycosis 
vulgarIB, otitis externa. 

Adagolás: Külsőleg. 

Megjegyzés: ~ Társadalombiztosítás terhére szaba
don rendelhető. - 5 g és 15 O' orvosi vény nélk'"I · 
kiadható. o U IS 

Csomagolás: 1 tubus (5 g) 4,60 Ft, 1 tubus (15 g) 
10,50 Ft. 

CHLOROCID 
sebhintőpor 

E.Gy.T. XLVI. 
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Összetétel: 1 sz?ródoboz 0,40 g chloramphenicol., 
0,24 g carbarmd.-ot tartalmaz 6 g sebhintőporban. 

JavaHato~: ~~'ophylactikusan, fertőzött területen vég· 
zett mutéti sebekbe, valamint szennyezett sérülé
se~?z. Re~yhén gyógyuló fekélyekre, sérülés és 
mutét utáru gennyesedésekre, felnyitott furuncu
lusokba. Égések minden stádiumában. 

Adagolás: A sebhintőport a seb megtisztítása után a 
sebre hintjük, és száraz, steril fedőkötést alkalma-

zunk. Adagolásának mennyisége a seb nagyságától 
függ, de 10~15 g-nál lehetőleg többet ne használ
junk egyszerre. 

Th!egjegyzés: +: 'I'ársadalombiztosítás terhére csak ab
ban az esetben rendelhető, ha a.z adott esetben a be
teg gyógykezelését más - szabadon rendelhető -
gyógyszer megfelelően nem biztosítaná. - 1 dol:;ioz 
orvosi vény nélkúl is kiadható. -· 

Csomagolás: l szóródoboz 13, 70 Ft. 

CHLOROCID H E.Gy.T. 
kenőcs 

XLIV/XLV. 

Összetétel: 1 tubus 0,0375 g hydrocortison. acet„ 
0,05 g chloramphenicol.-ot tartahnaz 5 g vazelin tí
pusű kenőcsben. 

Javallatok: Szemészetben: Keratoconjunctivitis phlyc
taenulosa, allergiás keratoconjunctivitis, krónikus 
conjunctivitisek, tavaszi hurut, keratoconjunctivi
tis sicca, keratitis parenchymatosa, keratitis rosa
cea, sclerokeratitis, keratitis punctata, keratitis 
disciformis, a szem égési és marási sérülései, szem
héji dermatitis és ekzema, krónikus blepharitis, iri
tis, akut és krónikus ir_itis glaucomatosa, iridocyc· 
litis, postoperativ uveitis,.ophthalmia sympathica. 
Bőrgyógyászatban: Im.petigo, folliculitis, sycosis vu1-
garis, ekzema nummulare, atopiás ekzerna, ekzema 
seborrhoica, neurodermatitis minden formája, nö
vényekkel, vegyi anyagokkal, gyógyszerekkel stb. 
szemben fennáJ.16 túlérzékenység következtében fel
lépő allergiás dermatitis és ekzema, különösen a 
kontakt esetek; anogenitalis ekzema, prurigo, inter
_trigo, lichen simplex acutus, erythema multiforme, 
lupus erythematodes lokalizált alakja, alopecia area
ta. Egyéb dermatosisokat kísérő nedvező ekzemás 
elváltozások. Dishydrosis. Otitis externa. 

Ellenjavallatokt Hypopyon-keratitis és -iritis. Bármi
lyen eredetű, nagyobb terjedelmű szaruhámhiány. 
Keratitis dendritica és herpes zoster corneae. Tra
choma. Atfúródás veszélye miatt mély szaruhártya. 
fekély {ulcus serpens) esetén. Óvatossággal használ
ha.t6 friss szaruhártyahegek esetén, ahol megfelelő 



tapasztalattal és óvatos adagolással jó eredmény ér
hető el. 

Adagolás: Külsőleg, a klinikai képnek megfelelően 
naponta 1-3 alkalommal. . 

Megjegyzés: ~+Társadalombiztosítás terhére szak. 
rendelések szabadon rendelhetik.· Körzeti-, üzetoi 
~tb. orv?sok csak szakrendelés (fekvőbeteg-gyógy. 
mté,zet) JaV?S~atára re~delhetik, a javaslatban meg
hatarozott idotartamu gyógykezelésre. 
Lejárati idő: 2 év. - Közgyógyellátás terhére nem 
rendelhető. 

Csomagolás: 1 tubus (5 g) 22,20 Ft. 

CHLOROCID S 
inj. 

E.Gy.T. XLVII. 
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Összetétel: 1 ü;eg 1 g ~hloramphenicol.-ot (1378 g 
chloramphemcol. succm. natr. alakjában) tartal
maz. 
1 oldószer amp. 5 rnl. aqua dest. pro inj. tartalmaz. 

Javal~at:Mindazonmegbetegedések, amelyek pathoge
nesisében, pathogen agensként, az egyéb therapiára 
nem, vagy nem eléggé reagáló, chloramphenicol.
ra azonban érzékeny kórokozók kizárólagos vagy 
jelentős szerepet játszanak és amelyeknél emellett 
a chloramp~enicol inás alkalmazásmódja nem jár 
kellő therapiás hatással, vagy nem vihető keresztül. 

Ellenjavallat: Hosszan tartó intermittáló kezelés, aetio
logiailag tisztázatlan megbetegedések, vérképző
rendszeri károsodások, májbetegségek, veseelégte
lenség, valamint besugárzás utáni állapot, továbbá 
~oraszülöttek, újszülöttek kezelése. Prophylaxis cél
Jára nem alkalmazható. Vérképző rendszerre ható 
gyógyszerekkel (hydantoin-származékok, phenyl
butazon, phenothiazin, cytostaticumok, sulfonamid 
stb.) egyidejűleg nem adagolható. 

Adagolás: Szokásos napi adagja felnőtteknél 40 mg/kg 
(2-3 g), gyermekeknek 50 mg/kg, 2-3 részletben 
adva. A therapia teljes időtartama nem haladhatja 
meg a 7-8 napot. 
Parenteralisan csak i. ven. és i. musc. alkalmazható 

20%-os oldatban (1 üveg tartaln1at 5 ml oldószer· 
ben oldva}. Venába lassan - 1 perc alatt - kell 
injiciálni, i. musc. pedig mélyen az izon"l.ba. Hosz
szantartó és nagy adagokat alk:almazó chlor'amphe· 
nicol-therapia esetén ajánlatos a teljes vérképetrend
szere-aen ellenőrizni, különös tekintettel a reticulo
cyta-szám meghatározására. Egy éven belül ismé· 
telt kúra - elővigyázatosságból - csak el~:?!Eltes 
kivizsgálás után kezdhető meg. ' 
A Chlorocid-S könnyen oldódik, oldata tiszta, hosz· 
szabb állás után sötétedik. Lehetőleg frissen készült 
oldatot használjunk. Az elkészített inj.-oldat szoba
hőmérsékleten 5 napig tárolható. 

~iellékhatás: Nausea, stomatitis, lingua nigra, aller· 
giás reakciók fordulhatnak elő. A megadott adagok 
túllépésekor vagy hosszú kezelés során granulocyto
penia, esetleg aplastikus anaemia, valamint nem·o
toxikus tünetek (opticus-neuritis, peripheriás neu
ritis) jelentkezhetnek. 

I\:legjegyzés:·~; ~+ Társadalombiztosítás terhére a 
Chlorocid drazsé rendelésére megállapított szabá
lyozás szerint rendelhető. - Lejárati idő: 3 év. 

Csomagolás: 1üveg1 g +"1 X5 ml oldószer 16,70 Ft, 
50X1 g + 50 X 5 ml oldószer 720,- Ft. 

CHLOROCHlETTA E.Gy.T. 
drazsé 
(régi neve:~1Chlorocid drazsé gyer~ekeknek) 

XLVII. 

Összetétel: 1 drazsé 50 mg chloramphenicol.-ot tartal-
maz. 

Ja11allatok: Lásd Chlorocid. 

Ellenjavallatok: Lásd Chlorocíd. 

Adagolás: Általános adagja naponta testsúlykg-on
ként 50 mg, ezt a napi mennyiséget 4 egyenlő részre 
elosztva (6 óránként) kell beadni. Pl. 10 kg-os gyer· 
mek naponta 0,5 g-ot, 6 óránként 2% drazsét kap. 
(Továbbiakban lásd Chlorocidnál.} 

Mellékhatások; Lásd Chlorocid. 
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li!egjegyzések: ~+ Társadalon1biztosítás terhére 
Cblorocid drazsé rendelésére n1egál1apított szabá
lyozás szerint rendelhető. 

Csomagolás: b. 30 drazsé 14,40 Ft. 

CHLOROSAN E.Gy.T. 
kenőcs 

XLIV/XLVI. 

Összetétel: 1 tubus 1 g chlorquinaldolumot tartalmaz 
20 g lemosható kenőcsben. 

Javallatok; Bőrgyógyászat: Sta.phylococcus, sti·epto
coccus és gombák okozta bőrfertőzések, ill. tál's
fertőzések esetén: impetigo contagiosa, ek.zema im
petiginosum és mycoticum, sycosis staphylogenes 
folliculitie, mycosis interdigitalis. ' 
Gyerrrwkg_yógyászat: Impetigo bullosa (pemphigoid), 
pyoderrma és a fent felsorolt bőrfertőzések. 
Sebrkzet: Gennyező sebek és a környező bőrfelület 
prophylaxisára, decubit'as, ulcus cruris. 
Szúléa_zet-nőgyógyászat: A lactatio folya.inán fellépő 
mellbnnbó berepedezések és az emlő gyulladásos 
n:1~gbetegedéseinek megelőzése és therapiája (mas
trtis, absceccus mammae). 
A_ nyálkahártyát izgatja, ezért - különösen a szem 
és az orr megbetegedéseiben - használata nem ja
vallt. 

Alkalmazás: A kenőcsöt a kezelendő bőrfelületre vé
kony rétegben kenjük. A kötés gondos felhelyezé
sére különösen ügyeljünk, kötéscserét általában 
24: óránként végezzük. Kötés előtt a há.mfoszJányo
kat és a pörköket gondosan letisztítjuk. 

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon 
rendelhető. 

Csomagalás: 1 tubus kenőcs (20 g) 9,- Ft. 

CHLORURIT Ch. XXV. 
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tabl. 

Összetétel: 1 tabl. 0,5 g chlorothiazidumot tartalmaz. 

Jav~lato~: Cardialis és renalis eredetű oedemák, máj
Cirrhoru.a-okozta ascites és oedema, praemenstrua-

,. 

tiós és praeeelampsiás oedema, víz-retentiós C:.besi,: 
tas, valamint a k~rtik;i~zteroid-k~z~lést kov~t.o 
edema esetében. Eloseg1t1 - kombmalt a.dagolas-

ob _ más vérnyo1náscsökkentő (ganglion-blok-an b . , . 
koló) szerek hatását, sőt egymagá an rs vernyomas-
csökkentően hat. _ . 
Sajátos gyermekgyógyászati javallat: N ephros1s~ 

Adagolás: Egyéni. A szokásos adag fe_!nőttek:iiek"1----:4 
tabletta (0,5--2 g) másodnaponkent, vagy a het 
egymást követő 3-5 napján. Viszonylag gyors ha
tása miatt a készítményt este ne alkal~zzuk. ~ 
Hosszabb időn át adagolva a hypokalaerma elkeru
Jésére ajánlatos a kálium-ion~ napo;i-t~ 1-6 g k~
lium chloratummal vagy kahum c1tr1cummal po-

tolni. , . 1/ bl 
Gyermekadagok: 2-12 honaposkorig 2-s~r 4 ta ."' 
1-6 éves korig 2-szer Y2 tabl.~ 7-~4 ev,es korig 
2-szer 1 tabl. (reggel-délben) 2-D napig, utana 2-4 
nap szünet, vagy: másodnapon~nt. 
Fenntartó kezelésre hetente ketszer 1-1 napra. a 
fenti adagokat adjuk. Testsúlyra sz~~tott adagJ~: 
15--20 mg/kg/die, testfelületre szam1~tt a::-agJ~ 
500-700 mg/m2/die. A djuresis a beadast koveto 
2 óra múlva kezdődik és 12 órán át !ayt. . 
Elhúzódó kezelés esetén fontos a boseges káhun1· 
bevitel: gyümölcs, főzelék, csokoládé, es~tleg KCI
por (1-2 g naponta, ostyában) vagy ~~humacetát 
adása az alábbi ízesített oldat formaJában: 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. Csecsemő kilónként és naponta 1 kk-lal, gyer-
mek fele-ennyit kaphat. , , " ... , 
Mellékhatás: Émelygés, hanyas, borkiutés; hos~· 
szabb időn át történő adás esetén hyp?kalaem1a 
(izomgyengeség, idegrendszeri tünetek, Jellegzetes 
EKG). 

:rtlegjegyzés: ~ct Társadalombiztosítás 
don rendelhető. 

Csomagolás: 20 tabl. 23,50 Ft. 

t-erht~re szaba-

89 



CHORIOGONIN 
K.Gy. 
inj. 

500 NE és 1500 NE ,, 
xxxn:ti~ 

Összetétel: l szárazampulla 500 NE, illetve 1500 Ni~ 
gonadotropin. chorionic. -ot tarta.Imaz. l oldószer~:t· 
ampulla 14,4 mg natr. chlor., aqu. dest. pro inj. a1fl 
2 ntl-t tartalmaz. „ 

Javallatok; Juvenilis metropathiák. Praeclimacteria:· 
lis és ivarérettkorbeli metropathlák, amennyiben' .. ' 
azok természetét nemrégen végzett endometriuni·:_;, 
szövettani lelete tisztázta. Prima.er és secundaei'i 
amenorrhoea, ciklus-zavarok (hypo-, olygo-, poly-:;. 
menonhoeák). Ovulatiós zavarokból (hiányzó vagy: 
késői ttiszŐrepedésből) származó meddőség. Habi-· 
tualis és iro.minens abortus a terhesség első harma. -·
<lában. KrYPtorchismus, dystrophia ad.iposogenita- ·
lis, hypophysaer cachexia, Sinnn.onds-kór, alope- · 
cia. 

Adagolás: Individuális. Szabálytalan, ciklust nem 
tartó vérzések esetén (metropathia juvenilis) 4-5 
ampulla a 1500 NE i. musc. 1 hét alatt. Menstrua
tiós zavarok esetén általában 2-5 naponként 1-1 
ampulla i. musc. Amennyiben a vérzés a sárgatest 
elégtelen működése mia,tt elnyúlt vagy szabályta
lan, a cildus második felében két héten át 1-2 vagy 
3 naponként 1 ampulla a 1500 NE. -Kryptorchis
musbau 500 NE 2---3-szor hetenként, szükség ese
tén néhány hónapon keresztül. -Eunuchoidismus
ban és hypogenitalismusban felnőtteknek napi 
700-1500 NE 3 hétig, amennyiben hatás mutatko
zik, még 3 hétig azonos adagban, majd napi 500-
1000 NE adandó további 2 hónapig. - Dystrophia 
adiposogenitalisban heti 2-3-szor 500-1000 NE. 

.Megjegyzés: + TáJ:'sadalo1nbiztosítás terhére a s7..ak
rendelések szabadon rendelhetik, körzeti, űzoJUi stb. 
orvosok csak szakrendelés (fekvőbeteg-gyógyinté
zet) javaslatára rendelhetik. - Lejárati idő: 2 év. 

Csomagolás: 5Xl500 ~TE + 5X2 ml 133,70 Ft, 
5X550 NE+ 5X2 ml 52,50 Ft. 
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JNKOXIDOS KENŐCS B. XLIV. 
e összetétel~ 1 tu~us (2~ g) 1 g zinc. oxyd.-ot tartalmaz 

vazelin típusu keuocsben. 
. , • te hére szabadon 

I 
. gy"';;-. Társadalomb1ztos1tas r 

~ egJe ... ~. 
rendelhet6-

Csomagolás: 1 tubus (20 g) 3,40 Ft. 

cJNKOXIDOS SÁRGA VAZELIN XLIV. 

!~szetétcl: 1 tubus (20 g) 1 g zinc. oxyd.-ot tartalmaz 
vazelin típusú kenőcsben. . , 

tá terhére szabadon 
.fi • .~". Társadalomb1ztos1 s l't>cegJegyL-=•, 
rendelhető. 

Csomagolás: 1 tubus (20 g) 2, 70 Ft. 

coDEINUM HYDROCHLORICUM 
A. 

v. 

tabL o,Ol g és 0,02 g . 
0 01 ·n 0 02 ry code1n. hydro-

tlsszetéteh 1 tabl. ' g, 1 • ' ~ 
chlor.-ot tartalmaz. 

! 11 k• K .. högés· és fájdalomcsillapítás. 
Java ~ato • 0 hlk 
Adagolás; Háromszor 1-2 tabl. (0,01) vagy om· 

szar 1 tabl. (0,02). . , b 

M 
• es' • ~v_, Társadalomb1ztoSitás terhére sza a-

egJegyz • T ,., 

don rendelhető. 00 X o Q J g 
l
, •b 10X001gtabl.2,90Ft,b.I ' . 

Csoma.go as. · ' 
tabl. 29,- Ft, 

4 
Ft b 1ooxo 02 g tabl. 

b. ioxo,02 g tabl. ,- • · ' 
40,- Ft . 

CODEIN-ACISAL A. 
v. 

tabl. 0 C0 
bl 0 02 g codein. hydrochlor„ ,o g 

összetétel: 1 ta · • 
acid. acetyLsal.-ot tartalmaz. ' . K „ 

Javallatok: A Iégz:őu~ak ~urutos ni.egbetegedesc1. o-

h .. ' cáJ"dalomcs1llap1tás. oges-, i_; • 
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Adagolás: lfáru1nszor 1-2 tabletta naponta. 
Megjegyzés: + 'l'á.rsadalombiztosítás terhére 

don rendelhető. 
Csomagolás: b. 10 tabl. 4,50 Ft, b. 100 tabl. 45 _ 

CODEIN-STIBIUM A. 
tabl. 

Összetétel: l tabi. 0,02 g codein. hydrochlor. 0 05 
sulfurat. aurant.·ot tartalmaz. ' ' 

Javalla~ok: Kínzó, száraz, köpet nélküli köhög' 
lapítasa. es 

Adagolás: Háromszor 1-2 tabletta n t Tú • apon a . 
... egjegyzés: +" Társadalombiztosítás terh • 

don rendelhető. ere BZ>tba,.\! 

Csomagolás: b. 10 tabi. 2,60 Ft, b. 100 tabi. 26,-Ft, 

CODERETTA A. 
tabl. 
(régi neve: Coderit gyermekeknek) 

Összetétel: l tabi., 0,05 mg acid. primul. 5 m d . 
!!~~ochlor., 5 mg dl-ephedr. hydrochÍor .. ;t ~~:::~ 

Jayallatok: Akut és krónikus bronchlt" t b . 
Pulm J · · IS, u erculos1s 

., aryng1tis catarrhalis stb. 

A~a~oiás: l é.ves korban % tabi., 3 éves korig 1 tabi 
J e:'-es korig 2 tabi., 9 éves korig 3 tabl 12 , ., 

korig 4 tabl. és 15 éves korig 5 tabi. a-4. eves 
ponta. szer na-

Medgj~ryzés: + Társadalombiztosítás terhére szab 
on rendelhető. - a. 

Csomagolás: b. 10 tabi. 3,20 Ft. 

CODERIT A. 
tabl. v. 

Összetétel· 1 tabl o 02 d · • · ' g co ern. hydrochlor O 02 
dl-ephedrin. hydrochlor„ 0,0025 g' acid :• '1 g 
t.nrtahnaz. · pnmu ae-t 
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Javallatok: Akut és krón. bronchitis, laryngitis ca
tarrhalis, pneumonia, tüdő-tbc, emphysema. 

Adagolás: Naponta 3-szor 1-2 tabletta. 

1\-iegjegyzés: ~ Társadalombiztosítás terhére szaba· 
don rendelhető. 

Csamagolág: b. 10 tabl. 6,10 Ft, b. 100 tabi. 61:-:- Ft. 

COERULAMIN K.Gy. 
drazsé 

XXV. 

Összetétel: 1 drazsé 0,1 g hexameth.-tetr. phosph. 
(hexameth.-tetr. 59%), 0,02 g methylen. coerul.-ot 
tartalmaz. 

Javallatok: Urethritis, cystitis, pyelitis. 

Adagolás: Naponta 3-szor 1-2 drazsé. 

riiegjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon 
rendelhető. 

Csi:n:nagolás: 20 drazsé 3,40 Ft, 250 drazsé 18,50 Ft. 

COFFEINUM NATRIU!\i BENZOICUM 
B. XIII. 
inj. 20% 
Összetétel: 1 amp. {l ml) 0,2 g coff. na.tr. benz.-ot tar· 

talmaz. 

JavaHatok: Alkoholmérgezés, fenyegető légzésbénu· 
lás, szívműködés erősítése és szabályozása, vér· 
nyomásemelós, collapsus. 

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

l\:íegjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon 
rendelhető. 

Csomagolás: b. 10 X 1 ml axnp. 13,30 Ft, b_. 50 X 1 ml 
amp. 66,50 Ft. 
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COFOCAlt'{ K.Gy. 
inj. 

VIII. 

Összetétel: 1 amp. (2 n1l) 0,0284 g coffein., 0,04 g pr0• 
cain. hydrochlor.·ot tartalmaz. _ 

Javallatok: Különböző, felt.ehetően gócfertőzés erede. 
tű ízület-, izom- és idegfájdalmak, fejfájás, érgör
csök. 

Adagolás: i. out., ill. s. cut. 0,5-2 ml, i. musc. 1-2 
ml, i. ven. 0,5-2 ml lassan. 

Alkalmazás előtt a proka.inérzékenység kizárására 
intracutan próba végzendő. 

Megjegyzés: ~ Társadalombiztosítás terhére szaba
don rendelhető. 

Csomagolás: 5X2 ml amp. 8,40 Ft, 50X2 ml amp. 
62,20 Ft. 

COLUTOID K.Gy. 
sublingualis tabi. XXXIV. 

Összetétel: 1 tabl. 15 mg aethisteronum.-ot tartalmaz. 

Javallat: Hypermenorrhoea, terhességi, gyermekágyi 
és a climax időszakában jelentkező (ciklikusan fel
lépő, de erős, elhúz-ód6) vérzések. Habitualis és 
imrn.inens abortus. HYIJerplasia gland. cystica en
dometxii. 

Adagolás: Az esetek súlyossága szerint naponta 1-
2-3--4 sublingualis tabletta kúraszerű adagolás
ban. PI. habitualis vetélés esetén 2-3 X l ·tabletta 
naponta legalább négy hónapon át. A menstruatió
nak megfelelő időben több is. Glandular-cystikus 
hyperplasia esetén naponta 2-3 tabletta 6 napon át 
- a várható terminus előtti héten. 

Megjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére szaba
don rendelhető. 

Csomagolás: 20 tabL lű,70 Ft. 
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CORBOCAIN K.Gy. 
inj. 

VIII. 

Összetétel: 1 amp. (2 ml) 80 mg rroc:a~y~~~~~~t 
0,2mgo-dioxyphenyl-propano a.mm. 
tartalmaz. 

Javallatok: Helyi érzést.ele~tésre; hypertoniásnknak, 
adrenalin-érzékenyeknek 18. 

Adagolás: Kisebb sebészi beavatkozáakor és foghúzás. 
kor 1-2 amp. 

M . ~ .:r.. Társadalombiztosítás terhére szaba-eg1egyzes: T „ 
don rendelheto. 

Csomagolás: b. 20X2 ml amp. 23,-Ft, b. 100X2 ml 
amp. 115,- Ft. 

COREDIOL K.Gy. XIII. 
inj., csepp . 
Összetétel: 1 amp. (2 ml) 0,5 g nicetan11d.-ot, 1 üveg 

2,5 g nicetamid.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Vérkeringési]més _lég~i :;:=;b;~~:fu~1:: 
szívgyengeség, alkoho ergezes, 
bronchitis, emphysema. 

A.d olás: Naponta 1-3Xl amp. s. cut .• i. muac., 
- i~en.; az oldatból naponta 3X15-60 csepp. 

• ~ J.. T, rsadalombiztosítás terhére szaba· MegJegyzes: T „ a 
don rendelhető. 

Cs ". b 5X2 ml amp. 21,20 Ft, b. 50X2 ml omagotas. · 
amp. 212,- Ft. 
1 üveg (10 ml) 12,50 Ft. 

CORHORMON K.Gy. XVI. 
inj. . 
Összetétel: I amp. (1 ml) 0,001 g extr. cordis embryo· 

nalist tartalmaz. 

cordis chronica, compensatio Jayallat: Myopathia 
fenntartása. 
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Adagolás: Naponta 1-3 an1p. i. musc. vagy sző]/;. ''j 
cukorral i. ven. 

lt!egjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére 
don rendelhető. - Közgyógyellátás terhére 
rendelhető. 

Csomagolás: IOXI ml 19,30 Ft, 30Xl ml a.mp. 
52,40 Ft, IOOXI ml 136,30 Ft. 

CORONTIN Ch. 
drazsé, forte dra.zsé, végbéll{ú_p XVI. 

Összetétel: l drazsé 15 mg, l forte drazsé 60 mg 
prenylaminum lactic.-ot tartalmaz. 
l végbélkúp 50 mg prenylaminum lactic., 30 mg 
phenobarbital.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Angina pectoris, organikus és functionalis 
eredetű coronaria-elégtelenség, neuroYegetativ ere
detű coronaría-syndromák. ~ Kedvező hatás ész
lelhető peripheriás érszűkület esetében is. 

Ellenjavallatok: A szív súlyos atrioventI"icularis és 
intraventricularis vezetési zavarai esetében. 

Adagolás: Az angina pectoris syndroma könnyebb 
eseteiben kezdeti adag felnőtteknek általában na
ponta 3 X 2 drazsé, súlyosabb eseteiben (gyakori, 
tartósabb éjszakai rohamok) naponta 2---3 X Iforte
drazsé étkezés után, az éjszakai rohammentesség 
biztosítására elalvás előtt még 1 végbélkúp. Későb
biek során elégséges, ha az adagolást az egyénen· 
ként megállapított fenntru:tó adagokkal folytatjuk. 
A Corontin maximális egyszeri adagja 120 mg, 
lnaximális napi adagja 360 mg. Naponta összesen 
180 mg·nál nagyobb adag csak orvosi ellenőrzés 
mellett alkalmazható! A therapiás eredmény biz
tosítá.sa megkívánja a rendszeres és több héten át 
tartó ·adagolást. - Egyébként szívre ható gliko· 
zidokkal és fájdalomcsillapítókkal együtt is nyu
godtan adagolható. - Vérnyomáscsökkentőkkel 
együtt adagolva nemkívánatos hYPotoniát okoz· 
hat, ezért a készítmények adagjainak megállapítása 
óvatosan történjék, a nemkívánatos hatásütközés 
elkerülésére. 

M . • • .L drazsé ..si. végbélkúp. Társadalom-egJegyzes. T ' """' lh " 
. biztosítás terhére szabadon rende eto. 

• • 30 drazsé 7,80 Ft, 300 drazsé, 44,40 Ft, 
Csomagolasdr. ' 13 80 Ft 200 forte drazse 73,- Ft, 20 forte azse • ' 

10 kúp 15,- Ft. 

CYCLOSERIN Ch. 
tabi. 

XLVII. 

Összetétel: 1 tabi. 0,25 g cycloserinum-ot (0,637 g 
cycloserinum bitart. alakjában) tarta~az. 

Javallatok: Főleg a t~déS-~ubz::~~~isr:~:~;0!!!~ 
val és ~trepto~yc~~e a~ahnazható a húgyutak és 
Ked;ezo er~~~~ses eredetű megbetegedése.iben 
~emi szer;;eben a kezelés más készítményekkel siker-1s, amenn„. 
telen volt. 

k pilepsia veseelég-Ellenjavallatok: Psychés zavaro ' e ' 
telenség. 

. ada. . a felnéSttelmek 3 tab-
Adagoiás: Átlagos nagn t ~Jbeteg jól tűri, a napi 

letta. Ha ezt : a ag~ tő Napi 1 g-nál többet 
adag ~ !'8'blettm as:a,~:d eathn. Ajánlatos a kúra
se~~!:':al:t napi 1 tablettával kezdeni, és ha 
sze~ .. eteket nem okoz, az adagot másodnapol"1;
mellektun t 'bbi 1 tablettával növelni. 
ként fokozatosan ?va J._ lé "ük a megkívánt 
Ezáltal kb. egy het ut<:ton e r3 , 
átlagos napi adagot, azaz 3 tablettat. 

• .. + Orvosi vényen Cycloserin nem r:n; MegJegy~·A. "áróbetegeknek Cyclose~in~el tör!én? 
~:~~;s6t e,zJ illetékes TBC-gondozómtézet vegz1. 

1 •. 40 tabi 267 - Ft, 200 tabi. 1321,- Ft. Csotnago as. · • 

DAEDALON K.Gy. 
tabi., végbélkúp 

XXIII. 

.. , . bl 50 dimenhydrinatum-ot, Osszeteteh 1 ta · mg . h d · at 100 
1 kúp (1,4 g) 100 mg dimen y nn ., mg 
chlorbutanolumot tartalmaz. 
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Javallatok: Légibetegség, tengeribetegség és egyéb 
o~ok?ól -fe~álló (terJ:iesség, ~a€17~a., sugárbeteg
~eg, mhalatios narcosIS, labyrmthitm stb.) nausea 
es hányás. Meni8re·syndroma. 

Adagolás: 1-2 tabletta vagy 1-2 kóp 4-ö ór' _ 
!.;ént, a b~teg á;Jlapotát:Sl, függően. - Prophyl:. 
tikusan kinetosIS megelozesére egy órával az utazás 
megkezdése előtt 1-2 tabletta vagy kűp. 

Megj~zés: tabL +, kúp ~· Társadalombiztosítás 
terhere szabadon rendelhető. - 4 ta.bl. orvosi vény 
nélkül is ki.szolgáltatható. 

Csomagolás; 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. 

Összetétel: 1 kúp 25 mg dimenhy<lTinat., 25 ni 
chlorbutanolumot tartalrnaz. g 

Javallatok: Hányinger, ill. hányás csillapít-'-a angm· to · h ~. a, 
ac~. naen::1a, eveny gastritis, lázas betegségek, 
?t1tis m~dia, grii;pe esefié?en, postnarcotikus hány
mger csillapításara. Legibetegség, tengeribetegség 
esetleges előfordulásakor prophylactilrusan is. 

Adagolás: Csecsemőknek és egy éven aluli gyerme
keknek naponta 2X1 kúp, egy éven felüli gyer
m~kekn~k naponta 3 X 1 kúp. Prophylactikusan 
(kinetos1s megelőzésére) 1 kúp % órával az utazás 
megkezdése előtt. - A készítmény érzékeny egyé
neknél enyhe álmosságot, bágyadtságot okozhat. 

Megjegyzés: '* 'l'ársadalombiztosítás terhére szaba
don rendelhető. 

Csomagolás: 10 kúp 8,- Ft. 

DALGOL K.Gy. 
cseppek 

IV. 

Összetétel: 1 ml oldat 0,67 g methylpentynolumot tar
talmaz 15 ml szeszes oldatban. 

Javallatok: Különböző félelmi állapotok, ideges úlla-
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patak és alvászavarok, climaxos panaszok, vege· 
tativ dystonia, asthma bronchiale. 
Sajátos gyermekgyógyásza.ti javalla.t: Neuropathia. 

_4..dagolás: Átlagos napi adag 3-szor 20 csepp kevés 
vízben, vagy kockacukorra cseppentve. 
Gyerrriekadagok: 2 hónapos kortól 14 éves korig: 
2-1 csepp/kg/die, 3-5 részre elosztva (édes kö-
zegben). :c--

1Iellékhatás: Hányás (kellemetlen íze miatt)~ Cse
csemők viszonylag jobban tolerálják. Nem pótolja, 
csak kiegészíti az egyéb kezelési eljárásokat (psy· 
chotherapia, káros környezeti hatások kiiktatása, 
gondos ápolás stb.). 

Megjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére csak 
abban az esetben rendelhető, ha az adott esetben 
a beteg gyógykezelését más - szabadon rendel
hető - gyógyszer megfelelően nem biztosítaná. -
Lejárati idő: 3 év. 

Csomagolás: 1 üveg 15 ml 23,60 Ft. 

DECOSTERON K.Gy. XXXIV. 
olajos inj. 
Összetétel: 1 amp. (1 ml} 5 mg desoxycorton. acet„ 

0,1 ml alcohol benzylic.-ot tartalmaz. 
Javallatok: Mellékvesekéreg hiányos működése (Addi

son-kór), (általános asthenia és ezek kapcsán fel· 
lépő izomgyengeség, valamint hypotonia). Elhű
zódó reconvalescentia, Simmonds-kór, röntgen
kater, égés utáni toxaemia, shock. Súlyos esetek· 
ben (diphtheria, typhus, pneumonia, grippe, tbc) 
célszerű C-vitaminnal együtt adni. 

Ellenjavallat: Hypertonia, oedema. 
Adagolás: Hetenként 2-3 X 1 a.mp. i. musc. Tartós 

Decosteron-kezelés beállítása, a1ni csak mellék· 
vesekéreg-elégtelenség esetében indokolt, kizáró· 
lag intézetben történhet 

Megjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére csak 
akkor rendelhető, ha az adott esetben a beteg 
gyógykezelését más - szabadon rendelhető -
gyógyszer megfelelően nem biztosítaná. - Lejá
rati idő: 3 év. 

Csomagolás: 5 X 1 ml 58, 10 Ft, 25 X 1 ml 290,40 Ft. 
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DEGRANOL e . . h. 
m;. L. 

Öss~etéte1: l szárazrunpulla 50 mO' mann . 
dihydrochlor.-ot tartalmaz e omustinum 
l oldószerampulla 5 ml ~tr chl _ .. 
tartalmaz. · or. IUJ. 0,9%-ot 

Javallatok: Lymphoid és myeloid leuk . 
granulomatosis, lym hasa.re ae?Ua, lympho
myeloma stb. · p oma, ret1culosa:rcoma, 

z~~~~ gyemihekgy6gyászat~ javallat: Főleg Hodgkin. 
ymp osarcomatosis. 

Adagolás: Átlagos adagja más dn 
100 mg intravenásan 5 ·11 10 o .apon_ként 50-
sóoldatban oldva. Cs~~ · m: fiz10Ióg1ás konyha. 
alkalmazható p , ?ryos1 ellenőrzés mellett 
okozhat! . aravenas inJtciáláaa súlyos necrosWt 

Gyermekadagok: 2 hónapos k t '] , 
2-I mg/kg/die · , or 0 14 eves korig: 
kalommal. , I. ven. masodnaponként, 6-8 al-

lf_ellékhatások: émel és bán , .. , 
versejtszám-csökkenfsg Ha yás, ?ze~üles, fehér
alkalmazása felfügges~tendő.ez utobb1 kifejezett, 

M11:~:~;lh~tő~ársadalombiztosítás terhére szaba

Csomagolás: 5X50 m ..J 
mg+ ld' 2~ g i- oldószer 53,60 Ft 25X50 

o oszer oO,- Ft. ' 

DEHISTIN E.Gy.T. 
tabl. XXXVIII. 
Összetétel: I tabl 0 05 . 

chlor.-ot tar~az: g tripelennaminum hydro-

Javailatok: Allergiás eredetű beteg , k 
Adag !' N sege . 

o as: aponta 3-4X 1-2 tabl 
Gyernieka,dagok: 2-12 hóna. . . 
1 /1. tabl./die; 1-6 éves k .. gos 3 kor1g: 2-3-szor 
7-14 éves korig: 2-4.~~~~· 11- ·szar }6 tabl./die; 

Mell 'kh , • , , n tabl. /die. 
e atás„ B...LIUosság. 

Megjegyzés: + Társadal b · ' 
don rendelhető. om lztositás terhére s.zaba. 

Csomagolás: 20 tabl. 18,40 Ft, 100 tabi. 74,90 Ft.-
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IJELAGIL E.Gy.T. 
tabi., inj. 

VI/XLVII. 

összetétel: 1 tabl., ill. 1 au1p. (5 ml) 0,25 g chlorochiu. 
phosph.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Polyarthritis chronica, melynél nincsenek 
reverzibilis destructiv elváltozások, és gerincoszlop 
eredetű gyök-neuralgiák. Malária, amoebiasis,+p,pus 
erythematodes, fotodermatosisok. 

Ellenjavallatok: Nem amoebás eredetű májártalom, 
gastrointestinalis kórképek, vérképzőszervi elvál· 
tozások és a központi idegrendszer egyes meg· 
betegedései. 

Adagolás: Polyarthritis chronü;a esetén 10 napig 2 X 1 
tabletta, n1ajd naponta, később másodnaponk:ént 
1 tabletta. M aláriáhan prophylactikusan az első 
héten két különböző napon 2-2 tabletta, majd he· 
tenként minden hét azonos napján 2 tabletta. The
rapiás célra: 12 tabletta három napon belül. Az első 
napon, első alkalommal 4 tabl„ majd 6-8 óra 
1núlva 2 tabl.; a második és harmadik napon na· 
ponta egyszer 3 tabi. Súlyos esetekben (cerebra1is 
formában) a kezelést 1-2 amp. i. ven. cseppinfúzió
jával kell kezdeni, majd 6-8 óra múlva ezt az 
adagot hasonló módon, vagy i. musc. meg kell 
ismételni. Ezután a kezelés per os folytatandó két 
napig, 2 X 2 tablettával. Amoebiasisban 7 napig 
3 X 2 tabi„ majd újabb 7 napig 3X1 tabl. pro die, 
utána 2--6 hónapon át hetienként 2 X 3 tabi. Im.pus 
erythematodes esetében naponta 3 X 1 tabletta. Foto· 
derrnatosisban Szükség szerinti he"teken keresztül 
naponta 1 tabl., majd hetente 2--3 tabi. - Paren· 
teralis kezelésre i. musc. naponta 2 amp. 
Cseppinfúzióban pro die i. ven. általában 1-2amp. 
50-szerea hígításban adandó. Szalicilátokkal és ké
reghormon-készítményekkel együtt is adható. A ke· 
zelés butazolidin- és arauykésziti;nényekkel kom
binálva óvatosságot igényel, mert az együttes alkal
mazás súlyos bőrelváltozásokat okozhat. 
Delagil-kúra alatt a vérkép folyamatosan ellen
őrizendő. 

Megjegyzés: +, Társadalombiztosítás terhére szaba· 
don rendelhető. 

Csomagolás: 30 tabl. 29,10 Ft, 5 X 5 am.p. 19,80 Ft. 
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DEMALGON Ch. 
tabJ .• végbélkúp 
Összetétel: 1 tabl. 0„27 g amidazoph. 0 18 b 

acetocarbamid.-ot, ' ' g rolll-
1 végbélkúp 0,27 g arnidazoph 0 18 b 
carbamid.·ot tartalmaz. ., ' g romaceto-

Javaliatok: Fájdalomcsillapítás F 'f' ·rui . 
neuritis,ischiaa tab .. • eJ aJ , neuralgra, 

· , ' eses crISis, dysmenorrhoea 
extract1os és postoperatí .e• 'd 1 • post. 

1 ,.. ,.__. . v .taJ a om, rheumatis 
mus, po yarliJ.ll'1tm, endocarditi · fi · 
monia eseteiben. 8• lll uenza, pneu-

A~o~ás: Felnőtteknek egyszeri adag 1-2 tabl 

elóidé;:;· :~:i~::u.~gg erőstéfájdalmak és általuk 
adható (3-4-szer). ese n naponta többször 

Megjegyzés: ~ Társadalombiztosítás • 
don rendelhet{). 5 tabi. és 5 k, «:rh?I'e szaba-
is kiadható. up orvoSl veny nélkül 

Csomagolás: b. 5 kűp 9 40 Ft b 
b. 10 tabl. 9,10 Ft, b: 100 ~bi. ~~~~~t.l88,- Ft, 

DEMALGONIL Ch. 
inj., csepp VI. 

Ös=:~~p~ am0p6. (2 mlth} 0,06 g allylbarbital., 0,4 g 
„ • g ure an.-ot 

t·~~e~~tt::!.~t4!~taa:!~~rbitaI., 3 g amidazoph., 

tar:i:az~lOO ml) 6,66-szoros anyagmennyiséget 

Javall:r-tok: Po_tenciált hatású fájdalom illa ító , 
antirheumat1cum t . , cs P es 
pótlására ha.szná.ll!;i. operativ állapotban morfin 

!á
Sa;'átos lgyerrµ,:kgyógyászati }a.vallat: Hyperpyrexia 

zas ec amps1a, • 

Adagolás: 1-2 arnp. i. n1usc 1 . 
befecskendezve. 30_60 ., amp. 1• ve~.· lasa:~ 
Gyermekadagok: 2_ 12 h csepp napo~ta többszór. 
0 1 ml/k /d . . ónapos kor.g (10 kg·ig): 

' · _g osi 1" musc.; 1-6 éves korig 1-1 5 
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ml/dos1 i. musc.; 7-14 éves korig: 1 5-2 ml/d .'. 
muso. Csecsern6knek 10 kg Vesteúl; felett ia ~~ 

1 ml·t adjunk. 30 kg testsúly feletti gyermekeknek 
2 ml adható. Görcs (lázas görcs) szüntetéeére Seve· 
nallal együtt (!. ott). 

Megjegyzés: ~ Társadalombiztosítás terhére szaba
don rendelhető. 

Csomagolás: b. 5X2 ml arr1p. 13,90 Ft, b. 50X2 ml 
a.mp. 139,~ Ft. 
1 üveg (15 ml) 13,60 Ft. 

DENTOCAR Ch. 
tabl. 

XXIX. 

Összetétel: 1 tabi. 0,5 mg natr. fluor.-ot tartalmaz 
(F ~ 0,23 mg). 

Javallat: Caries dentis megelőzése 

Adagolás: A napi l!tdag a fogyasztott ivóvíz fluorid-ion 
tartalmától függ. Ha az ivóvíz fluorid-ion tarta.ln1a 
literenként nem haladja meg a 0,25 mg-ot, napi 
adagja: terhes és szoptató anyálm.ak 4-.Szer l tab
letta(= kb. 1,0 mg F); 
csecsemőlm.ek 1-szer 1 tabletta(= kb. 0,25 rng F); 
kisgyermekeknek 1-G éves korig 2-szer 1 tabletta 
(=kb. 0,5 mg F); 
iskolás gyerinekeknek 6-14 éves korig 3-4-szer 
1 tabletta(= kb. 0,75-I,01ugF), lehetőlegétkezés 
közben. 
Abban az esetben, ha az ivóvíz fluorid-ion tartalma 
0,25 és 0,50 mg/liter között van, a Dentocar tab
lettát csak kisgyermekek és iskolás gyernwkeknek 
adJuk a fent említett adagolás szerint. 
Amennyiben az ivóvíz fluorid-ion tartalma 0,50 és 
0, 70 mg/liter között van, akkor a napi adag: 
3-6 éves kisgyermekeknek 1 tabletta ( = kb. 
0,25 mg F); 7-14éves iskolás gyermekeknek 2-szer 
1 tabletta(= kb. 0,50 mg F). 
Ha az ivóvíz fluorid-ion tartalma ennél magasabb, 
a Dentocar tabletta adagolása fölösleges, sőt esetleg 
káros is lehet. 
Kisebb-nagyobb létszámú közösségekben {csecse
mő- és gyermekotthonok, napközi otthonok, óvo
dák, iskolák) és a terhesrendeléseken az adagolás 
az egészségUgyi hatóság irányítá8á1,al történik. 
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~~· 
'Keriilni kell mind a tabletták rendszertelen bevé. -J~, 
t.elét, mind a kellő elővigyázat nélküli túladagolást _.j: 
Ha, rendsze;tel~n a bevé~l, hatás nem vá,rható: -:-:; 
a tuladagolás viszont egyreszt heveny mérgezésh ·_._;;,_ 
(főképpen egyszeri nagy adag bevételekor), rn~~ "' 
részt (huzamos túladagolá.8 esetéit) foltos zomán_ 
képződéséhez vezet. Éppen ezért nem szabad ~ 
ew-egy napon dm_a~adt tablettákat összegyűjteni 8 

ut6lag egyszerre potlolag bevenni. 

Megjegyzés: ++ Jelenleg nincs gyógyszertári far. 
galornbai;. Csecsemő- és gyermekotthonokban, óvo. 
d~kban, 1~kolákban és "terhesrendeléseken alkahna
zasa. az egeszségügyi hatóság irányításával történik. 

l 
Csomagolás: 50 tabi. 8,15 Ft, 500 tabl. 44,90 Ft. y:J 

DEPERSOLON K.Gy. XXXIV. 1 
inj. 

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 30 mg 21-desoxy-21-N. 
(N~·methylpiperazinyl)·prednisolon. hydrochlor., 
100 mg urethan„ 8 mg alcohol benzylic., 600 mg 
propylenglycolumot tartalmaz. 

Javallatok: Elsősorban olyan akut kórképek, ame
lyekben a gyors glukokortikoid-hatás életmentő· 
égési, traumás, műtéti vagy intoxicatio következ: 
tében fell~.pő shock. Súlyos allergiás állapotok, 
anal::'hylaxiás shock, transfusiós shock, status a.sth
maticu_s, súlyos gyógyszer-túlérzékenység. Fertőző 
betegsegek kapcsán fellépő toxikus állapot (h_uza. 
mosabb alkahnazása-kor megfelelő antibioticum.mal 
kom?inálv~): Aku~ mellékvese-elégtelenség (pl. 
Addison-crIS1s), máJ·Coma, myoca-rdialis infarctus 
shock-stádiuma, 
Saját~a gyerraekgyógyáazati javallat: Anaphylaxia, 
allergia valamennyi formája; laryngitis, Iaryng0 • 

tracheobronchitis; toxikus állapot; asthmás hörg
hurut súlyos alakjai és asthmás roham; shock. 

Ellenjav:iHatok: Az akutan alkalmazott parenteralis 
:prednisolon·kezelésnek gyakorlatilag nincs ellen
Javallata. A huzamos kezelés ellenjavallatai meg
egyeznek a kortikoszteroid-kezelés ismert ellen
javallataival. 
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Adagolás: Shockbau noratlrenalinnal kombinálva 
30-90 mg Depersolon (1-3 a.n:i.pulla) lassan. intra· 
venásan vagy cseppinfúzióba.n, egyéb indicatiók· 
ban 30-40 n1g (l-1Y2 ampulla) lassan intravená· 
san. Az akut állapot enyhültével célszerű a kezelést 
csökkenő adagban Prednisolon tablettával foly· 
tatni. 
Gyermekadagok: 2-12 hónapos korig: 3-2 füg/kg/ 
dosi i. ven.; 1-14 éves korig: 2-1 mg/kg/dosi 
i. ven. Az injekciót lassan (kb. 3 perc alatt) kell 
beadni. Szükség esetén 20-30 perc múlva meg· 
ismételhető. 

Megjegyzés: +,Társadalombiztosítás terhére „statin1" 
esetben az indicatio feltüntetésével szabadon ren
delhető. Egyéb esetben a Prednisolon tablettára 
megállapított feltételek szerint rendelhető. 
A vényt két példányban („másolat" -tal) kell kiállítani. 
- Életmentő hatása miatt tanácsos a készenléti 
táskában tartani. - Lejárati idő: 1 éY. 

Csomagolás: 3Xl ml amp. 58,50 Ft, 50X1 ml amp. 
805,- Ft. 

DEPERSOLON K.Gv. 
orr- és fülcseppek " 

XXXIV/XVll. 

s• 

Összetétel: 1 üveg (5 ml) 25 mg 21-desoxy-21-N· 
(N' -methyl-piperazinyl)-prednisolon. hydrochlor., 
25 mg lidocain. hydrochlor„ 50 mg dl-ephedr. 
hyd.rochlor., 15 mg alcohol ,8-phenylaethylic., 70 
mg alcohol polyvinilic.-ot tartalmaz 5 ml vizes 
oldatban. 

Javallatok: Fülbetegek műtéti utókezelése, allergiás, 
mucopurulens, mesotympanalis folyamatok, idült, 
gennyes középfülgyulladás akut exacerbatiója. 
Rhinitis vasomotorica, rhinitis allergica, az orr
nyálkahártya heveny és idült gyulladása, oe<lemája, 
heveny orrmelléküreg-gyulladás. 

Adagolás: Naponta több ízben 4-5 cseppet a fül
kagylóba, ill. az orrnyílásba csepegtetni. A készít
mény csecsemő· és gyermekgyógyászati célra nem 
alkaln1azhat6. 
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. , . .+ Társadalombiztosítás terhére szak. 
MegJ~k szabadon, körzeti, üzemi stb. orvosok =k szskrendelés {fekvőbeteg-gyógyintézet) java.s~ 

Iata. alapján rendelhetik:. - Lejárati idő: 2 év. 

Csomagolás: 1 üveg (5 ml) 21,80 Ft. 

DEPERSOLON K.Gy. 
szemcsepp 

XXXIV/XLV. 

Összetétel: 1üveg15 mg 21-desoxy-21-N-(N'-methyl
piperazinyl}-prednisolon. hydrocblor., 25 mg alco
hol-,8-phenylaethylic„ 70 mg alcohol polyvinilic.-t 
tartalmaz 5 ml vizes oldatban. 

Javallatok: A mellső segmentum különféle, elsősorban 
allergiás eredetű gyulladásai, továbbá kémiai és 
fizikai ártalmak okozta izgalmi állapotok. Félhe
veny is idült kötőhártya-gyulladás, conjunctivitis 
vernalis és follicularis, keratoconjunctivitis rosa
ceae és phlyctaenosa. Keratitis parencbymatosa és 
disciformis, keratoplasticai műtét után. Scleritis, 
episcleritis. Elülső uveitis: iritis, iridocyclitis kü
lönböző formái. Ophthalmia sympathica. Az adott 
kórképnek megfelelően, az esetleges fertőzés leküz
désére és a szövődmények kivédésére egyéni javal
lat alapján, célszerű a kezelést antibioticumokkal, 
értágít6val vagy aethylmorphinnal kiegészíteni. 
Hátsó folyamatoknál belsőleg is adandó predni
solon ! Blepharitisben Hydrocortison szemkenőcs 
ajánlatos. 

Ellenjavallatok: Herpes simplex corneae, továbbá 
minden olyan szemészeti megbetegedés, amelyben 
a szaruhártya hámfosztott vagy érzéketlen. Ulcus 
serpens corneae, vírus okozta gyulladások, kerato
conjunctivitis epidemica korai stádiuma. Glaucoma. 
Égések és sza.t'uhártya-felmaródások kezelésében in
dividuális megítélés alapján alkalmazható az össze
növések meggátlá-sára. Szemészeti műtétek után 
csak a műtét napjától számított 4-5, naptól 
kezdve célszerű a készítmény alkalmazása. 

Adagolás: A kórkép súlyosságának megfelelően na
ponta 1-3-szor 1-2 cseppet az alsó áthajlá.sba 
cseppentoeni. 
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Iti . uyzés• + Társadalombíztosítás terhére csa~ 
~~észe~i szakrendelések rendelhetik. - LejáraH 
idő: 2 év. 

Csomagolás: 1 üveg { 5 ml) 16,20 Ft. 

DEPRIDOL 
inj., tabl. 

K.Gy. v. 

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 10 mg methadon. hydro· 
chlor.-ot, t lm 
1 tabi. 5 mg methadon. hydrochlor.·ot tar a az. 

Javallatok: Fájdalomcsillapítás és görcsoldá<:i. Morfin 
helyettesítésére. 

Adagolás; Naponta 1-3-szor 1tabi.,1-2-szer 1 a.mp. 
s. cut. vagy i. mu.sc. 

Megjegyzés: ~~ Társada.Iombiztosítá.s terhére sza
badon rendelhető. 

Csomagolás: b. 5Xl ml amp. 8,- Ft, 50Xl rr.J amp.' 
80,-Ft. 
20 tabi. 6,40 Ft, 100 tabi. 16,60 Ft. 

DERMAFORINE E.Gy.'1'. 
sebhint6por 

XLVI. 

Összetétel: 1 szóródohoz 0,0152 g pyoktanin. a~eum, 
0 036 g hydrarg. amidochlor., 0,036 g hy rarg. 
hl' •t. 0 036 g hydrarg. oxyd. fiav., 0,112 g 

e or. rm • • · · t t t hnaz zinc. oxyd., 0,376 g bism. subu1tr1c.-o ar a -
10 g sebhintőporban. 

Javallat: Sebhintőpor. 

Me . zés: l'B Társadalomb~t. te:hé.1:'e . szabado!1 
r~~es:lhető. _ 10 g orvosi veny nelkül lS adható. 

Csomagolás: 1 szóródoboz (10 g) 1,40 Ft, 1 zacskó 
(100 g) 14,- Ft. 

DERMASEPT B. 
kenőcs 

XLIV. 

Összetétel: 1 tubus (20 g) 0,03 g argent ~tri~, 0,2lfg 
monobrombenzol., 0,2 g acid. o·ox:ychmo n eu 'f 
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o,~ g re.s. píni, 0,2 g tereb tnobromphen. o 5 g . .e • _comm., 0,29 g bisrn 
d 1 ' ' pix .1.ag1 redest O s · 

oxy ., g armnon. bitum sulf. " ' g zinc. 
oxyd., 1 g sulfur praeci '1 2 on:, 1 g plumb 
1,3 g ol. jecor.-t tartalm p„ ' . g ?.ISm. subnitric · az vazelin tipusú ke „ b ., 

Javallatok: Fertőzött b nocs en. 
ekzen'". se ek kezelése, p d = yo erma, 

Adagolás: A beteg testfelületre kenni 

Megjegyzés: Társa.dalombiztos't, . rendelhető. 1 as terhére szabadon 

Csomagolás: l tubus (20 g) ü,90 Ft. 

DIACODON A. 
tabl. 

V. 

Összetétel: 1 tabl 5 hydrochlor.-ot W:rtalm~:. acetyldihydrocodeinon. 

Javallatok: Bronchialis , .. „ 
mint köhögéscsillapító.es tudomegbetegedésekben 

Adag@lás: Felnőtteknek . .. 
este 1 tabletta. Gyerme~:E!ozbei;- 2X Yz tabletta, 
egyszer 1/4 ta.bletta adható. ek 1 even felül naponta 

Megjegyzés• """" "'á 
b d 

• 'Zl""E' J. rsa-dalombiztosí-'-,.1:- h 
a on rendelhető. ~ ter ére sza-

Csomagolás; 10 tabi. 11,40 Ft. 

DIAPHYLLIN K.Gy. 
tabi., végbélkúp XVI. 
Összetétel: 1 tabi 0 1 . 1 kúp (2 rr) 0 36 · ' .g arnL.'lophyllinumot 

o ' g Bxn1nophyllinumot tart .Í 
J avaílatok: An ina . a maz. 

brcnchiale a~teriospecto~is, a-sthma cardiale és 
detű ker~ési zavar~l~rotikus és. hypertoniás ere
claudicatio intermitte' my.?path1a cordis chronica 
cardialis és nephrog n,,daecompenzált vitiumok' 

en oe emák. ' 

Adagelás• N 
k

, • aponta 3·szor 1-2 tabi up. ., naponta 1-2 
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l\{egjegyzés: Tá..-rsadalorobiztositás terhére csak abban 
az ~setben ~er;idelhető, ha az adott esetben a beteg 
gyogykezeleset más - szabadon rendelhető -
gyógyszer megfelelően nem biztosítaná. 

Cson:rngolás: 20 tabl. 18,80 Ft, 100 tabi. 83,50 Ft. 
10 kúp 41,80 Ft, 100 kúp-3133,80 Ft. 

JJJAPHYLLIN GLUTEOSUM 
J{.Gy. 

XVI. 

inj. 24% 
Összetétel: 1 amp. {l ml) 0,24 g aroinophyllin., 0,01 g 

norca.in.-ot tartalmaz. 

javallatok: 1. Diaphyllin. 

Adagolás: 1 ampulla kizárólag i. m-usc. J 

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon 

rendelhető. 
Csomagolás: b. 5 X 1 ml amp. 9,50 Ft. b. 50X1 ml 

amp. 95,- Ft. 

DIAPHYLLIN VENOSUM K.Gy. XVI. 

inj. 4,8% 
Összetétel: 1 a:rnp. (5 inl) 0,24 g aminophyllin.-ot 

tartahna.z. 

Javallatok: 1. Diaphyllin. 
Adagolás; 1 ampulla kizárólag i. ven., lassan befecs· 

kendezve. 
Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szaba.don 

rendelhető. 
Csomagolás: b. 5X5 ml amp. 11,30 Ft, b. 50X5 inl 

amp. 113,- Ft. 

DIAPULMON Ch. VI. 
olajos inj. 
Összetétel: 1 amp. (2 ml) 0,06 g clúnin. anhydr., 

0,05 g crunphor„ 0,16 g i:nenthol., 0,4 ml aetherol. 
ouoolyptit tart.alroaz olajos oldatban. 
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Jav~iatok: Bronchitis, bronchopneumonia h 
tikus és postoperativ pneumonia bro ,hiyp_os".a· · 
t ''d" b , ' ne ecta,s.„ u o-a scessus es -gangraena grippés t .. dők ..,,, 
kációk megelőzése, pertussia: as u o~pli. 
tbc-sek vegyes fertőzése nik t. thma bronchiaie,. · 
rhinitis esetén inhalációban ~s.In·abusus, laryngitis, 

Adagol~: Naponta 1-2-szer 1-4 . 
A kura 1-3 héti17 tart ml l. musc, 
G """"" o • yerme,~ok: Csecsemőnek na on 
ml, 5 éves korig 0,5 ml 12 , :f . ta egyszer 0,3 
ciós alkalmazása: 20-a'o cs eves or1g l ml. Inhalá. 
ve, belélegezve. epp forró vízre cseppent. 

Megjegyzés: Tfilsadalombizto 'tás , 
rendelhe'bő. 81 terhere szabadon 

Csomagolás: b. 1 o X 2 ml arn 
amp. 267,-Ft. p. 26,70Ft, b.10ox2m1 

DICAPTOL Ch. 
olajos inj. LII. 
Összetétel: I amp (1 ntl) 0 

benzyl, benzoic:, oleum p•:o g_ cljmedrcaprolum, 0,2 g 
lllJ. a l ml tartalma 

Javallatok: Nehé~e'...., ..... ~, , z. 
J!;JJ uu..uergezesek Is" b 

arz::.nobenzol-mérgezés. ' e osor an arzén-, 
SaJátoa gye:rniek · ' . 

gyogyaazati javallata· Ak d · Ad ]' . ro yrua,. 
ago as: Heveny mérgezés es ... ~ 1 „ 
J amp 2 e=n e so nap 4-6 · ··a -4. napon 3XI . -szar 
1 amp. Befecskendezés mél amp.~ az 5--6. napon 
Gyet'mekadagok: 2 hóna yen, 'intrag~utaealisan, 
3-2 mg/kg/das. i. mu~:s kortol 14 eves korig: 
naponkénti injekciók ~-6-szor naponta (a 
kentjük 6-ról 2-re kb slO t fokozatosan csök-
Vaskészítmény adása· .:;_8'R. alatt). 

l\:t • egyi eJű1eg contraindikált. 
egd Jegyzés: + Társadalombiztosítás 

on rendelhető. terhére szaba-

Csomagolás: lOXI ml amp. 43,40 Ft. 

l.20 

DIENOESTROL B. 
tabl. 0,5 mg és 2,5 mg 

XXXIV. 

Összetétel: 1 tabl. 0,5 mg, ill. 2,5 ing dieuoestrol.-ot 
tartalmaz. 

Javallatok: Tahi. 0,5 nig-oa: Menopauea, amenor
rhoea, sterilita-s, uterus-hypoplasia, la-etatio meg
akadályozása. 
Tahl. 2,5 mg-oa: prostata-cc., mamrna-cc.-ból eredő 
csont-metastasisok. 

Ellenjavallat: Rfikos hajlamos.sfigra valló családi an
amnesis. Praeclimacteriumos, rendszertelen men
struatio esetén csak szövettani diagnosis után 
javallható. 

Adagolás: Menopausa enyhe tüneteinek kezelésében 
per os a szakaszos adagolás célszerű, pl. első héten 
napi 3X1 tabl. (0,5 mg-os), a második héten napi 
2X1 tabl. (0,5 mg-os), a harmadik héten napi 
1 tabl. (0,5 mg-os). Ezután néhány heti szünet, 
amíg a tünetek újra nem jelentkeznek. Néha kisebb 
adagok is elegendőek. Súlyosabb tünetek (ízületi 
folyamatok, psychés állapot, hypertonia stb.) keze
lése esetén nagyobb adag, a fenti adagok kétszerese 
is indokolt lehet. 
Atnenorrhoea esetén az adagolásra a tüszőhormon
kezelésben követett általános irányelvek a mérték
adók. Ajánlatos naponta 4X 1 tablettát (0,5 mg-os) 
három héten át adni. Egy heti szünet után az 
adagolás megismételhető. 
Sterilitas esetén, amennyiben azt genitalis hypo
plasia okozza, napi 2 tabletta (0,5 mg-os), minden
kor a ciklus egyik felében adandó. 
Lactatio rnegállitására. az első hii:rom napon át 
3X2 tabl. (0,5 mg-os) szükséges a tejelválasztás 
megszűnéséig. 

2,5 mg-os tahl.: Férfiaknak (prostata-cc.) a kívánt 
gyógyszerhatás eléréséig (G-8 hét) naponta 6-8! 
tabletta 2,5 mg-os, azaz 15-20 mg. Azután ele
gendő napi 3 ! 2,5 mg-os tabletta. Kedvező vissza
fejll5dés esetén az oestrogen-szint napi 1 2,ó mg-os 
t.a.blettá.val is fenntartható, Műtétre1 alkalmatlan, 
főleg öregkori prostata-hypertrophiás vizeletürítési 
panaszok esetében naponta. 3 X 1 ! 2,5 mg-os tabl. 
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szedése elegend6. A dysuriás panaszok enyhülése 
után naponta l 2,5 mg-os tabi. 
NőJ.,-nek: Climax-koron túli emlőrákból kiinduló 
csontáttételes megbetegedésekben 4-6 héten át 
napi 6-8 2,5 mg-os tabletta. Huzamosabb szedés 
után beálló hormontelítettség esetén - ha men. 
struatiós. tünetek stb. jelentkeznek-a napi adagot 
csökkenteni kell vagy a készítmény szedését abba 
kell hagyu:i, ill. tesztoszteron adagolá.sával kell 
ellensúlyozni. Clin1ax-koron belüli nőknek olyan 
esetben adjuk, ha a tesztoszteron-kezelés nem járt 
eredménnyel. 

Megjegyzés: +: Társadalombiztosítás terhére szaba
don rendelhető. - Lejárati idő: 5 év. 
Egy 2,5 mg-os tabi. a legnagyobb egyszeri adagnál 
(2 mg) többet tartalmaz! 

Csomagolás: 20 tabl. 0,5 mg 3, 70 Ft, 
50 tabl. 2,5 mg 20,50 Ft. 

DIENOESTROL B. 
kenőcs 

XXXIV. 

Összetétel: 1 tubus 0,02 g dienoestrol.-ot tartalmaz 
20 g vazelin típusú kenőcsben. 

Javaliatokt Az ovarium dysfunctiójábóleredő tünetek 
percutan kezelésére: ciklikusan fellépő ekzemák, 
pruritus, kratrrosis vulvae, acne vulgaris és rosacea, 
ulcus cruris, fagyási sérülések. 

Ellenjavallatok: Nem hormonális eredetű elváltozá.sok 
{tbc, cachexia). 

Adagolás: Ciklikusan jelentkező ekzemákra, pruritus 
és kraurosis esetén a hüvelybemenetet éjszakál'a 
és szükség szerint reggel is kenőccsel be kell kenni. 
Acne vulga.ris és rosacea esetén a beteg területet 
hasonló_an kezeljük. Az emlőbimbó-rhagadnk keze
lésél'e bórsavoldatos lemosás után kb. babnyi meny
nyiségű kenőccsel bevont steril gézlemezt teszünk 
az emlőbimbóra; colpitis vetulMum esetén kenőcs
csel fedett tampont helyezünk a hüvelybe. A vér
keringési zavarok folytán nehezen gyógyuló feké~ 
lyeket {ulcus crm·is) és a fagyá.si sérüléseket a seb 
környékének 1negtisztítása után a kenőccsel be~ 
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vont steril gézlemezzel fedj~. A k_ötést napon~ 
váltjuk a teljes behámosod~1g. ··G-~1ug~lás esetén 
(sarjképződés) néhány napig ,koz~mbos kenő_csre 
t.érünk át, azután ismét az e1őbb1t alkalmazzuk. 

l\.fegjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére szaba· 
don rendelhető. 

Csomagolás: 1 tubus (20 g) 6,- Ft. 

DIGOXIN K.Gy. XIV. 
cseppek 0,1 %, inj. 0,5 mg, tabl. 0,25 mg 
Összetétel: 1 üveg 15 mg digox_in. -ot tartalmaz 

propilénglikol tartalmú szeszes-vizes oldatban: , 
1 amp. {2 ml) 0,5 mg d:igoxin.-ot_tartalmaz propilen
glikol tartalmú. szeszes-vizes oldatban. 
1 tabl. 0,25 mg digoxin.-ot tartalmaz. 

Javallatok~ A keringési elégtelenség (cardi~lis decom· 
pensatio) helyreállítása és a compensatio fenntar-

M• h d Sajátos gyerm-ekgyógyászati javallat: Ti:-c ycal' ~a·· 
val járó szívelégtelenség vala_~ennyi formáJa, 
amelyben gyors digitalis-hatás kívánatos. 

Adagolás: A compensatio helyreállítására az első 
(esetleg a második) napon nagyobb a~ag 2-2Y:< 
ampulla i. ven„ illetve 40-60 csepp, „illetve !"-6 
tabletta alkalmazható. Az adagot a kovetkez~ na.
pokban csökkenteni helyes akkor is, ha sermmlyen 
toxikus jelenség nem mut.atkozik. A hel~állított 
compensatio fenntartására általában napi _l0-20 
csepp, illetve 1-2 tabletta sz~é~~- ,T:ki~1tettel 
arra, hogy a Dígoxin gyorsan eh;nmalod1k ~~ nem 
kumulálódik, a fenntartó kezel~s so~án .~zm;-etek 
beiktatása nem indokolt, csak mtoxicat1os Jelen-
ségek felléptekor. , 
Gyernwlmdagok: D·igitalizáló v. telítő adag (2 honapos 
kortól 14 éves korig): Per os• 2-1 csepp/kg. 
I. musc. vagy i. ven.: 0,1-0,08 ml/kg .. , 
Gyors digitalizáláshoz a fenti összmennyiseget álta;, 
lában 48 6ra alatt adjuk be úgy, hogy az elso 
adag az összmennyiségnek kb. egyharmada (esetl~g 
fele) legyen, a fennmaradt mennyiséget pedig 
egyenlő adagokra elosztva alkaln1azzuk, 6-8 órán
kénti adagokban. 



~Sb'Ú digitalizáláshoz ~ telít<) adag összmennv-i~ 
segét 5~7 nap alatt adjuk be, napi 3-4: egyfor~ 
adagban. a 
Fenntart6 adag: Mindhárom korcsop tb - ál Iá 
ban a telítő adag egynegyede. or an · ta -

Mellékhatás: Hányás szédül, l' , · 
cardia., bigemin puÍzus es, atas.zavar, brady. 

M • • extrasystolia. 
eg;egyzés: ~+ Társadalomb · t í á 
badon rendelhető _ LB··.i:_ .1~ 0„8 t s terhére sza. 

· ~Jl;!.ratr 1do: 3 év. 
Csomageiás: 1 üveg 15 ml 21,30 Ft· 

5 X2 ml amp. 10,50 Ft; ' 
50 tabl. 14,40 Ft, 250 tabl. 60,50 Ft. 

DIOTILAN Ch. 
tabl. XXIV. 

Összetétel: I tabI 0 1 tartalmaz. · ' g na.tr. dioetyl-sulfosuccin.·ot 

Javallat: Obstipatio. 

Adagolás: Felnőttek átla 0 da . 
esetleg 3 tabl g= kg kns akg3a esetenként 1-2 

M • , :· _,...,rme e e l/1-72 tabl. ' 
egjegyzes: Tarsadalornbiztosít.t:~ 
rendelhető. ~ terhére szabadon 

Csomagolás: 10 tabl. 3,60 Ft. 

Dfi'.ANKRIN K.Gy. 
belben oldódó drazsé XXI. 
Összetétel: 1 drazsé 0 15 . ,., . 

num rdcc.-ot tarta~az~ pan.~reatm, 0,05 g duode-

Javallatok: Achylia ga"trica d s -·, 
működés csökkenése' "v 1 ' Yk.pepsiak, a pancreas-
té · e va.ű'y iesésé 1 ·' ' s1 zavarok, hasmenés, 0 ve Jaro emész-

Adagolás: Naponta 3-szor 1-2 dra '"'tk , 
M ~ ·ZSe~ e ezes közben. 
· eg1e~; Társadalombiztosítás terh. 
renaelhető. _ Lejárati idő: 3 év. ere szabadon 

Csnmagolás; b. 30 drazsé 
20J- Ft. 6·- Ft, b. 100 drazsé 

1.24 

DIPHEDAN KGy.T. 
tabl. 

III. 

Összetétel: 1 tabl. 0,1 g phenyt-oin.-ot tartahnaz, 

Javallatok: Genuin és organikus eredetű epileps1a. 

Adagolás: Napi 1 tabl.-ról emelkedve napi 3-szor, 
esetleg 4-5-ször 1 tabl.-ig. Gyermekeknek -4 -éves 
korig 2X 1/ 4 , 6 éves korig 4x11~, 12éveskorig2xl 
tabi. A beállítás ideje alatt Sevenal adandó. 
Csak orvosi felügyelet mellett szedhető! Bőrtüne
tek jelentkezésekor az adagot csökkenteni kell 
vagy a kezelést abba kell hagyni. 

Megjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére szaba
don rendelhető. 

Csomagolás::2s tabl. 8,20 Ft. 

DITHESCOP B. 
inj. 

v. 

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 20 mg morph. hydrochlor., 
30 mg a.ethylmorph. hydrochlor., 0,4 mg scop. 
hydrobro1n. -ot tartalmaz. 

Javallatok: Narcosis bevezetése, elmebeteg erős n1ot-0-
rikus izgalma, fájdalomcsillapítás. 

A.dagolás: Szükség szerint 1 amp. s. cut. 

Megjegyzés: ~~ Társadalombiztosítás terhére sza
badon rendelhető. 

Csomagolás: b. lOXl ml amp. 16,70 Ft .. 

DITYRIN Ch. 
drazsé 

XXXIL 

Összetétel: 1 drazsé 25 mg dijodtyrosin.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Hyperthyreosis, Basedow-kór, alkati so
ványság, climax. 

Adagolás; Naponta 2-4:--6 tabl., súlyos esetekben 
napi 10 tabl.-ig, krónikus intermittál6 kezelés a 
pulzus, testsúly, alapanyagcsere kontrollja mellett. 
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Általában kétheti kezelés után 5 napos szünet 
Gyerniekeknek másodnaponként 1 tabl. Csak ál: 
landó orvosi ellenőrzés mellett ad.ha.tó. 

nfegjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére szaba
don rendelhető. 

Csomagolás: 50 tabl. 8,40 Ft. 

DOLARGAN Ch. 
inj., tabi. 

v. 

Összetétel: 1 amp. (2 ml) 100 mg pethidin. h d 
chlor.·ot Y ro-

1 tabl. 25 mg pethidin. hydrochlor.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Erős fájdalomcsillapító és görcs ldó· :finh l tt , , , o .mor-
. e ye es1tésere főleg epe- és vesekólikában. 

Adagolás: ~apf 1-3-~zor 1 tabi. vízben oldva, étkezés 
után. Szükség szermt napi 1-3-szor 1-2 ml izom
ba vagy bőr, alá. {Venába: 10 ml 10%-os szőlő
cukor vagy elettani konyhasóval hígítva lassan 
2-3 perc alatt.) ' ' 
(}y_~rmekadagok: 2 hónapos kortól 14 éves korig: 
mutét vag_y egyéb, nagy fájdalom enyhítésére 1 
1ng/kg/dos~ s. ~ut.; az ún. lytikus cocktailban {Hi
bernallal es P1polphennel együtt): 2 rng/kg/dosi 
s. cut. - A tabletta használata a gyennekgvó-
gyászatban kerülendő. • 

Megjegyzés: ~~ Társadalo1nbiztosítás terhére sza
badon rendelhető. 

Csomagolás: b. 5X2 ml amp. 15,90 Ft, b. 1oox2 inl 
amp. 318,- Ft. 
20 tab!. 7,80 Ft. 

DOLOR K.Gy. 
tabi. 

v. 

Összetétel: 1 tabl. 0,02 g aethylmorph h dr hl o 3 g ·d h 0 · Y oc or., 
' ann azop " '3 g phenacetin.-ot tartalmaz. 

Javallatok; I\figraine, fogfájás, neuralgiás fájdalmak. 

Adagolás: Naponta 1-3-szor 1 tabl. 

12ű 

Megjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére szaba
don rendelhető. 

Csomagolás: b.10 tabl. 13,30 Ft, b. 100 tabl.133,-Ft. 

DOMATRIN Ch. 
inj., tabi. 

v. 

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 1,5 mg methylhomatrop. 
brom., 0,84 mg thebain. hydrochlor., 1,5 mg codein. 
hydrocblor„ 1,76 mg papaver. hydrochlor., 9,1 mg 
noscapin. hydrochlor., 26,8 mg morph. hydro
chlor.-ot tartalmaz szeszes vizes oldatban. 
1 tabl. 2 mg methylhomatrop. brom„ 0,21 mg 
thebain. hydrochlor„ 0,38 mg codein. hydrochlor., 
0,44 mg papaver. hydrochlor., 2,28 mg noscapin. 
hydrochlor., 6, 7 mg morph. hydrochlor.-ot tar
talmaz. 

Javallatok: Narkózis bevezetése, gyomorbántalmak
kal kapcsolatos fájdabnak és görcsök, bélvérzés, 
epe-, vesekőkólika, dysmenorrhoea, éjjeli izzadás, 
angina pectoris. 

Adagolás: Erős kólikás fájdalmak szüntetésére 72-1 
amp., narkózis bevezetésére l-1Y2 amp., s. cut. 
Naponta 2-3-szor 1-2 tabl. 

Megjegyzés: +~ Társa.dalombiztosítás terhére sza
badon rendelhető. 

Csomagolás: b. 5Xl ml amp. 8,15 Ft, b. lOOXl nü 
amp. 164,- Ft. 
l 0 tab!. 3,40 Ft. 

DOPEGYT E.Gy.T. 
ta.bl. 

XVI. 

Összetétel: 1 tabl. 0,282 g methyldopumot (n~ethyl
dopum 1,5 H 20 alakjában) tartalmaz. 

Javallat: Alkalmazása olyan középsúlyos hypertensiv 
betegeknél javallt, akiknél a hypertensio rnál" hosz· 
szabb ideje fennáll, vagy akiknek labiliB hyperten
siója sedativ therapiára nem reagált. A Dopegyt 
mind áll6, mind fekvő helyzetben csökkenti a vér
nyomást. A napi vérnyomásingadozás a szer alkal-
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mazásával minimális; munka~hypotensio ritkán 
~ rdul elél. Az adag helyes megválasztásával a túl
z~tt mórtékii reggeli hypotensio elkerülhető anél
kül, hogy a későbbi vérnyomáscsökk:enés elma
radna. Hatása általában 12-24 óráig tart és a 
therapia leállításakor sem jelentkezik hypertensiv 
kiugrás. Sem a glomerularis filtratiót, sem a vese 
vérátfolyását ne1n befolyásolja jelentősen. Alkal
mazásakor a perctérfogat rendszerint változatlan 
:marad anélkül, hogy a pulsus-szám szaporodna. 

EilenjavaHatok2 Alkalmazása phaeochromocytomá
ban. szenvedő betegeknél, továbbá aktív hepatitis, 
veseelégtelenség esetén, valamint terheseknél ellen
javallt. 

Adagolás: Adagolása egyéni beállítást igényel. Kezdő 
adagja felnőtteknek általában az első két nap estén
ként egy-egy tabletta, mely adag kétnaponként 
egy-egy tablettával emelhető a vérnyomás kellő 
csökkenéséig. A maximálisan alkalmazható napi 
adag: 8 tabletta. A kellő hatás elérése után -
ugyancsak kétnaponként - a napi adag egy-egy 
tablettával csökkenthető, a megfelelő Jenn'tartó 
adagra. Ez általában napi 2-3 tabletta szokott 
lenni. A Dopegyt-therapiát az egyéb medicatiók 
fokozatos elhagyásával célszerű bevezetni, az alkal
mazott Dopegyt; mennyiségének ugyancsak foko
zatos - a kellő therapiá-s effektust biztosító -
emeléséig. Egyéb antihypertensivununal vagy salu
reticummal kombinálva is adható, ebben az esetben 
additív hatás érhető el. 

Meliékhatás()k: A therapia kezdetén vagy az adag 
növelésekor átmeneti sedativ hatás észlelhető. 
Néha szédülés, fejfájás, gyomor-bél tünetek is elő
fordulhatnak. Az ortho.Statikus hypoteruiio tünetei 
ritkábbak és enyhébbek, mint egyéb antihyper
tonicumnál. Enyhe szájszárazság, ritkán nausea is 
előfordul. Az esetleb>BS oedema thiazid-szárma.zék 
alkalmazásával megstiiutethető. Néhány alkalom
mal a fehérvérsejt.szám reversibilia csökkenését ész
lelték, amely csökkenés elsősorban a granulocytá. 
kat érintette. A szer alkalmazásállak első hetében 
depressio, hallucinatio, i;zórványosan láz jelentkez
het, egyes esetekben a máj-functiós próbák eltéré; 

, tal, klinikai jelen-, _ 1 ·· tt (májkárosod3Sra u 0 
seve egyu lált k) A. gyógyszer megvo
séget azonban nem ta a · ~ds · t övid időn 
nása után ezek a tünetek ren zerm ' r 

belül megszűnnek. -..- , célszerű a direkt 
T t , Dopegyt-kúra, soran 

ar os ) . álattal Y?-1 évenként az 
Coombs-test (J?CT Vl~~molytikW: anaemia lehe-
e~e~le?"es _auto~mmunA Dopegyt a katechol~p:iin
toseget kizárni. h t - 's így -
próba hamis pozitivitását okoz a J~,. ·~ keltheti. 
tévesen - phaeochromocytoma gyanuJa 

• , k• +' Társadalombiztosítás terhér~ csak 
Meg)egyzese • , . , t va y belgyógyászati szak

fekvőbeteg-gyogymi:z~, g delhető a hypertonia 
rendelés jav~lata ah }J;a:~dyl vaU Rausedyl
olyan - ese~1ben~ av:zettek megfelelő eredményre, 
kombmác1ók ne „

1 
t" i A vényen a 

illetőleg a beteg ezeJ>:et ;i-em JO_ll urt"i g a szakren-
1 d, gyógyintézetet, 1 e o e 

javas atot B.; 
0 

, ~ 1 k ll tüntetni. delést és a Javaslat keltét e e 

50 tabi. 76,- Ft, 200 tabi. 386,- Ft, Cso1nagolás: 

DORLOTYN 
tabL 

Ch, II, 

Összetétel: 1 tabi, 0,20 g amobarbital.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Sedativum, hypnoticum, tartós altatás. 

. , nta kétszer 1/4 -% tab-
Adagolás: Sedat1_vumk~n: n~p~bl. lefekvés előtt fél 

letta, hypnot1cumk?n da olást 3X1 tabl.-val 
ok'rá\dT~~·kT::0J:~ :1:a=é~:e: ké~est emeljük~ ill~t';,e 

ez JU ' b t állapotának es turo-csökkentjük az adagot a ~ e~ 
képességének figyelembevetelevel-

M • , .cz.. Társadalombiztosítás t.erhére szaba-C"Jegyzes: '1!."' 

J'on rendelhető. 
Csomagolás: 20 tabl. 7,10 Ft, 250 tabi. 65,30 Ft. 

EGGOSALIL E.Gy,T, 
tabi, 

VL 

Összetétel: 1 tabl- 0,5 g salicylamid.-ot tartalma:· 

1 k Hűl, 'ses és rheumás megbetegedések, feJ-Javal ato : e: 
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fájás, és egyéb fájdalmak, láza.s állapotok, poly. 
arthritis. 

Adagolás: Naponta 3X2 tabl. 

Megjef,7zés: Társadalombiztosítás te b, 
rendelhető. r ere szab.idon 

Csomagolás: b. 30 tabI. ll,lO Ft. 

ELASTOSA.1\T B 
· k . XLIV. cm enyv-pólya 

Összetétel: 7Ú-~o g cinken ·v . , , , 
4% zinc. oxyd. o Üfio/c nat:V h el1 ~U:-Pl egnált polya 

' ' o • e o e1111c. -ot tartalmaz. 
Javallatok: Dlcus cruris varin~ 't k 

• vvSl as, e zema 
Alkalmazás• A p 'l 't has · 

helyezve .néhá o ya . ználat előtt két fapálcára 
víz f.„I, h_ ' n~ percig lefedett edényben gőzölgő 

o e eiyezzük. Utána a 'l , t . 
menetekkel a meg beteg d · t péo ya ~mdelyszerű 
juk. En he sün „ , e e ~ v gtagreszre csavar. 
letapad yés egy~~~!:!ra a polya anyaga alapjához 
amelyet 7 14 · . h rugalmas masszává válik 
levá.gással~ag. yn~!iegag~ubnk a betegen. A pólyát 
l , viz en való áztat' t' ecsavarassal távolít" k 1 Dl . as u an 
ekzema a pól ázás J~ e ·, cus crur1s, nedvező 
len kötendő. y e tt szarazpárá.s kötéssel steri-

:R-íegjegyzés: Társadalombiztosít'· te l , 
rendelhető. <lolS r 1ere szabadon 

Csomagolás: 1 pólya. 5 m X l 0 cm 23, 90 Ft. 

E~~-ROSEPTOI, E.Gy.T. XLVII. 

Összetétel: 
talmaz. 

1 tabl. 0,25 g jodchloroxychinolin.-ot tar-

Java.Hatok: BRcillaris és ainoeb' . 
colitis, erjedéses és th d ,as dysenteria, entero-
ha.smenések. ro a asos dyspepsia, nyári 

Adagoiás: Oralisan felnőtteknek 
tabletta é1;kezések után. általában 3 X 1-2 
Gyermeka,dagok. 2 12 h6 

· - nnpos korig 3-4-s.>;:er 
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l/4-Y:! tabl./die, 1-G éves korig 3-4-szer Y:1.-o/4 
tabl./die, 7-14 éves korig 3-4-szer 1-I:Y2 
tabl./die. 

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon 
rendelhető. 

Csomagolás: 20 tabi. 16,50 Ft, 250 tabl. 151,60 Ft. 

EPHERIT Ch. 
inj., tabl. 

XV. 

Összetétel: 1 a1np. (1 ntl) 0,05 g dl-ephedr. hydro· 
chlor.-ot, 
1 tabl. 0,05 g dl-ephedr. hydrochlor.-ot tartalmaz. 

Javallatok: H~ypotonia, collapsus, fenyegEOtŐ légző
központi bénulás, szív-block, asthma, bronchitis 
chron„ emphysema, allergiás bőr- és bélbetegség, 
tengeribetegség, narcolepsia. 

Adagolás; Naponta 3-szor Y2-1 tabl. Asthmás roham 
előtt 1 tabl„ roham alatt vagy akut vérnyomásesés 
megszüntetésére 1 amp. s. cut. Bélrenyheség esetén 
naponta 2-szer Y2 tabi. 

Megjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére szaba
don rendelhető. 

Csomagolás: b. 5 X 1 ml amp. 8,30 Ft, b. 50 X 1 ml 
amp. 83,- Ft. 
b. 20 tabl. 6,40 Ft. 

ERGAM K.Gy. 
inj., cseppelr 

XXVI. 

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 0,3 mg ergotamin. tart.-ot, 
1 üveg 3 mg ergotamin. tart.-ot tartahnaz. 5 ml 
propilenglíkol-tartalmú vizes oldatban. (1 ml= kb. 
25 csepp = 0,6 mg hatóanyag.) 

Javallatok: Szülészetben korai gyermekágyi vérzés 
(atonia post partum), késői gyermekágyi vérzés, 
gyermekágyi subinvolutio megelőzésére és keze
lésére, abortus incompletus esetén a vérzés csök
kentésére, vetélés befejezése után a méh össze
húzódásának elősegítésére; nőgyógyászatban (a szö-
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vettani lelet ismeretében) a vér , . 
csökkentésére; bel-és ideggyógyás::::J.. mennyiségé71ek 
to · · · wan sympathico 

ma, rmgrame, glaucoma, hyperthyreosis eseté • 

Adagolás: Általában naponta 1-2. u 1 n. 
pull szer 72- arn 
tosa~ sÍgcut. l vagy i .. musc., súlyos esetekben óva~ 
2-3-~zore~5 as:~n~;~;en. A cseppekb6L naponta 

Ytí~gjegyzés: ++ Társadalombiztosítás te h, 
badon rendelhető. - Lejárati idő. . . : , ere sza
pek 1 év. · InJ • ..,, ev, csep-

CSomagolás: b. 5 X 1 ml amp. 8 7• 
amp. 87,50 Ft. ' ° Ft, b. 50 X 1 ml 

b. 1 üveg (5 ml) 6,05 Ft. 

ERGOMETRIN K.Gy. 
inj. 

XXVI. 

Ös==~!.amp. (1 ml) 0,2 mg ergometrin. malein.·ot 

Javallat?k:. Azonnali vérzéscsillapítás a szülészetben 
a _lepe~yi. szakban és azt követően jelentkező ato' 
más verzeseknél, sectio caesarea alkalm, 1 . . 
zat meg ül té , ava a mag-

, , sz . e se utan, terhességmegszakítás , 
vetéles befe3ezése közben előadódó at 'ás- é ,es 
nél, a nőgyógyá8zatban . , ,om v rzes-

'ák , menorrhagiak es metrorrha 
gi esetén. · 

Adagolás: 1 amp. i. musc. vagy i. ven. 

M~j~gyzés: +:~ Társadalombiztosítás terhére 
a on rendelhető. - Lejárati idő: l év. 

Csomagolás: b. 5 X l ml 12,- Ft b 50X1 
120,- Ft. ' · 

sza-

ml 

ERIGON 
szirup 

E.Gy.T. XVII. 

Összetétel: 1 üveg 0,044 g codein. hydroclaj.or 0 6J8 
g natr. hypophosph„ 2,564 g calc. h ,-o 'i10; h 
6,18bg kal. guajacolsulfon.-ot tartalma~ 2POO gps.,.;' 
rup an. =· 

Javallat: l\feghűléses betegségek. 
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Adagolás: Felnőtteknek: naponta 3-szor 1 evőkanál
lal; gyermekeknek: naponta 3-szor 1 kávéskanállal. 

Megjegyzés: +:Társadalombiztosítás terhére csak 12 
éven aluli gyermekek részére rendelliet6 szabadon. 
Társadalombiztosítás terhére 12 éven felüliek részé
re nem rendelhető. -Közgyógyellátás terhére nem 
rendelhető. - 200 g orvosi vény néll;;:ül is kiadh~!h· 

Csomagolás: 1 üveg (200 g) 17,50 Ft. 

ERPOZID Ch. 
ta,bl. és forte ta,bl. 

XVI. 

Összetétel: 1 tabl. 0,1 mg reserpin„ I.0 rng hydro· 
chlorothiaz.-ot, 
1 tabl. forte 0,25 mg reserpin„ 25 mg hydrochlo
rothiaz."ot tartalmaz. 

Javallatok: A vese vagy érrendszer megbetegedéseiből 
eredő, továbbá idegrendszeri, horrnonalis és toxikus 
eredetű hypertoniák, valamint hypertonia essen
tialis esetei. 

Adagolás: A vérnyomás állapotától függően a kúra· 
szerű adagolást naponta 2---3-szor 1-2 Erpozid 
tabl. vagy napi 2-3-szor Y2-l Erpozid forte 
tabl.-val célszerű elkezdeni. - A vérnyomáscsök
kenés a kezelés 3--4. napján következik be. Ezután 
az adagot csökkenthetjük, arrúg a beteg vérnyo
mása normalizálódik. Fenntartó adagnak az esetek 
jelentős részében napi 2 X 1 Erpozid tabl. már ele
gendőnek bizonyul. - Huzamos alkalmazáskor 
ajánlatos az elektrolitszint időnkénti ellenőrzése. 

Megjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére szaba
don rendelhető. 

Csomagolás: 50 tabl. 10,80 Ft, 500 tabl. 47,20 Ft, 
50 tabl. forte 13,80 Ft, 500 tabl. forte 'iö,20 Ft. 

ETOPURIN A. 
ta,bl. 

XVI. 

Összetételt l tabi. 0,03 g butobarbital„ 0,1 g theophyl
lin.~ot tartslm&ii. 



Ili 
. n 

Javallatok: Angina pectoris, szív-neurosis, mig•a;• 
te . l. lima '~•e ar r1osc eros1s, e xos vasoneurosis, hypertonia'. 

Adagolás: Naponta 3-szor 1-2 tabl. 

1\-Iegjegyzés: ~ Társadalombiztosítás terhére sz b 
dkiondhren~elhető. - 10 tabi. orvosi vény nélk•~1 ~-

a ~~ . ~• 

Csomagolás: 20 tabi. 11,40 Ft, 100 tabl. 46,10 Ft. 

ETOVAL A. 
tabl. II. 

Összetétel: l tabi. 0,1 g butobarbital.-ot tartalmaz_ 

Javallatok; Sedativum, hypnoticum, antiepilepticum. 

A~olás: MTI;t sedativum napi 2-3-szor 12 tabletta 
llllllt altatószer este lefekvés előtt 1-2! ta.bl. , 

l\iegjegyzés: ~ Társadalombiztosítás 
don rendelhető. terhére szaba-

Csomagolás: b. 10 tabl. 6,30 Ft, b. 100 tabl. 63,-Ft. 

ETOVALETTA A. 
tabl. II. 

Összetétel: 1 tabl. 0,03 b 
talmaz. g utobarbítalum.-ot tar-

Javallatok: A. centralis idegrendszer izgalmi álla.patai 
n?urasthern'.'1, hysteria, hypertonia, essentialis an~ 
g1na pectorrs, astluna cardiale, migraine. 

Adagolás: Napi 2-3-szor 1-2 tabi. 

Medgjegyzés: + Tá:tsadalombiztosítás terhé.,..e szab 
on rend lh t" 0 ' •· 

kisz l ált
e the 0 ; - l tabl. orvosi vény nélkül is 

o g a ato. 

Csomagoláii: b. 30 tabl. 6,30 Ft, b. 100 tabl. 21,- Ft. 

EXACTHIN 
inj. 

K.Gy. XXXIII. 

Öss~etétel; 1 szárazampulla (2 ml) 40 NE . 
p~umot tartalmaz. A készítmén hez o~~rtlcotr?· 
1:1csapószor va.n ,1 'k 1 Y Ószer es me._e e ve. 
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Javal!atok: Akut túlérzékenységi állapotok (súlyos 
szérumbetegség, angioneurotikus oedema, gyógy
szerérzékenység), shock, statusasthmaticus,asthma 
bronchiale, rheumás láz, carditis et polyserositis 
rheumatica, rheumatoid arthritis akut fellángolása, 
agranulocytosis, periarteriitis nodosa, hypophysis 
hypofuncti6ja (Simmondq-kór), égési shock, lupus 
erythematodes disseminatus acutus, derrnatitiá-;ex
foliativa, pernphigus, allergiás ekzema, ophthalrnia 
sympathica, iritis, iridocyclitis, uveitis, keratitis, 
scleritis, episcleri~is. 

Ellenjavallatok: illcus ventriculi et duodeni aktív 
szaka. Cushing-kór, osteoporosis, decompenBatio 
cordis, arteriosclerosis, hypertonia, diabetes melli
tus. Tuberculosis és egyéb fertőző betegségek. (Ha 
feltétlenül szükséges, úgy megfelelő antibioticum
mal.) Psychosis, psychoneurosis. 

Adagolás: A mellékelt II. jelzésű oldószerben oldjuk 
az I. jelzésű száraza,mpulla 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-sze
rint naponta 40 NE, súlyosabb esetekben 80 NE 
adása ajánlható intramuscularisan. A hatás beáll
takor az adag fokozatosan mindaddig csökkent
hető, n:dg a kórtünetek visszatérése nem észlelhető, 
Recidiva esetén ismét magasa.bb dosisokat adago
lunk. Kizárólag csapadékos formában intramu.seula
risan ·injiciálható. 

Filelléktünetek: Cukorvizelés, testsúlyemelkedés, 
oeclerna, vérnyomásemelkedés jelentkezhet. Cu
shing-kór egyes tünetei is felléphetnek. (Hold
világarc, h:irsutismus, osteoporosis, striák.) A ké
szítmény azoknál a betegelu1él, akik előzőleg pa
renteraJisan már állati fehérjét, főleg ACTH-t vagy 
hypophysis-hormont kaptak, túlérzékenységi reak
ciót válthat ki. Ezért alkahnazása előtt minden 
esetben indokolt az esetleges túlérzékenységet bőr
próbával megállapítani (a készítményhez mellékelt 
utasítás szerint). ~4. túlérzékenységi próba minden 
újabb kúra előtt megismétlendő . 



Megjegyzés:: + TársadaJo:r:ibirl?s~tás ~rhére szak. 
rendelések rendelhetik, korzeti, uzenn stb. orvosok 
csak szakrendelés (fekvőbeteg-gyógyintézet) javru;. _ 
Iatára rendelhetik, a javaslatban meghatározott 
időtartam, de legfeljebb 4 héte:q. belül történő 
gyógykezelés céljából. A vényen. a javaslatot adó 
szakrendelést (fekvőbeteg-gyógyintézet) és a javas. 
lat keltét is fel kell tüntetni. A vényt két példányban 
(„másolat"-tal) kell kiálUtani. - Lejárati idő: 1 év, 

Csomagolás: 5X1 szárazampulla ( + II-oldószer
ampulla + III-kicsapószer-ampulla) 95,50 Ft, 
50 X 1 szárazampulla ( + II-oldószerampulla + III
kicsapószer-ampulla) 955,- Ft. 

EXANGIT E.Gy.T. 
drazsé, inj. 

XVII. 

Összetétel: 1 drazsé 0,05 g benzonatatum.-ot, 
1 amp. (2 ml) 0,01 g benzonatatum.·ot tartalmaz. 

Javallatok: Acut és chronikus bronchitisek és bron
chitis-syndroma aetiologiáját képező megb~tege
dések: influenza, hűléses hurut, kanyaró, pertussis, 
pneumonoconiosis, cardialis decompensatio, tuber
culosis, tűdőgennyesedések, bronchiectasia, bron
chopneumonia, tüdő-mycosis, emphysema, pneu
monitis, tüdő-carcinoma stb. 
Javallt asthrna bronchiale esetén is; ilyen betegnek 
ugyanis tilos beszednie minden olyan gyógyszert, 
amely a légzési ingert csökkenti és a respiratiót 
gátolja. Továbbá idegen test, vagy a belélegzett 
gázok által okozott bronchus-irritatio, valamint 
bronchoscopos vagy bronchographiás beavatko
zások. A pleura irritatióját előidéző folyamatok: 
pleuritis sicca, pleuritis exsudativa vagy spontán 
pneumothorax és mindennemű pleuralis beavat
kozás, mint pl. művi pnemnothorax, pleura-punctio 
és a pleurán végzett műtétek után, utókezelésre. 
Jl.íűtét előtt és után köhögés csillapítására és meg
szüntetésére is javasolják. 
.Akut esetekben-a prompt hatás~biztosítása érde
kében - a kezelést célszerű pm'enteralisan kezdeni, 
majd oralis kezeléssel lehet kiegészíteni vagy foly
>afmi. 

Adagolás: Parantera.Usan az inj. napi adagja nagyobb 
gyermekeknek és felnőtteknek 1-3 X 1 amp .. s. cut. 

· n'usc ill l-2Xl amp. lassan i. ven. vagy 1· -~ ., • - 1ább" ad 
Gyermekeknek naponta 1-2-szer az = l a-
golás szerint: 
6 kg alatt 0,3 ml = 1,5 mg 
1 éves korig 0,4 ml = 2·~ mg 
3 éves korig o,5 ml = 2•0 mg 
6 , es korig 0,8 ml = 4,0 mg 
6 :~felett 1-1,5 ml = 5,0, ill. 7,5 mg 
Per os· felnőtteknek és nagyobb gyermekeknek 

t, 2-S X 2-4 drazsé, kisgyermekeknek na-
napon a 't · b n kell 

onta 2-3Xl-2 drazsé. A dr~z;re egesz e, , -
PI !ni mert szétrágáskor - idolegesen - erzes enye , , '"'t 
teleníti a száj nyálkahw.-tyaJa · 

M ll Skhatások· Ritkán fellépő és az alkalmazás m~g
e e té , "1 ·· "d 1· dőn belül elmúló somnolent1a, szünte seve rovi . 
nausea, bőrtünetek, tachycardia. 

M "egyzés: + Társadalombiztos.ítás, terhére szaba: 
8j~n rendelhető. Lejárati i~ő: ir;J· 3 ev_. - 20 drazse 
orvosi rendelvény nélkül is kiadhato. 

Csomagolás: 10X2 ml amp. 9,80 Ft, 100X2 ml amp. 
89,-Ft. 
20 drazsé 8,- Ft. 

EXCORIATIN B. 
old. 

XLIV. 

0.. t't l· 1 üveg (30 g) 0 003 g isooctylhydrocuprein. 
ssze e e· ' . 0 ...,-- 'd tannic -ot hydrochlor„ 0,003 g tyrosm., ' 10 g am · · 
tartalmaz szeszes glicerines oldatban. 

Javallatok: Decubitus, erosio, nedvező ekzerna. 

Ad 1, • A_ beteg testfelületet beecsetelni. ago as. -

1\1. • , Társadalombiztosítás terhére szabadon eg1egyzes: · 
rendelhető. 

Csomagolás: 1 üveg (30 g) 7,10 Ft. 

EXPECTIN B . 
cseppek 
Ö!Ulzetéteh l üveg ( l 0 g) oA&or. fiWd. 

XVII. 

apir. (e thymi 
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vulg. herb. 2,5 g, primul. rad. 2,5 g, glycirrhizin. 
depur. 0,3 g)·ot tartalmaz. 

Javallat: Köptet5. 
Adagolás: Felnőtteknek- 3-szor 20 csepp na onta. 

Gyer1nekeknek naponta 3X3-IO csepp. P 

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terh, b d 
rendelhető. ere sza a on 

Csomagolás: 1 üveg (10 g) 5,60 Ft, 1 üveg (100 g) 
14,-Ft. 

FAGIFOR B. 
sziru1} 

XVII. 

Összetétel; l üveg (150 g) 0 4 th 1 . O s h • ae ereo . c1nnam 
o' mg aet ereol. menth. pip., 15 mg menth 1'' 

,03 kreosot., 0,21 g ferr. lact. (= 40 7 m F 1:r'' 
1,03 g calc. acet.·ot tartalmaz. ' g 

8 
), 

Javallat; Köptető. 

Adagolás:. Felnőtteknek naponta 3X1 evőkanállal 
gyermekeknek naponta 3 X 1 kávéskanállal. ' 

Megjegy~: Társadalombiztosítás terhe're rendelnető. szabadon 

Csamagolás: 1 üveg (150 g) 7,lű Ft. 

FEDIBARETTA Ch. 
tabl. 

Összetétel: 1 tabl. plJetbarbitalumot taJ:talmaz. 

UI. 

Javallatok: Csecsemők és kis . eredetű .. .. gyermekek bizonytalan 
akikn 'I g~rcs~~ állapotában, illetve olyanoknál 

. e max e fordult lázas görcsroham t ·" b: 
gemun p h , , ovao a 

. ' syc omotoros es symptornás (focalis) . 
lepsia,, sta~us e~ilepticus, hypermotilitas; sz~~~Í 
tr~umat kovető es hyperthermiára ha1"lamo la 
rmnt hydr lab ·1 áll - s, va -

. , 0 1 apotok; neuropatha csecsem „ 
gy~kor1 es heves sírásával összefug" gő hyp t~lk 
lat1ós gör „k erven r -
s'" b es té cso ' ppav?r nocttll'llUS, neurogen fejfájás 

" . e n. - et1ti mai rohamok k.ezelésé k 
más gyógyszerrel kom binálve„ re csa •. 

Adagolás: Átlagos adagja csecsemőknek és gyerme
keknek kúraszerű alkalmazással naponta testsűly· 
kg-onként 0,02 g (pl. 20 kg-os átlagsúlyú gyermek 
adagja naponta 0,4 g). - Szükség esetén más 
antiepilepticumokkal is kombinálható. - Az ada
golás megszüntetése, vagy más antiepilepticumra 
való áttérés csak fokozatosan történhet! 

1\iegjegyzés: ~ Társadalombiztosítás terh~re'·-~Zaba· 
don rendelhető. 

Csomagolás: 20 tabl. 5,90 Ft, 200 tabl. 46,40 Ft. 

FERCUPAR K.Gy. 
drazsé, szirup 

XIX. 

Öss7..etétel: 1 dra.zsé 1 µg cyanocobalamin., 0,4 mg 
cupr. chlor. oxydul., 70 mg ferr. sulf. oxydul. 
(= 14 mg FelI), 150 mg hepatis extract. sicc.-ot 
(= 0,9 g hepar recens) tartalmaz. 
1 üveg 100 µg cyanocobalamin., 0,7 g ferr. sulf. 
oxydul. (= 14 mg Fen), 2,4 g acid. ascorbic., 4 g 
hepatis extr. sicc.-ot ( = 24 g hepar recens) tartal-
1naz 250 g szirupban. 

Javallatok: Vashiányos és perniciosa típusú anaerniák, 
fokozott vasszükséglettel járó állapotok: graviditas, 
lactatio, koraszülés, fertőző és egyéb betegségek 
utáni reconvalesccntia, dumping-syndroma, fel
szívódási zavarok következtében létrejövő másod
lagos anaemiák, gyomorműtétek utáni hypochrom 
anaemiák, sprue, coeliakia, enteritis (amikor már 
a felszívódást gátló hasmenés lényegesen enyhült 
vagy megszűnt) és bélférgesség okozta anae1niák, 
toxikus anaemiák, csecsemő- és gyermekkori ali · 
mentaris anaemiák, vérvesztéses állapotok stb. 

Adagolás: Felnőtteknek naponta 3-szor 3 drazsé. 
Nagyobb gyermekeknek naponta 5-6 drazsé. Ki
sebb gyermekeknek naponta 3 drazsé. 
A szirupból felnőtteknek naponta 3-szor 1-2 evő· 
kanállal evés után. Csecsemőknek 2-3-szor Y2 ká· 
véskaná.Ual, gyermekeknek 2--3-szor 1-2 kávés
kanállal evés után. 

Megjegy..-.és; + Társadalombiztosítás terhére a tabl. 
csak s.bban az esetben reo_delhet.ő, ha az adott 
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esetben a beteg gyógykezelését más - szabadon 
rendelhető - gyógyszer megfelelően nem biztosí
taná. A szirup társadalombiztosítás terhére csak 
hat.éves életkoron aluli gyermekek része're d l 
Ltö' ,,_ d 1 b" , ren e -
L.lt' , .,,,,,.„a a om iztos1tás terhére :idősebbn k 

dlhtő' . e nem ren e e . - A szirup le3"árati . •. . . 1 • 100 dr , , . IUeJe. ev. -
• 7-~--'~zse, es 250 gsziruporvosirendelvénynélkü! 
IS 1;„wu.uato. 

Csomag~~ás: 100 drazsé 17,50 Ft, 500 
Ft, 1 uveg (250 g) szirup 16,50 Ft. 

FERROPLEX R 
drazsé 

drazsé 65,30 

XIX. 

Összetétel: 1 drazsé 0,03 g acid. ascorb., 0,05 g ferr. 
sulfur.-ot tartalmaz ( = 10 mg FeII). 

Ja:allato~: Vas_s~eg~ny anaemia, reconvalescentia 
naerma permc1osaban a máj-therapia kiegészítése: 

Ada~olás: Felnőtteknek: naponta 3-szor 2 dr , 
Főleg an- és hypacid é kn . . azse. 
·d 'ű ll.-1__ • egy ne ek mkot;1nsav egy-
1 eJ a~azása aJánlbató. 
GY,ern;-ekadago~: 2--I~ hónapos korig 3-szor 1 dra
zse~ili.e, 1-6 eves korig 4-szer l drazsé 7-14 , 
korig 3-szor 2 drazsé/ffie. ' eves 

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére b d 
rendelhető. - Lejárati idő: 5 év. sza a on 

Csomagolás: 100 drazsé 12 80 :B-,t 500 d • 48 " ' , razse ,- J:'t. 

FOLSAV A. 
tabl. 3 mg 
Összetétel: 1 tabl. 3 

XIX. 

mg acid. folic. ·ot tartalmaz. 

Jav~lai:: Hyperchrom macrocytás anaerni<-1 B -vita
~a ro~s~l reagáló a-naemia, pernicio~a I~ rue 
ta.plá1k;ozas1, terhességi, csecse1nőkori ma~ro~ytó~ 
anaem1a. , ""' 

A{lagolás: Lökés.szerű a.dago'"- k 1• . • 
100-200 K .iQt:l.t'& a eze es eleJen napi 

~· úraszer(i adagolásra napi 15-20 
mg. A kúra ideje 2-3 héttől 2 hónapig, aó1' tovább 

is terjedhet. Időtartamát az időközönként végzett 
vérképkontroll szabja ineg. 

Megjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére csak 
abban az esetben rendelhető, ha az adott esetben 
a beteg gyógykezelését más - szabadon rendel
hető - gyógyszer megfelelően nem biztosítaná. 

Cs@n1ag0Iás: 50 tabi. 41,70 Ft. 

FONURIT Ch. 
tabi. 

XXV. 

Összetétel: 1 tabl. 0,25 g azetazolamid.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Diuretictun cardialis oedemák levezeté
sére; decompenzáJt cor pulmonale, balkamra-elég
telenség, valamint a keringési elégtelenség más 
formáiban és máj-cirrhosis esetében. Glaucoma, 
annak mind az akut rohamokkal járó, mind se
cundaer formája; epilepsia. 

Adagolás: Keringési elégtelenségekben átlagos adagja 
naponta, illetve másodnaponként 1 tabletta. Ez az 
adag hetenként három f.zben megismételhető. Az 
adagok emelésétől általában nem várható nagyobb 
hatás. Szükség esetén higanyos iliureticumokkal 
kombináll1ató. A Fonurit tabl. adagolásakor a 
vizelet savanyítására használatos készítményeket 
ne alkalmazzuk. Glaucomában műtéti előkészí· 
tésre, a műtét előtti este 2 tabl., secundaer glauco
máb8.n reggel 4-szer % tabl. 1 - 1 órás időközökben, 
szükség esetén több hónapon át. Epilepsiában a 
kezd6 napi adag 2-szer Y2 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 rendel
hető - gyógyszer megfelelően nem biztosítaná. 

Csnmagolás: 20 tabl. 36,40 Ft, 250 tabi. 417,50 Ft .. 

FRENOLON E.Gy.T. 
drazsé, inj. 

IV. 

Összetéteh 1 drazsé 5 mg metofenazatumot tartalmaz 

141 



(6,9 mg metofenazatum difurnaricum alakjában), 
1 amp. 5 mg metofenazatumot (6,8 mg m.etofena
zatum diaethansulfonicum alakjában) tartahnaz. 

Javallatok; Psychiatriában .a schizophrenía paranoid, 
hebephren, cataton formáinak különösen akut és 
krónikus esetei, scbizoform reakció, mania akut 
alakjai, oligophrenia izgalmi állapotai, cerebrovas
cularis insufficientiával kapcsolatos psychosisok. 
ldeggyógyáBzaiban: anxietassal, ingerlékenységgel, 
psychomotoros hyperactivitassal, emotionalis za
varral színezett különböző eredetű neurosisok, kü
lönösen orgar?-Jru.s eredetű szorongásos állapotok, 
„szerv-neurosISok" stb. 
Bel,gyógyáBzaiban, csecsemő- és gyermekgyógyá8zat· 
ban, sebéBZetben, gyer-rneksebészetbm, urológiában, 
szemészetben, orr-fül·gégészethen, szülészet-, nógyógyá· 
szatban és onkológiában nyugtatásra, háuyáscsilla
pításra, műtétek és orvosi beavatkozások előkészí
tésére önmagában vagy adjuvánsként. 

Ellenjavallatok; Epilepsia, depressio, leukopenia, sú
lyos vese- és májártalom, barbiturat, alkohol, nar
coticurn okozta coma. 

Adagolás: Általában 3-szor 1-2 drazsé a felnőtt 
napi adagja, de psychiatriai kórképekben a napi 
dosis 3-szor 1-4 drazséig, sőt egyes esetekben a 
napi adag 3-szor 6 drazséig is emelhető. Az inj.-ból 
általában 3-szor 1-2 amp. (i. musc.) a felnőtt napi 
adagja, de psychiatriai kórképben a napi dosis 
3-szor 1-4 ampulláig emelhető. - Szükség esetén 
egyénileg megállapított fenntartó adag (2------6 drazsé 
pro die) hosszú ideig adható. Hevény psychomoto
ros nyugtalansággal, agressióval jellemzett kór
képekben helyes a Frenolont 3-4 napig kezdeti 
tompító hatású neurolepticurnmal {pl. IIibernal) 
kombinálni. 
Csecsem6- és gyermekgyógyászathan az optimális 
adag napi 1-2 mg/kg, 3-6 részletre osztva, 
oralisan. 

Megjegyzés: +. Társadalombiztosítás terhére szak
rendelések (gondozóintézetek) szabadon rendelhe
tik.. Körzeti, üzemi stb. orvosok esak szakrendelés 
(gondozóintézet, fekvőbeteg-gyógyintézet) javas
latára rendelhetik, a javaslatban meghatározott 
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időtartaru, de legfeljebb a javaslat keltétől számí
tott két hónapon belül történő gyógykezelés céljá
ból. A javaslatot adó szakrendelést (osztályt) és 
a javaslat keltét a vényen fel kell tüntetni. 

Csomagolás: 50 drazsé 14,50 Ft. 
5X1 ml amp. 8,20 Ft. 

FUNGIFEN E.Gy.T. 
oldat 

XI,VI. 

Ö.;;,"Szetétel: 1 üveg 0,5 g pentachlorphenol.-ot tartal
maz 50 g szeszes oldatban. 

Javallat: Interdigitalis láb-roycosis, a nagyhajlatok 
gombás elváltozásai, ekzema és dyshidrosiform my
cosis, piheszőrös területek gombás folyamatai, cs~· 
csemők epiderrno- és trichophytiája, mély tr1-
chophytia (szakáll, bajusztáj, hajas fejbőr). 

Ellenjavallatok: Vesegyulladás vagy nagy testfelületen 
nedvező folyamat. 

Adagolás: A beteg bőrfelszínt naponta 1-2-szer IiUn
gifen-oldattal átitatott vattával enyhén bedör
zsöljük. 

Megjegyzés: + Társadalon~biztosítás terhére szaba· 
don rendelhető. 

Csomagolás: 1 üveg ( 50 g) 13,- Ft. 

GAPONA E.Gy.T. X. 
inj., tabl. 
Összetétel; 1 amp. (2 ml) 0,5 mg N-methyl-tropinium 

xanthen-9-carboxylic. bromat. (Gastrixont), 50 mg 
bencyclan. hydrogenfumari.c.·ot (Halidort); 
1 tabl. 1 mg N-methyltropinium xanthen-9-carb
oxylic. b1·ornat., 150 mg bencyclan. hydrogenfuma
ric., 1 mg benactyzin. hydrochlor.-ot tartalmaz. 

Javallat: az ulcus-betegség különböző, főként hyper
aciditással járó formái, ennek heveny és idült sza
kaszai: a gyomor-bél tractus hyperrnotilitásá~~l 
járó gastrointestinalis megbetegedések, pl. colit1s 
spastica, enterocolitis, cbolecystopatbia; húgyúti 
simaizom-spe.smueok, ill. köves rohamok. 
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EUenjavailat: glaucoma, myasthenia gravis, hypoto
nia, prostata-hypertrophia. 

Adagolás: a.L-ut kezelés esetén'.. a szokásos napi adag 
3 X 1-2 tabJ., közvetlenül étkezés után. Prompt 
hatás céljából vagy ha az oralis alkaJ.mazást hány
inger·, hányás stb. akadályozza, napi 1-2-szer %-I 
ampulla adható i. musc., i. ven.; a beadás helyét 
váltogatva., mert localis érzékenységet, esetleg szö
vetkárosodást (thrombophlebitist) okozhat. A ke
ringés és légzés sűlyos zavarában, collapsus-hajlam 
ese"tén, a parenteralis adás óvatosságot igényel. 
Krónikus kezeléskor az első napokban a szokásos 
adag 3 X 1-2 tabletta közvetlenül étkezés után, 
majd-szájszárazság jelentkezésekor-a gyógyszer 
eddigi mennyiségét felére-harmadára kell csökken
teni. Ilyenkor általában napi 2--3-szor % tabletta 
is-- elegendő. A Gapona-kezelés során az alkohol
fogyasztást kerülni kell. Magasban dolgozók és gép
járművet vezetők a Gapona tablettát kizfu-ó.lag or
vosi ellenőrzés mellett, az egyéni érzékenység figye
lembevételével megállapított adagban szedhetik. 
A terhesség első harmadában a készítmény alkal
mazása nem ajánlatos. 

l\fellékhatás: száj- és torok.szárazság, mydriasis; rit
kábban: tensio-csökkenés, álmatlanság, accomoda
tiós zavar, mérsékelt tachycardia és palpitatio 
cordis; kivételesen: hólyag-tenesmus, obstipatio, 
erythema, nausea. 

Megjegyzés: ++ Társadalombiztosítás terhére szaba
don rendelhető. - Lejárati idő)nj.: 2 év. 

Csomagolás: 10X2 ml arnp. 11,50 Ft, 100X2 ml amp. 
105,80 Ft. 
20 tabi. 17,90 Ft, 200 tabl. 167,70 Ft. 

GASTROl:'IN E.Gy.T. 
inj. X. 

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 2 mgxenytropium bromat., 
200 mg urethanumot tartalmaz. 

Javallatok: A gyomor-bélhuzam motoros és secreti6s 
funkciójának zavarai (gastritis, ulcus ventriculi és 
duodeni, cholecystopathla, colitisek, spasmus pylo-

144 

ri ineteoris1nus), ezenkívül a húgyutak, valamint 
a' méh simaizomzatának görcsével járó állapotok, 
az Ul'eter és húgyhólyag görcsei, dysn1enorrhoea. 

Adagolás: Egyszeri adagja 1 ~mpulla, egynapi adagja 
3 X 1 ampulla s. cut. vagy i. musc. 

1\-legjegyzés: + Társadalombiztosítás terhé~e ~~~ba· 
don rendelhető. - Közgyógyellátás terhére nem 
rendelhető. 

Csomagolás: lOXI ml lö,20 Ft, 1oox1ml115,20 Ft. 

GASTRIXON E.Gy.T. X. 
inj., tabi. 
Összetétel: 1 amp. (1 ml) 0,5 mg N·methyltropiníum 

xanthen-9-carbo:x:ylic. bromat.-ot, 
1 tabl. 2 mg N-methyltropinium xanthen-9-car· 
bo:x:ylic. bromat.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Az ulcus-betegség különböző, fő~ént hy· 
peraciditással járó formái és. ~e;eny sz~~a1. A gyo· 
mar-bél tractus hypermotilitásával .J'.11'Ó gas~ro· 
intestinalis megbetegedések, pl. cohtIS spast1ca, 
hasmenést okozó enterocolitis stb., cholecysto· 
pathia. Fájdalomcsillapítóként h~gyúti simaiZo~
spasmusok, ill. kőroharnok esetén alkalmazhato. 
Kőrohamok (cholelithiasis, nephrolithiasis) blocko· 
lására a Gastrixon csak az esetek kb. 60-70%-ában 
elegendő önmagában, hatástalansága eseté_~ e~yéb 
spasmolyticumok, esetleg opiatok adása szukseges. 

Ellenjavallatok: Glaucoma, ~yasthenia gravis, hypo· 
tonia, prostata-hypertroph1a stb. 

Adagolás: Átlagos napi adagja: 3-szor )'2-1 Y2 tabl. 
(3-9 mg) étkezés után, 2-3-szor 1 ampulla (1-
1,5 mg) i. musc. 

Mellékhatások: Száj- és toroks~áradás; r~tkább~n 
mydriasis, mérsékelt tachycard1a, palp1ta~10 cordIB, 
accomodatiós zavar, hólyag-tenesrnus, ill. en~he 
vérnyomásesés és kivételesen erythema. A mell~k
hatások rendszerint elmúlnak, hu az, adagot c~o~
kentjük; a Ga-strixon-kezelés leállításara csak k1ve· 
telesen lehet szükség. 
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:fi1egjegyzés: ++ Társadalombiztosítás terh'r 
badon rendelhető. e e sza. 

Csomagolás: lOX 1 ml amp. 11 90 Ft lOOX 1 1 
105,- Ft. ' ' m a.mp. 
20 tabl. 5,70 Ft, 20Ó tabl. 32,- Ft .. 

GE~TICID E.Gy.T. 
belben oldódó drazsé 

XLVIII. 

Ös(;:!:~et~i~o'i;:)st:~t~!1!.z~1-ethylrosanilin. chlor.·ot 
Javallatok: Oxyt1ris (enterobius) . . u1 . lostoma. ve1rmc arm, anky-

EHenjavallatok: Súlyos szív·- , . , • maJ- es vesezavarok. 

A~~lás: A drazsékat mindig étkezés előtt - , 
ragas nélkül , b ( szet
' ük 1 F ln" - egesz_ en ':"ízzel vagy tejjel) nyel-
J e. e ottek napi a-dagJa: 3 X 3 dra , 8 
át megszakítás nélkül maJ·d 1 3 h t' zs~ napon 
szüks' té - ' - e 1 szunet után 

eg ese n _ismét 1 héten keresztül. 
~rme~ek napi adagja (a napi adag félam1-yi dra zs, 
; X ~y ~ves ;1 bet;g gyermek): 4 éves gyermeké na;Í 

12 éves ~;:;m:k~v~:p1~~e~ ~pi 3 X 1 drazsé; 
A Ge t" "d kúr' azse. 
szít -~ki: -H, at tiszt~gi rendszabályokkal egé-

su · a enterob1us ( o:xyuris) ll tt . 
szal is fertőzött a hete , 11:16. e ascarIS
az tóbb' ,, k . g. ugy a Gent1c1d-kúra előtt 

u l J.erge et haJtsuk el. 

Megjegyzés: + Társadalombiztosítás terhér b 
don rendelhető. . e sza a-

Csomagolás: 50 chazsé 11,80 Ft. 

GERMICID E.Gy.T. 
tabi„ gyermekkúp 

VI. 

Összetétel: 1 tabl. 0,336 g amidazoph 0 164 .d 
o-oxychinolinsulfon.-ot; - ., ' g aci • 

1 ~ermekkúJ? (I,_47 g) 0,168 g amidazoph„ 0,082 g 
ac1 • o-oxychinolmsulfon.-ot tru'tahnaz. 

Ja~~latohk: Influenza, _hűléses betegségek, lázcsillapi
as, r euma, myalgia, 
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Adagolás: Naponta 3Xl-2 -tabl. 
Gyermekadagok: 2--12 hónapos korig Yl! gyermek
kűp 3-szor naponta; 1-14 éves korig 3-5-ször 1 

gyermekkúp naponta. 

l\.!egjegyzés: Társadalombiztosítás terhére a tabletta 
és a gyerroekkűp szabadon rendelhető. 

Csomagolás: b. 10 tabl. 11,70 Ft, b. lOOtabl.117,-Ft; 
b. 6 gyermekkűp 9,40 Ft, b. 100 gyerroekkúp 
156,70 Ft. 

GEROSAN TI. 
kenőcs 

XLIII. 

Összetétel: 1 tubus (20 g) 1 g menthol., 1 g camphor., 
2 g aciphenochinolin. lith„ 2 g methyl. sal.-ot tar
talmaz vazelin típwű kenőcsben. 

Javallat: Rheumás fájdalmak esetén bedörzsölésre. 

Adagolás: Este-reggel mogyorónyit az előzőleg szap
pannal és meleg vízzel megtisztított bőrbe bedör
zsölni és melegen tartani. 

Megjegyzés: l>}I Társadalombiztosítás terhére szaba
don rendelhető. - 20 g orvosi vény nélkül is ki· 
adható. 

Csomagolás: 1 tubus (20 g) 12,80 Ft. 

GEROVIT E.Gy.T. 
k:apszula 

XXXI/XXXVIL 

Összetétel: 1 kapszula 75 NE ergocalciferol. (D2 -vita
min), 250 1\:~ axerophth. (A-vitamin 0,5 mg axe
rophth. conc. alakjában), 0,5 cyanocobalarnin. (B12-

·vitamin), ú,25 mg pyridox. hydrochlor. (B6-vita
rnin), 0,5 rng methandriolum, 0,75 mg thiaminum 
hydrochlor. (B

1
-vitamin), 1 mg ribofiav. (B2 -vita· 

min), 1 mg tocoph. acet. (E-vitamin), 2,5 n~g me
nachin, natr. bisulf. (K-vitamin), 15 mg nicotin
arnid„ 50 mg acid. ascorb. (C-vitamin), 100 mg 
cholin. jod.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Mindazon időskori kórállapotok, amelyek
ben csökkent a vitaminok bevitele vagy hiányos a 
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Í Ód'-· "Jl fokozott a vitaminfelhasználás: 
felsz v a=, 1 

• ' • .- ·dül" t te .,. ' hiánnyal járo gastnt1s, 1 en r1 1s es co-
~~ ~ ~a~étás megszorítással járó betegség az idős 
ko~ban (ulcus ventr. et duodeni, diabetes mell. stb.), 
továbbá öregkori hyperthyreosis, praesenilis és- se
nilis. csontelváltozás ( osteoatrophia„ osteoporosis). 
Idősebb korúak testi és szellemi kimerültsége, hy
poproteinaemiája, reconvalescentiája, műtéti elő
és utókezelése. 

Adagolás: Napi 3Xl-2 kapszula, előrehaladott ko
rúaknak napi 4 kapszula. Átlagos 4 heti szedés után 
10-14 nap szünet beiktatásával a kúra azonos tar
tammal folytatha.tó és 2-3-szor megismételhető. 

Megjegyzés; + Tfil-sadalombiztosítás és közgyógyellá
tás terhére nem rendelhető. - Lejárati idő: 2 év. 
- 20 kapszula orvosi vény nélkül is kiadható. 

Csomagolás: 20 kapszula 15,- Ft. 

GLANDUCORPIN K.Gy. 
olajos inj. 10 mg 

XXXIV. 

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 10 mg progesteron.-ot tn,rtal. 
ma.z. 

Javallatok: Poly-, hypermenorrhoea, dysmenorrhoea, 
serdüléskori, praeclimacteriumos és gyermekágyi 
vérzések, terhességi hányás, sterilitas, habitualis 
abortus, hyperfolliculianaernia. 

Adagolás: 1-2 naponként 1 ampulla i. musc. 

Megjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére szaba. 
don rendelhető. - Az oldatban esetleg látható ki· 
válás az ampulla meleg v-:ízbe helyezésével néhány 
perc alatt oldódik, csak kizárólag kristálytiszta ol
dat használható. - Lejárati idő: 5 év. 

Csomagolás: b. 3 X 1 ml. amp. 57,80 l!'t, 50 x 1 ml amp. 
859,20 Ft, 

GLANDUITRIN K.Gy. 
inj. 

XXXIII/XXVI. 

Összetétel: 1 amp. ( 1 ml) 1 O NE hypophys. partis. 
post. extr., 3 mg chlorbutanolumot tartalinaz. 
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Javallatok: SziUészet: a ~z"?l?s b~veze~ére, fájásgyen· 
ség esetén a tágulas1 es kito,lá.st szakban. Gye_r· 

ge á . b- volutio megelőzesere és vérzések csil· mek gy1su 1n 
1 Ít, á abortus incompletus. 
ap .as ra, t" be'Ihűdések postoperativ vi-Sebészet: postopera 1v . . . ' 
zelet~retentio. - Diabetes ins1p1dus. 

, b fá „ ngeség esetén elapró-Adagolás: Szüleszet en Jasgye 11 t· ó --•-nként 
t k · adagok O 2-0,5 ml 12- ra 

~ot ~a S~~tio caes~ri~ban 1 ml az _uterus izomza-
1. mus · t musc tába. Egyébként 1 ml s. cu , vagy !. • 

M . e zés: + Társadalomb_i:U:sítás terhére szaba
~n ~endelhető. _Lejárati ido: 2 év. 

1, b 5x 1 ml amp. 10 NE 10,50 Ft, b. Csomago as: · 
50 X l ml amp. 10 NE 105,- Ft. 

GLICERINES végbélkúp B. 
2gés3g 

XXIV. 

Összetétel: 1 kúp {2, ill. 3 g) 0,16_g, ill. 0,25 gsapo stea· 
. 1 64 g 'll 2 46 g glycerm.-ot tartalmaz. r1n., , , ~ · • 

Javallat: Székelési inger kiváltására. „ 

Adagolás: Szükség esetén gyermekeknek l, felnottek· 
nek I-2 kúpot. 

~fegjegyzés: b. I0x2 g 5,70 Ft, b.925x:tg 14,30 Ft, 
b.10x3g7,60Ft,b.25X3gl ,- · 

GLUCOSUM E.Gy.T. XXXVL 
inj. 20~~ és 40~~ . 

1) 2 ill 4 g glucosum pro lil· Összetétel: 1 amp. ( 10 m ' · 
fus.· t tartalmaz. 

k · a és tüdő-oedema, 
Javallatok: Hy1_~gly Ta~~~gsZi~k ólom-, arzén· 
cardiomyop~t ia, 1:1-a} e t, . álla'potok coma dia· 
stb. mérgezesek, mutet u an1 ' 
beticum eset-én insulinnal. 

AdGgolás: 20-40%-os oldatból 10-2001fk!?Y?r~e;. 
keknek a 20%-os oldatból 5-100 m 1zaro a 
i. ven. 
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Megjegyzés: 'l'ársadalomb· t , ' rendelhető. lZ os1tas terhére szabadon 

Csomagolás• b 20°' 10 • • 1o·OS Xlü 13 
ml 159,- Ft, 1X100 ml '20 ;:: /:80 Ft, b. 50)(10 
b. 40%-os IOxlO ml 3 ... ' t, 
Ft, 1X100 ml 22,40 Ft. v,90 Ft, 50 X 10 ml 169,50 

GLUTAREC A. 
tabi. VII. 

Összetétel: I tabl. O,öO maz. g acid. glutamicumot tartaI-

Javallatok• 01· h . • igop ren1a külö b ·· , 
mus, szerzett agyi <legen ~- oző fokai, mongolis
phalitises állapot· defe t erahi~v laesiók, postence-
p eych · ' ' e se zophre · · OSIB es psychopath · ma, c1rcularis 

Adag l' A ia melancholiás alakja 
o as: z adagolás 20-30 . 

vannak esetek a 'k . tabletta naponta d , , zru or napi l 2 t bl ' e 
menyes. Eg~res sűlyo bb - a etta is ered-
inkáb J sa esetekb l , b 18 hónapos sőt 2 é . en egalabb 6 de 
zelés is szükségessl válhat v1g tartó folyamatos,ke-
Gyermekadagok. 2 h, . 
0'..50-0,20 g/kg/die, ~na§~~akortól 14 éves korig 
kig. A fenti adagok fok gra elosztva, hónapo-
11-Iellékhatáskéntnyugta.;:::t,os .emeléssel érendők el. 
talanság első jelekor az el'?a!?' Jele.ntkezhet. Anyug
ni, s azt kell fenntartó d ozo adagr~ kell visszatér-

Me • , a agnak tekmteni. 
g)egyzes:TársadaJomb' t , , 

delését utasítás szabá.11zo os1tas terhére történő ren
gyógyellátás terhére n y zza (l. 571. oldal). Köz. 

e 
em rendelhető. 

somag J' b o as: , 500 tabl. 424,70 Ft. 

GL
1
YCOSEPT B. 

o dat XLVI. 

Összetétel: I üveg { 10 menthol., 0,5 g natr mbl) O,~l g xanthacridin., o 1 g 
tim .enzo1c05 . ' a az propilénglikolos ld .,b' gresorcm.-ot tar

o at au. 
Javallatok: A fels" l' 

d
, . 0 egutak heveny • 'dül. 

ge ese1, gennyes arcüre e~ I t megbete-
ggyulladasok, valamint 
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gennyes, fekélyes, egyéb szájüregi megbetegedések 
akut és krónikus pharyngitis és laryngotracheitis. ' 

Adagolás: Ecsetelésre és spray-hez eredeti töménység
ben, melléküreg-öblítésre 50%-os desztilláltvizes 
hígításban, száj- és garatöblítésre: 40 cseppet 100 ml 
vízhez adva. 

l\legjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére __ s~?_a
don rendelhető. - 10 ml orvosi rendelvénY nélkül 
is kiadható. 

Csomagolás: 1 üveg {10 ml) 10,30 Ft. 

VII. GRACIDIN E.Gy.T. 
tabl. 
Összetétel: 1 tabi. 25 mg 2-phenyl-3-methyl-tetrahyd

ro-l,4-oxazin. hydrochlor.-t tartalmaz. 

Javallatok: Adipositas. (Szív- és keringési zavarok, 
valamint hypertoniával társult adipositas esetében 
fokozott elővigyázattal kell adagolni.) 

Ellenjavallatok: Coronaria-spasmus és hyperthyreosis. 

Adagolás: Napi 2-szer 1 tabi., lh-Yz órával reggeli, 
ill. ebéd előtt. Az adagolást egyénenként kell be-
állítani és szükség szerint az adag csökkenthet-0 
vagy emelhető. Amennyiben a napi 2 tabl. emelése 
szükséges, úgy az utolsó adagot délután 3 óra előtt 
ajánlatos bevenni. - A kúra időtartama a súly
csökkenéstől függ. Általában 10 hetes kúra kielégítő 
szokott lenni. 

Megjegyzés: ++ Társadalombiztosítás terhére csak 
lényeges pathologiai elváltozás esetén, szakrende
lések által szabadon, egyéb esetben csak szakrende
lés (fekvőbeteg-gyógyintézet) javaslata alapján 
rendelhető. -A vényt két példányban („másola-ttal") 
Tcell kiállítani. Közgyógyellátás terhére nen1 rendel-

hető. 

Csomagolás: 20 tabl. 25,- Ft, 200 tabl. lü9,- Ft. 
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HALIDOR E.Gy.T. 
inj., tabi. XII. 

Összetétel: l amp. (2 ml} 50 mg., 1 tabl. 100 mg ben
cyclanum hydrogenfumaric.-ot tartalmaz. 

JavallaÍ:ok: V ascularis javallat: periPheri\is verőér
me~betegedés, coronaria-betegség, cephalalgia, agyi 
~g1osp3:'8111us, vascularis eredetű szembetegség. 
Vwce;~lis görcsoldás: gastrointestinalis spasmus 
gast~1tis, en~rit!s,. colitis, tenesmus, cholecysto: 
path1a, cholehthiasIB, postcholecystectomiás pana
szok. 

Ur?lógiai alkalm.azás: hólyag-tenesmus, valamint 
adJuvánsként nephrolithiasis esetén. 
Egyéb gyógy8Zerekkel kombinálva alkaln1as fekély
betegség kezelésére, duodenalis, ill. ventricularis ul
cus fájdalmainak csökkentésére, a szubjektív pana
sz.?k j~':í~ására, továbbá bronchus-görcs oldásának 
eloseg1tésere, asthma bronchiale, bronchitis asthma
tica eset.én. 

Ellenjavallat: A keringés és légzés súlyos zavara, col
lapsus-hajlam esetén a parenteralis alkalmazással 
óvatosság ajánlatos. 

Ad~olá;': Egy~zeri adag I-2 tabletta per os, vagy 
szükseg ese~n l, esetleg 2 ampulla i. ven., i. art., 
vagy 1 amp.1.musc. Kúraszerűe:nanapiadag: 3--4-
szer 1 tabletta 3-4 héten át. 

Mellékhatás: Az oralis alkalmazás mellékhatás1nen
tesnek minősíthető. l\. ritkán előforduló szájszáraz
ság, szédül~s, nausea, fejfájás átn~enetinek bizonyul. 
Parenteralisan csak acut eset.ben és óvatosan alkal
mazható, a kezelés helyét lehetőleg váltogatva. mert 
l?calis érzékenységet, esetleg szövetkár~sodást 
(1. ven. thrombophlebitist) okozhat. 

Megjegyzés: + Ti'irsa.dalombiztosítás terhére szaba
don rendelhető. -Lejárati idő: inj. 2 év, tabl. 3 év. 

Csomagolás: 10X2 ml 17,70 Ft, 1oox2 ml 165,- Ft. 
20 tabi. 14,50 Ft, 200 tabl. 121,80 Ft. 
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IIALOPERIDOL K.Gy. IV. 
inj. 5 mg, tabi. 1,5 mg, cseppek 0,2% 
összetétel: 1 amp. (1 ml) 5 mg haloperi(lol.-ot, 

1 tabi. 1,5 mg haloperidol.-ot, . 
1 üveg (10 ml) 20 mg (10 csepp - 1 mg) halopen
dol.-ot tartalmaz. 

Javallatok: 11.Iinden olyan kór~ép, amel-S: rootói-0~ és 
psychés agitatióV:al jár, m~ma~ para.noid hallu':ma
toros oligophrema ~ e~ileptifortmS, ps~chos1sok, 
delirium tremens. Csillapithatatlan hanyas. 

Ellenjavallatok: Pyramidalis vagy extr~pyramidalis 
tünetcsoporttal járó k6rképek. Hyster1a. 

Adagolás: Az injekció alkalmazása általá.ban akk~r 
javallt, amikor az oraJis adagolás valamilyen okbol 
lehetetlen (pl. nagyfokú agitatio~. . 
Adagja ilyenkor 1 ampulla ( 5 mg) mtramuscula~a~. 
Az átlagos oralis napi adag 2-4 mg.1!1--z ?gyéru tu· 
rőképesség és szükséglet :figyele:r:i-b.~vetelevel azon· 
ban a napi adag 1,5-10 mg kozott váltakozhat, 
egyenlő részeio:e e,lo.sztva. , . „ , . 
Gyermekek napi dozIBa 5 éves Karig ~ ~elnottdoz!-8 
negyede, 6-15 éves korig a Í'3lnőttdozis fele. Kro· 
nikushányásbanáltalában 2X 10 cseppet (2mg) ad
nak naponta. . , . , 
A Haloperidol fok~zza biz?nyos, c~ntr!1'lisan ha~o 
szerek, pl. barbituratok, óprum~esz;tmenyek ha~a
sát ezért alkalmazása ilyen készitmenyekkel egyut.t 
na/m körültekintést tesz szükség_P:8s,é. Alkalmazása ki· 
záróla.g orvosi kontroll mellett tortenhet. 

Mellékhatások: Huzamosabb ideig tartó kezelés. után 
a betegek nagy részénél akin.esia, tren:or, __ 1zom
hypertonia, vagy egyéb pru-kinson-sze.:u tun:t;"k 
léphetnek fel. Ezek a tünetek az adag csokkentese~·e 
vagy a kezelés átmeneti ~.bba~agyása után spont_a.n 
megszűnnek, illetve ant1parkinsonos szerekkel ku
pírozhatók. 

Megjegyzések: ~ ~ársadalom1;'iztosítás terhére ideg
szakrendelések, ideggondozok szabadon rendelhe
tik Körzeti üzemi stb. orvosok csak idegszakren
delés (idegg~ndozó, fekvőbeteg-gyógyint.ézeti, el· 
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me-, idegosztály) javaslatára rendelhetik. Lejárati 
idő inj. és cseppek: 2 év. 

Csomagolás: 5Xl ml amp. 14,70 Ft, 50Xl ml amp. 
123,90 Ft; 
50 tabl. 13,70 Ft, 250 tabi. 58,30 Ft;. 
1 üveg (10 ml) 17,20 Ft. 

HEMORID Ch. 
végbélkúp, kenőcs 

XLII. 

Összetétel: 1 kúp 5 mg camphor., 6 mg chloral. hydr„ 
5 mg menthol., 0,1 mg aetherol. millefolii, 0,1 mg 
adrenal. hydrochlor„ 30 mg procain., 30 mg dl
ephedr. bas.-ot tartalmaz. 
1 tubus kenőcs 320 mg camphor., 350 mg chloral. 
hydr., 330 mg menthol, 0,6 mg aetherol. millefolii, 
2 mg adrenal. hydrochlor., 500 mg procain. bas., 
500 mg dl-ephedr. bas.-ot tartalmaz 20 g vazelin tí
pusú kenőcsben. 

Javallatok: Nodi haemorrhoidales, pruritus ani, ekze
ma períanalis. 

Adagolás: A kenőcsből ba.bnyi nagyságút véve, az 
anus-nyílást naponta többször enyhén bekenjük. 
A kúpot lefekvés előtt helyezzük a végbélbe. 

Megjegyzés: +: Társadalombiztosítás terhére szaba
don rendelhető. 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. 25 OOO NE 

XVIII. 

Összetétel: 1 gumisapkás üveg (5 ml) 2.5 OOO NE 
hepaTinnatrium, 15 mg kresol. pur.·ot tartalmaz. 
(1 ml = 5000 NE heparin). 

Javallatok: Thrombosis, embolia kezelése és megelő
zése. 

Adagolás: Középsúlyos esetekben napi 40 000-
50 OOO NE (8-10 ml) 4 órás időközökben 24 órára 
szétosztva i. ven. vagy cseppinfúzió formájában; 
s. cut. és i. 1nus1J. is alka.J1nazható. Vitalis indicatió-

J54 

ban vagy akut embolia eset.ében a napi adag 
80 000-120 OOO NE-ig is emelhető. A kezelés 2-3. 
napján az adagot csökkenteni kell, de a nap~ ~~a~ 
25 OOO NE (5 ml) alá ne menjen. A véralvadas1 ido 
gyakori n~eghatározása szükséges. A legnagyobb 
egyszeri adag 4 ml. 

Ellenjavallatok: Be!s.ő szervek fe~élyes be~gi:;_égE,l_~c- ~~
cus duodeni, colitis ulcerosa, ileum-~ekely, ross~
dulatú daganatok). Subacut bacteri~s end~card~,t1~. 
Súlyos máj- és veseártahnak. Agy- es germcmuté
tek. A véralvadás zavarai. 

Megjegyzés: + Társadalombiztosítás terhé;e csakis 
kivételesen vitalis indicatióval rendelhetö az eset· 
ben ha a 

0

beteg nem szállítható gyógyintézetbe. 
A vdnyt két példányban („niásolattal") kell kiállítani. 
- Lejárati idő: 3 év. 

Csomagolás: 1 X5 ml gumisapkás üveg 97,50 Ft. 

HEXAMETHYLENTETRAMINUM 
K.Gy. 
tabl. 

XXV. 

Összetétel: 1 tabi. 0,5 g hexamethylentetramin.·ot tar
talmaz. 

Javallatok: Húgyutak akut és krónikus fertőzései, 
cystitis, pyelocystitis. 

Adagolás: 2-4 óránként 1 tabl. Y2 Pc;>háx vízben. _Ha 
a vizelet lúgos kémhatású, akkor ac1d. phosphor1cu
mot (5: 200) vagy ammonium chloratumot (5: 200) 
rendeljünk naponta több evőkanállal. 

J\iegjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon 
rendelhető. 

Csomagolás: b. 20 tabl. 2, 70 Ft, b. 100 tabi. 13,50 Ft. 

HEXETIDIN K.Gy. 
hüvelykúp 5 mg, oldat 4% 
Összetétel: 1 kúp 5 mg hexetidinu1not, 

XXVII. 

I üveg oldat (100 ml) 4 g hexetidintunot tartabnaz. 
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Javallatok: Minde~ - nem gonorrhoeás - fert6zéses 
eredetű fluor (tr1chomonas, monilia stb.). 

Adagolás: A hüvelykúpból kúraszerűen napi I--'--2 da.
rab. Az oldatból 2 gyennekkanálnyit adunk I lite 
vízhez, és az így hígított oldatot alkalmazzuk h ··~ 
velyöblíté.sre. . u 

l\-legjegyzés: + Társadalombjztosítás terhére csak ab
b_:m a~ esetben rendelhető, ha a beteg gyógykezelé
set mas - szabadon rendelhető - gyógyszer meg
fele!ően nem biztosítaná. Szakrendelések az oldatot 
a,b1ztos~tottak kezelésére nem a társadalombiztosí
tas ~rhere, hanem a pro ambulantia szerekre meg
ha~rozott módon szerezhetik be. - Az oldat köz
?Y;>gye!-1átás terhére nem rendelhető. - Lejárati 
ido: 2 ev. 

Csomagolás: 10 kúp 8,10 Ft, 
1 üveg oldat (100 ml) 57,40 Ft. 

HIBER}'IAL E.Gy.T. IV. 
dr.'.';se, 25 mg, drazsé 100 mg, cseppek, inj. 
O,o Yo es 2,5%, végbélkúp. 
Összetétel: 1 drazsé 25 mg, ill. 100 mg chlorpromaz 

hydrochlor.-ót, · 
1 üveg (10 ml) cseppek 0,4 g chlorpromaz. hydro
chlor.-ot, 
1 amp. (5 ml 0,5%) 25 mg, 1 amp. (2 m.12,5%) 50 mg 
chlorpromaz, hydrochlor .-ot, 
1 végbélkúp 0,1 g chlorpromaz.·ot tartalmaz. 

Ja~'allat~k~ Psychomotoros nyugtalanság, izgatottság, 
a'fe~s~v1tas, hal~!lcinosis, szorongás. - Műtéti elő
R:esz1tés, potenc1alt ana-esthesia, hibernatio eclamp
s!a, ter~e~~gi hányás. - Vegetatív dyst;nia; ma
hgnomas faJdahnak esetén adjuvánsként. - Gyer
mekgyógyászatban: izgatottság, hányás. 

Ellenjavallatok: Alkohol-, barbiturál- vagy bármilyen 
~~ coma. {Barbiturátokkal együtt adva óvatosság 
aJánlatos.) 

Ada~olás: Parenteralis alkalmazásai. musc. és i. ven. 
nundazon esetekben indokolt, amelyekben gyors 
hatást kívánunk elérni vagy a beteg állapota miátt 
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az oralis adagolás keresztülvihetetlen. - L musc. a 
0,5%-os 5 ml-es ampulla tartalmát mélyen a glutea
lis izomzatba adjuk. - I. ven. a 2,53-os 2 ml-es 
ampulla tartalma csak megfelelő hígításban adható 
lassan (2-5 perc alatt). 
Felnőttek egyszeri adagja általában 1 drazsé (25 mg) 
vagy 20 csepp (kb. 25 mg) vagy 1 végbélkúp 
(100 mg). Ezek a mennyiségek lassan emelhetők na
ponta 3-szor 2 drazséig. 3-szor 20 cseppig -vagy 
3-szor 1 végbélkűpig. - A 100 mg-os drazsé adago· 
lását súlyosabb psychi.atr-iai és neurológiai k6rformák 
esetében mindig a kezelő szakorvos szabja meg. 
Gyermekadagok: 5 éves korig oralis (drazsé, csepp) 
vagy intrarouscularis alkalmazás esetén testsúly
kg-onként 1-2 mg, 5 éven felül a _felnőttadag egy
harmada vagy fele adagolandó. Szükség esetén ez 
az adag naponta 2-3-szor megismételhető. Recta· 
lisan az átlagos adag 1 Hibernaletta kúp (25 mg); 
az adag legfeljebb napi 3-szor 1 kúpig (75 mg} emel
hető. 

Mellékhatások: Parkinsonos tünetek, tachycardia, 
mérsékelt vérnyomásesés. Ritkábban: a vérképző 
rendszer zavara, májártalom, photosensibilisatio. 

Megjegyzé§: tTI:i Társadalombiztosítás terhére a s7..ak
rendelések szabadon rendelhetik. Körzeti, üzemi 
stb. orvosok csak szakrendelés (fekvőbeteg-gyógy· 
íntézet) javaslatára rendelhetik. - Lejárati idő: 
drazsé 3 év; inj. kúp: 2 év; cseppek: 1 év. 

Csomagolás: 50 drazsé (25 mg) 27, 10 Ft, 500 drazsé 
(25 mg) 271,- Ft; 
20 drazsé (100 mg) 35,90 Ft, 200 drazsé (100 mg) 
359,-Ft; 
1 üveg csepp. (10 rnl} 13,20 Ft; 
10X2 ml (2,5%) 22,30Ft,100X2ml (2,5%) 200,50 
Ft; 
10 X 51ul (0,5%) 18,80 Ft, 50X 5 ml (0,5%) 79,50 Ft; 
6 db végbélkúp 18,90 Ft. 

IDBERNALETTA E.Gy.T. IV. 
végbélkúp 
{régi neve: Hibernal végbélkúp gyermekeknek) 
Összetétel: l végbélkúp 0,025 g chlorpron1a.z.-ot tar· 

taln1az. 
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Javallatok: Lásd Hibernal. 

Ellenjavallatok: Lásd Hibernal. 

Adagolás: 1 kúp (25 mg)· ez az 
3-szor l kúpig (75 mg) ~melhet~~ag legfeljebb napi 

Mellékhatások: Lásd Hibernal. 

Megjegyzések: ~ Társadal b · , , 
rendelések szabad onda lh1zto~1tas terhére a szak. 
tb 

on ren e etik Kö t" .. 
s . orvosok csak szakre d 1· ;k „ rze I, uzerni 
inté t) · n e es (.1.e vobeteg gy• 

, ze Javaslatá.ra rendelhetik L "á - . ~gy. 
2 ev. · - BJ rat1 idő: 

Csomagolás: 6 db végbélkúp 10,20 Ft. 

~GANYKENOCS fehér B. XLIV 
Összetétel: 1 tubus (20 ) 1 · · 

(_hydrarg. bichlorat. a!m ~ hydra.rg. amidochlor. 
lm típusú kenőcsben. omat.)-ot tartalmaz vaze-

Javallat: Hámlasztó dez'-" · ulllc1ens. 

Adagolás: Külsőleg, kenőcs. 

}Iegjegyzés: + Társadalombi to ' ' , 
don rendelhető. _ 20 z ~1tá,s terhere szaba
szolgáltatható. g orvosi veny nélkül is ki-

Csomagolás: 1 tubus (20 g) 3,- Ft. 

ffiREPIN E.Gy.T. 
drazsé IV. 

Összetétel: 1 drazsé 0 5 m r . 
zin. hydrochlor., 25 mg~hleserpin„ 5 mg pro1netha
tartalmaz. orpromaz. hydrochlor.-ot 

Javallatok: A psychosisok kezel, , 
amelyekben a csak Hibernall ~enek olyan esetei, 
vagy a kettő e .. a vagy Rausedyllel 
kúrát extrapyranJ"JaJt:~. adagolásáv~l folytatott 
dályozták meg A.~ Imetek zavartak vagy aka
eleve Hirepinn;l fol~1 ~tos ~z~nb3:1; a kúrát már 
fejezése után) olyan bet:~~é~r:1ekc1?s szakasz be
nal-, Rausedyl-kombiná~ó „ IS, _akiknél a I-Iiber
vón gyorsabb eredm, - 1 ,e~o~lJesebb hatása ré-

eny e eresere törekszünk. 
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I(ülönösen megfelel a Hirepin az intézetből elbo
csátott beteg otthoni gyógykezelésére, mert a Pi
polphen ki\rédi a két nagy tranquilláns huzamo
sabb szedésekor esetleg jelentkező késői parkinso
nos tüneteket. 

Ellenjavallatok: Alkohol-, barbiturál- vagy bármilyen 
más coma. (Barbiturálokkal együtt adva, óvatosság 
ajánlatos.) 

Adagolás: Egyéni, és a beteg érzékenysége szabja meg, 
így az alábbi séma csak hozzávetőleges. A kűra kez
désekor 1 (esetleg Y2 ) drazsé adásával győződjünk 
ineg a beteg toleranciájáról. A kezdő adag bevétele 
után legalább 2 órán át feküdjön a beteg. Általános 
állapotát é& vérnyomását - álló helyzetben is -
ismételten ellenőrizzük. Az adagot fokozatosan -
napi 1 drazséval - 3X2, 3X3, esetleg 3X4 dra· 
zséig emelhetjük:. Az adag csökkentése - a klini
kai tünetek alakulása szerint - Ugyancsak fokoza
tosan történjen. Intézetből hazabocsátott betegnek 
3 X 1 drazsénál ne rendeljünk többet, de itt is :figye
lembe kell venni az egyéni tűrőképességet. - Csak 
állandó orvosi ellenőrzés mellett alkaJ.mazható. 

Megjegyzés: ~ Társadalonibiztosítás terhére a szak
rendelések szabadon rendelhetik. Körzeti, üzemi 
stb. orvosok csak szakrendelés {fekvőbeteg-gyógy
intézet) javaslatára rendelhetik. - Lejárati idő: 
2 év. 

Csomagolás: 50 drazsé 36,50 Ft, 500 drazsé 326,- Ft. 

ffiSTAZOLIN E.Gy.T. 
old&t 

XXXVIII. 

Összetétel: 1 üveg (10 ml) 2,5 mg naphazolin. hydro· 
chlor, 50 mg tripelennamin. hyillochlor., 280 mg 
acid. boric.-ot tartalmaz 10 ml vizes oldatban. 

Javallatok: Szénanátha, akut és krónikus rhinitis, al· 
lergiás eredetű rhinitis. Helyi alkabnazása a nyálka· 
hártyák allergiás eredetű gyulladásos duzzanatát 
tartósan csökkenti. 

Adagolás: Külsőleg. A csomagoláshoz mellékelt rész· 
letes használati utasítás szerint, általában naponta 
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3-4-sze~. mir;tlkét orrlyukba 2-3 csepp oldatot 
cseppentunk ugy, hogy a fejet háti·ahajtj k H 
s~abb, ideig tartó kezelés esetén (8-JO n: ·. osz
~=· utan) átmenetileg több napos szünetet ik~~~~ek 

Megjegyzés: +: Társadalombiztosít'" 
don rendelhető. """' terhére szaba-

Csomagolás: l üveg (10 ml) 3,SO Ft. 

BOGIVAL K.Gy. 
olajos inj. l mg és 5 mg 
Összetétel: 1 amp. ( l ml) 1 ill r.: 

XXXIV. 
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30 mg alcohol benzylic'.-ot, ~~~ester(~n. acet., 
= 10 OOO NE). az mg = 

Ja;~~;~:;~, :~~:a:: ~;~~~~:~~~~e~:c~:::~n~e-
:e~;::sti. hypopl~ia, castrati6s és climaxos tünef::· 

o megszuntetése. • 

A~8/o1ás: Prirn::er ar11,enorrhoeában kill:aszerűen 20-
nap alatt osszesen 30-'-60 lli<>' ( 

vagy ~omn~ponként 5-10 ~g)~?z0~~~Ó; r;g 
napon celszeru a készítm' yt , · 
együtt adagolni. 5_ 1 en sa~gatesthormonnal 
legalább 3 . é 0 napos szunet után a kúra 

-szor lBm telendő. Ha a vérzés me . d 
az adagot fokozatosan csökkent"ük A gm ul, 
adagot egyénenként k 11 h J • • fenntartó 
Seo-undaer a" e meg atározm. 

'ki menorrhoea, raro- és hypomenorrlweáb 
?' c1 us 11. és 12. napján 10-10 , .. . an 
r. musc. Ha két hét múl , , i;ng-ot m31c1álunk 
k va verzes mdul meg ú 
á=z~~;fed~f~yes, é~a fenti módon több hÓn:u: 

ago.rn.s veszelye nélkül · • 
~r~dm5 én~álenség esetén a feltéte~~~~:e~~· 

. napJ n 1-1 amp L' . . . . 
s~thető. Ha a vérzés elrkor"::~!~l~V:al I?e~é
r=;~r amenorrhoeánál leírt ad~golási :td ~~~e~ 
!~!:~~:~:~e~e; :i vér~és ~Is? napjától an-
talis hypoplasiában a ciklu! f~~ die 1. m~c .. 9'eni
sen 20 mg-ot injiciáljunk . 20. n_apJa:tg ossze-

::~seté3n0 a ciklHus . elejé~l ~:~~eer~:t:=~~:~ 
sen ' mg og1valt adunk. 

Castratiós és clirnaxos tünetek befolyásolására ha
vonta összesen 3-5-10-szer 1 mg androgenekkel 
vagy más gyógyszerekkel együttesen, az egyéni 
szükséglet, tűrőképesség figyelembevételével, a kli
nikai tüneteknek megfelelően. 
A lactatio megszüntetésére késői abortus és halva szü
lés esetén azonnal 5-10 mg, majd 2-3 napon át 
naponként 5-10 mg i. in-nsc. 

fi'legjegyzés: >±t Társadalombiztosítás terhéi-e iiZá:ba
don rendelhető. - Zavarosodás esetén meleg vízbe 
mártjuk az ampullát. Csak kristálytiszta oldat hasz
nálható. 

Csomagolás: b. 5 X 1 ml amp. 1 mg 12,10 Ft, b. 50 X 1 
:i:nl amp. 1 mg 121,- Ft; 
b. 5Xl ml amp. 5 mg 24,90 Ft, b. 50Xl ml amp. 
5 rng 249,- Ft. 

HORM:OFORT K.Gy. 
olajos inj. 

XXXIV. 

Összetétel: 1 amp. (2 ml) 0,25 g hydroxyprogesteron. 
capron., 0,05 g urethanum, 0,5 ml alcohol benzyli
cus-t tartalmaz. 

Javallatok: Ilabitualis és im.minens abortus, sterilitas 
(h~ypolutein esetei), hyperplasia glandularis cystica 
endometrii, juvenilis és praecl:irnaxos vérzészava
rok, meno-, metrorrhagiák (az esetleges malignitas 
kizárása után). Alkalmazható még hypogenitalis
mua esetén, valamint primaer és secunder ame
norrhoeákban oestrogen-adagolással együtt. 

Adagolás: Habitualis és i.mminens abortusok esetén 
1-2 ml (125-250 mg) intramuscularisan, nőgyó
gyászati megbetegedésekben az esetleg szükséges 
oestrogen-szint biztosítása mellett ciklusonként 
1-2 ml (125-250 mg) intrarnuscularisan. A pro
gesteronszint csökkenése individuúJisan változó 
időpontban következik be. Amennyiben a hormon
szint csökkenése miatt a várt időnél :korábban vér
zés jelentkezik, az injekció ismétlése szükséges. 

Mellékhatás: Nagy adagok oedemát okozhatnak; 
asthmás, epilepsiás, migraine-es betegeknél roha
mot provokálhat. 
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MegjegyiéS: >fi Társadalombiztosítás terhére a szak 
rendelések szabadon rendelhetik, egyéb e tb • 
csak szakrendelés (fekvőbeteg-gyógyi.."lté t) s.e en_ 
Iatára rendelhető. - Lejárati idő· 2 , ze Javas. . ev. 

Csomagolás: 1X2 ml amp. 42,80 Ft. 

Hdrov ALETTEN B. 
azsé III. 

Összetétel: 1 drazsé 0 02 r:: 
extr. humuli lupulÍ . Dg ex:tr. valerian. sicc., 0,01 g 

s1cc.-ot tartalmaz. 
Ja~allatok: Hysteria, neurasthe . . . 

ideges ingerlékeny , ma, praeclrmacterium 
seg, neuropathia. ' 

Adagolás· Nyugta· 'ké 
Altatóké t· to nt: naponta 3-szor l-2drazsé 
vés el6tt.n . egyszerre 4-5 drazsé félórával a lefek~ 

!tfegjegyzés: Társadalombiztosí+.~ -
rendelhető. ~ terhére szabadon 

Csomagolás: b. 50 drazsé 4, 60 Ft. 

HYASE - Human 
inj. LI. 

Össze~étel: 1 porampulla 150 N . 
oldoszerampulla.2ml E hyalurollldase-t 1 

aqua dest. pro inj.-t tartalm~z 
Javallatok: A készítmén , ' 

a sebészetben bel ~ ere?-menyesen alkalmazható 
ban, orthopaediáb: éfsaszatpan •. nőgyógyászat· 
pl. helyi érzéstelenítők h ~=esze ti gyakorlatban, 
nagy területek érzéstele~ítés, ak gydorsít_ására és így 
tum k é , ere, oe emák e~" d o s verömlenyek ~ Is , , , • ~u a· 
re, folyadékpótlás cél 'ábe ,

1
•>Vdodasának elősegítésé· 

'lzí, Joaotthypd 1 . 
.te s vódásanak gyorsítására stb. o ermoc ys1s 

Ellenjavallat: Rosszindula , 
területekre vagy a•ok k-~u ldbaganatokba, fertőzött 

· " ozee e asz' 'd"- , miatt Hyase-t fecske d . oro = veszelye 
a test más ép terül ~·e~] nekm s;;abad. A Hyase 

, '. e Ill l yen or rs aJkahnazható. 
Adagolas; .A hofilezett am ulla t 

oldószerben (2 ml deszt"p , artahnát a mellékelt 
tat 1 órán belül fel k 1fi:'1t vrálniz) ~eloldjuk. Az olda-

e aszn , mert hatékony· 
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sága még 2-10 °0 közötti hőmérséklet-en is gyorsan 
csökken. Általában egy ampulla alk:aln1azása ele· 
gendő. Nagyobb terület infiltratíójához, szemcsepp 
készítéséhez vagy kötések nedvesítésére szolgáló 
oldat előállítására izotóniás nátriumklorid·oldattal 
5·szörösre hígítjuk a Hyase-oldatot. A helyi érzés· 
telenítésre szolgáló oldathoz a Hyase-oldatot hozzá· 
keverjük. Ugyanígy járunk el antibioticumok'eseté
ben is. Hypodermoclysis esetében a bőr alá olyan 
tűt szúrunk, amelyhez szorítóval zárt gumicső út· 
ján infúziós palack csatlakozik. A gumicsövet a szo· 
rító alatt fertőtlenítjük, és vékony tűvel ellátott 
fecskendő segítségével befecskendezzük a Hyase· 
oldatot. A csövet záró szorítót megnY:itva megin· 
dítjuk az infúziót.-Egy ampulla Hyaae 1000 ml old_a.t 
gyors bevitelére elegendő. (Az infúziós oldat ne 
tartalmazzon C-vitamint, mert az gátolja a Hyase 
hatását.) A Hyase hosszabb, kúraszerű· adagolá· 
sánál úgy járunk el, hogy az anyagot naponként 
vagy kétnaponként a test különböző helyeire i. 
musc. vagy s. out. fecskendezzük. 

Megjegyzés: +: Társadalombiztosítás terhére csak 
szakrendelések rendelhetik. - Lejárati idő: 3 év. 

Csomagolás 5Xl porampulla + 5X2 ml oldószerarn· 
pulla 40,50 Ft, 

HYDROCODIN E.Gy.T. - A. 
inj., tabl., cseppek 

V, 

Összetétel: 1 amp. (1, ill. 2 ml) 0,02,ill. 0,04 g clihydro
codein. bitart.-ot, 
1 tabl. 0,01 g clihydrocodein. bitart.-ot, 
1 üveg 0,6 g dihydr·ocodein. bitart.·ot tartalmaz 
15 ml szeszes·vizes oldatban. 

Javallatok: Köhögéscsillapítás, fájdalomcsillapítás. 

Adagolás: Naponta 1-3 ml s. cut„ naponta 3-szor 
1-2 tabl. vagy 5-10 csepp. Gyermekadag inegfele
lően kevesebb. 

Megjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére a tabl. 
és inj. szabadon rendelhető, a. cseppek csak abban 
az esetben rendelhetők, ha az adott esetben a beteg 
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gyógykezelését más - szabadon rendelhető 
gyógyszer megfelelően ne1n biztosítaná.. -

Csomagolás: b. 5 X I ml amp. 12 90 Ft b "O 
amp. 129,- Ft, ' ' · 0 X l lhl 
b. 5)(2 ml amp 15 60 F 
156,- Ft, ' ' t, b. 50X2 ml amp. 

b'.?O tab~ 8,80 Ft, b. 100 tabl. 44 - Ft 
l uveg (lu ml) 24,30 Ft. , .. 

HYDROCORTISON K.Gy. 
szuszpenziós in j. XXXIV. 

Összetétel: 1 üveg (5 ml) 125 microcryst 25 l'd . mg hydrocortison. acet 
·• mg I oca1n hyd.r hl · 

maz 5 ml propilénglikol ~talm ,oc . or.-ot tartal
zióban. u vizes szuszpen-

Javallstok: Osteoarthritis k··1 ·:_„,l , 
0 , ő ) • W.Oi.ue e (térd kön '"k 81P - monarthrosisok rh ' - , -~ yo -, 
artbritisek {tbc-s és go' ~~as es egyeb eredetű 
lével). - Periarth ..... n~rr oeas arthritisek kivéte. 
epicondylitis tend;:;:: . ~eroscapularis, bursitis, 
kylotikus fzŰI „ g~1 rs, "contracturák. - An
kortikoid-ther:tpei: ~~~~Jeki~loétt, ~ov~bbá általános 

tt.US eg szitésere. 
Adagolás: .P ... z ízül""t nagysá , tól , 

súI;vosságátólfü~6en 5-f: ~s a megbe!'8g~dés 
1ar1san. mg mtra- és per1art1cu-

Mcg· , + 
d;I:~~~es~ndJt:~~~r~::tsí.~ás «:rhére szakren-
cs:ak szakrendelés (f~kvőbet ' uz~m1• stb. orvosok 
latára rendelhetik " , eg-gyogymt.ézet) javas-
l „ · L:L venyt két példáv„,' ( at -tal) kell kiállita• . L , , .. ·-1;1oan „máso

.ni. - 8Jarat1 idő: I év. 
Csomagolás: 1 üveg (5 ml) 31,60 Ft 

HYDROCORTISON K Gy XX 
kenőcs 1 % és 2,5% , · XIV/XLIV, 

Összetétel: 1 tubus 0 05 ill r::. 
tartalmaz 5 g lemos'hat' , k. 0;,12b0 g hydrocortisont 

·O enocs en. 
Java.Hatok: Ekzema kül --m·i :D , • 

kus dermatitisek 
0 

e 8 0 IT?ru, akut és króni
thesis bőrtun·· ete · ' erYt:hrodermia, exsudativ dia-

1, prur1tus s nilis · 
vulvae, fejbőr seborrho"'ás eke á'. prur1tus ani et 

.... zen1 ·Ja. 
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Adagolás: Az érintett bó1felületet a kenőccsel naponta 
2-3-szor vékonyan bekenjük, 

:&Iegjegyzés: + Társa-<lalombiztosítás terhére az 1 ~o -os 
kenőcs abban az esetben rendelhető, ha az adott 
esetben a beteg gyógykezelését más - szabadon 
reridelhető - gyógyszer megfelelően nem biztosí· 
taná. 
A 2,5%-ost szaJn·endelések rendelhetik;--;-illetőleg 
csak szakrendelés {fekvőbeteg-gyógyintézet) javas
latára rendelhető, a javaslatban meghatározott idő
tartamú gyógykezelésre. A vényen fel kell tüntetni 
a javaslatot adó szakrendelést és a javaslat keltét. 
- A 2,5%-os közgyógyellátás terhére nem rendel
hető. - Lejárati idő: 2 év. 

Csomagolás: 1 tubus (5 g) 1 %-os 26,- Ft; 1 tubus 
(20 g) 1 %-os 80,40 Ft; 
1 tubus (5 g) 2,5%-os 48,40 Ft; 1 tubus (20 g) 2,5 
%-as 167,60 Ft. 

HYDROCORTISON KGy, 
szemkenőcs 
(chloramphenicol-tartalommal) 

XLV. 

Összetétel: 1 tubus (2,5 g) 12,5 mg hydrocortison. ace
tic. microcryst„ 5 mg chloramphenicol.-ot tartal
maz 2,5 g vazelin típusú kenőcsben. 

JavallabJk: A szem küiönféle gyulladásos megbet-ege
dései: ophthalmia sJ-'UlpatP.ica, uveit,is {általános
per os vagy parenteralis - st.eroid-kezelés mellett), 
allergiás conjunctivitisek, egyéb gyógykezeléssel 
nem befolyásolható blephm-itis, iritis, iridocyclitis, 
nem gennyes keratitisek, a kötőhártya pemphigusa, 
a szeniliéjak dermatitise és ekzemá,ja, a szem fizikai 
és kémiai ártalmak következtében feliépő gyulla
dá-sos megbetegedései, ophtha,lmia electrica. 

Ellenjavallatok: :ilíinden felszínes és mély gennyes 
gyulladás (hypopyon-keratitis és -iritis, ulcus cor
neae stb.), trachoma, bármilyen eredetű hámsérülés. 

Adagolás: Külsőleg, a klinikai képnek megfelelően 
naponta 1-2 alkalommal. Célszerű a kenőcs alkal
mazása után rövid ideig kötést tenni a szemre. 
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Megjegyzés: ~+ Társadalombiztosítás terhére csak 
szemészeti szakrendelések rendelhetik. - Lejárati 
id6: 2 év. 

Csomagolás: 1 tubus (2,5 g} 19,60 Ft. 

HYDROXOCOBALAMIN 
inj. 100 µg 

K.Gy. 
XIX/XXXI. 

Összetétel: 1 amp. {l ml) 100 µg hydroxocobalami
num.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Ana-emía perniciosa (neurologiai elválto
zásokkal vagy anélkül), egyéb macrocytaer anae
miák, illetve minden olyan eset, amelyben a B12-
vitamin felszívódási zavara kimutatható vagy leg
alábbis feltét.elezhető. Megkísérelhető még neural
giákban és neurotrop víruabetegségekben - egyéb 
kezelés mellett - a kísérő tünetek enyhítésére. 

Adagolás; .Általában hetenként 2-3-szor egy ampul
la, egy-két héten át i. musc. A reticulocyta-orisis 
és a vörösvér.sejtszám emelkedése jelzi a therapia 
eredményességét. Fenntartó kezelésként havonta 
általában egy ampulla elegendő a vérkép ellenőr
zése mellett. 

Megjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére csak a 
kórisme vényen való feltüntetésével rendelhető. -
Lejárati idő: 3 év. 

Csomagolás: 1X1 ml 4, 70 Ft, 25X1 ml 100,- Ft. 

HYPANODIN B. 
inj., végbélkúp 

VI. 

Összetétel: l amp. (2 ml) 500 n1g amidazoph., 500 mg 
i.1rethan., 10 mg coffein., lüümgphenobarbitalnatr., 
10 mg procain. hydrochlor., 0,05 mg scop. hydro· 
brom., 0,2 mg hyoscíamin. hydrobrom.-ot tartal· 
maz. 
1 kúp 0,6 g amidazoph., 0,2 g phenobarbital., 0,05 g 
coffein„ 0,0004 g hyosciamin. hydrobrom., 0,0001 g 
scopol. hydrobrom.-ot tartalmaz. 

Javallat: Fájdalomcsillapítás. 

Adagolás: Naponta 1-2 ml s. cut. vagy i. musc. vagy 
1-2 kúp. 

Megjegyzés: ++ Társadalombiztosítás terhére sza
badon rendelhető. 

Csomagolás: b. 10X2 ml amp. 13,30 Ft, b. 100X2 ml 
nmp. 133,- Ft. 
6 kúp 9,50 Ft, 100 kúp 130,- Ft. 

HYPEROL K.Gy. 
tabl. 

XLVI. 

Összetétel: 1 tabl. 1 g carbamid. peroxydat.-ot tartal-

maz. 

Javallatok: Fertőtlenítő, vérzéscsillapító. 

Adagolás: Külsőleg 1-10%-os oldatban. 

M • zés: Társadalombiztosítás terhé~~ szabadon 
~~Telhető. -Lejárati idő: 3 év. - Kozgyógyellá· 
tás terhére nem rendelhető. 

Csomagolás: 10 tabl. 4,50 Ft, 20 tabl. 5, 70 Ft, 100 
tabi. 25,30 Ft, 500 tabi. 90,20 Ft. 

HYPNOVAL A. 
tabi. 

II. 

Összetétel: 1 tabl. 0,20 g cyclobarbital.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Altatószer. Alvásza.~~r, izga~mi állapot~l~: 
maniás depressio és ei;cephalitIS utám zavarok. Fe 
lelenlérzés, tachycardía, tremor. 

Ad olás: Felnőtteknek: 1/2-l ~b~. Gyermekeknek: 
1i:-Y2 tabl. A tablettákat keves v1zben o~d"."a vesz
sziik be, és cukros vizet vagy meleg teat itatunk 
utána. 

1\fegjegyzés: © Társadalombiztosítás terhére 
don rendelhető. 

Csomagolás: 10 tabl. 9,90 Ft. 
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HYPNOV AL-CALCHThi A. 
tabi. 

II. 

Összetétel: 1 tabl. 0,20 g cyclobarbital. calc.-ot tartal
maz. 

Javallatok és adagolás: lásd Hypneval. 

R-Iegjegyzés: ~ Társadalombiztosítás terhére szaba
don rendelhető. 

Csomagolás: 10 tabi. 9,90 Ft. 

HYPOPHYSIS 
SZIPPANTÓPOR K.Gy. XXXIII. 

Összetétel: 1 fiola 200 NE hypophys. partis post., hy
pophys. total. ad 0,5 g-ot tartalrna~. 

Javallat: Diabetes insipidus. 

Ad~nlág: ?rrba.szippantásra, kBt ujj közé fogott kis 
csipetnyit (kb. 0,05-0,010 g), szükség esetén na
ponta 2-3-szor, a beteg érzékenysége szerint„ 

Megjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére szaba-
don rendelhető. - Lejárati idő: 3 év. 

Csomagolás: l fiola (0,5 g) 8,- Ft. 

HYPOTHIAZID Ch. XXV. 
tabi. 25 mg és 100 mg 
Összetétel: l tabl. 25 mg, ill. 100 mg hydrochloro

thiazid.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Oedemás állapot éshypertonia. Főbb indi
ca~ió~ területei: congestiv szívelégtelenség, akut és 
k:ronrkus glomerulonep.hritis, máj-cirrhosis okozta 
ascitcs és oedema, terhességi toxae1niás oedema 
víz-:retentiós obesitas, kortikoszteroidok által oka: 
zott oedema. 
SaJátos gyernwlcgy62yá..~zati Javallat: Nephrosis. 

Adagolás: Intermittáló és continualis adagolás. Diu
reticumként való alkalmazásnál általában az inter
n;i~tá~ó (a ;i?t 3---;;-5 egymá,st követő napján) adago
las„ reszesrtik elonyben. Atlagos napi adagja 50-
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250 mg felnőtteknek. - Hypertonia kezelésében 
néhány napos adagolás után a tensio az esetek több
ségében normalizálódik; ez az állapot napi 25 mg-os 
dosissal fenntartható. Vérnyomáscsökkentő szerek
kel történő kombináció során azok szokásos adagja 
kb. 1 fa.-ára csökkenthető. Ilyenkor, de különösen 
ganglion-blockolókkol egyidejü!eg adva, fokozott 
óvatosság szükséges, a hypotourás állapot yagy_qol
lapsus elkerülése céljából. ~ Intenzív sóürítő ha
tása miatt, hosszabb ideje folytatott adagolásakor a 
hypokalae:mia megelőzésére ajánlatos napi 3-5 g 
kalium chlorat.-ot vagy kalium citric.-ot is adagol-

ni. 
G1Jermekado..gok: 2 hónapos kortól 14 éves korig 1 
n1g/kg/die 2-3 részre elosztva. 3-5 nap után 3-5 
napos szünet közbeiktatása javasolt. Fenntartó ke· 
zelésre ugyanekkora adagból hetente kétszer 1-1 
napon. - Hosszantartó kezelés esetén fontos a bő
séges káliumbevitel (gyümölcs, főzelék, csokoládé 
stb.) vagy a fent iBrnertetett káliumpótlá-si eljárá
sok valamelyikének bevezetése. 

Megjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére szaba
don rendelhető. 

Csomagolás: 20X25 mg tabl. 4,- Ft, 200X25 mg 
tabi. 23,50 Ft. 
20X100 mg tabl. 7,30 Ft, 200Xl00 mg tabi. 57,-
Ft. 

INFECUNDIN K.Gy. 
tabi. 

XXVII. 

Összetétel: 1 tabletta 2,5 mg norethynodrelum, 0,10 
mg mestranolum-ot tartalrna·z. 

Javallatok: Elsőso1·ban fogamzásgátlás. További ja
vallatok: functionalis sterilitas, functionalis vérzé
sek (juvenilis vérzés, poly-hyperrnenori·hoea, ano
vulatios cildus), functionalis dysmenorrhoea, en<lo
metriosis. 

Ellenjavallatok: Thrombosis-készség, hepatitis és máj
működési zavarok, epekő, epehólyaggyulladás, sú
lyos szívbetegség, krónikus vastagbélhurut, diabe
tes, belső secretiós betegségek, mellékhatás okozta 
intolerantia, szoptatás. 
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XVI. E.Gy.'f. Adagolás: A menstruatio els6 napjától számíto_tt _5:: > }NTRAJOD 
napon kezdve, 21 napon át napi 1 tablettát kelleate:':;::., inj. 

2 
ml) 

0 48 
g hexaethyl-diamin°-

Iefekvés előtt bevenni. Az utolsó tabletta beV-étel~=-:':;<:: Összetétel: 1 ampdi.\ d -ot {=
23

7 g J) tartalmaz. 
után 1-4 napon belül várható a megvonáoos (anő •. :·; . opanolum JO • b 
vulatiós) vérzés, amelynek első napi'• •z u'i' 01·1~1;,~-'-~-- isopr . 

1 
sis véredények meg e-

"" n.t_,, ok· Lues, arter1osc ero ' kezdete. Amennyiben az utolsó tabletta bevétele- Javallat ' thritis deformans. 
után az 5. napon vérzés nem jelentkezne, az újabh :.·'./ tegedése, ar 

2 3 
naponként "Y2c:::-1 

Infecundin-kezelés a következő napon elkezdhető. d lás: Naponként V?'gy -
A tabletták szedése alatt jelentkező, kis menny;. A :!~. s. cut„ i. rousc„ 1' ven. , terhére szaba· 
ségiíközti vérzés a kezelésmegszakítá.sátnemind0 • • , • ~ TársadalombiztositáS 
kolja. Erősebb, ilyen jellegű, áttöréses vérzés Itíeg1egyzes, ő 
ben a készítmény szedését abbahagyjuk, s a vérzés don rendelhet · 
első napjától számított 5. napon újból, elölről el- C omagolás~ b. 10X2 ml aml?t26•40 Ft, 
kezdhetjük a 21 napos kezelést. 8 b. lOOX2 ml a.mp. 204,- · 
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 
esetében kerülhető el. Amennyiben a tabletta be. 
vétele este ehnaradna, a mulasztást másnap reggel 
pótolni kell. 

Megjegyzés: + Rendelhetőségét külön utasítás sza. 
bályozza (!. 576. old.) 

Csomagolás: 21 tabL 31,10 Ft. 

XIV. 
JS~~ANID ~Gy;k, végbélkúp 

Ill]., tabl., cs pp 4 desacetyl·lanatosid. 
(2 ml) 0, mg 

összetéteh 1 amp. · zes oldatban. 
C-t tartabnaz szeszes-~ 
1 tabl. 0,25 mg !anat~s~ ci~' mg, illetőleg 100 mg 
1 üveg sol. (10, ill. 10 ) 1 mg hatóanyag) 

. (l ml=40 csepp= 
lanatos1d C-t 'zes oldatban. 
tartalmaz szeszes-~d e t tartalmaz. 

INSULIN K.Gy. XXXV. 
inj. 200 NE (1 ml = 40 NE inzulin) 

1 mg Ianatos1 · · 
1 kúp . , é (eardialis decom· 

Javallatok: A keringési ele~te:~o!pensatio fenntar-
t . ) helyreállítása es pensa io 

Összetéteh 1 gumidugós üveg 200 NE insulin. cryst.-ot 
tartalmaz 5 ntl oldatban. 

Javallatok: Diabetes mellitus és szövődményei, co
ma diabetica, hi7.Jalókúra, hyperthyreosis, hepatitis, 
cirrhosis hepatis, schizophrenia shock-kezelése. 

Adagolás: A beteg állapotától függően (vércukorvizs
gálat). 

Megjegyzés: + Csak az insulin rendelésére vonatkozó 
Eü. Min. utasításban foglaltak szerint rendelhető 
(1. 583. old.). -Lejárati idő: 1Y2 év. 

Csomagolás: 1X5 ml gumidugós üveg 17,50 Ft. 

-170 

tása. -'-llit-'--ára naponta t• helyreti· a;:; 
Adagolás: A compensa 10 . e illetve 3-4-szer 

ulJa . n va<n_r 1. mus ., 3 k' al 1-2 amp 1• ve · 1:>.r illetve 2- up · 
ill tve 6-8 tabletta, 20 csepp, e 

kalmazha~. tására napi 20-30 csepp vagy 
Compensat10 fenntar 2 kú szükséges. 
2-3 tabletta, illetve 1- Ipolanid-készitmények 
'fekintettel arra, ho~ ~z s kumulálódnak, a 

. · 'l'd ak es nem · 
orsan elimina o n .. k beiktatása nem in· 

f:nntartó kezelésk_or t~~unJ'eelteenségek felléptekor. 
k "ntoxica lOS 

<lakolt, csa 
1 

't'- t"'rhére csak 
~ d l mbiztos1 ™"' " 

Megjegyzés: +.+ Tári::;a a ~tő ha az adott esetben~ 
" abban az esetben rende~ ' zabadon rendelhető ,, 'trnas-s beteg gyógyke~e1ese 
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- gyógyszer megfelelően nem biztosítaná. - Le~ 
járati idő: tabi., cseppek, kúp 2 év, inj. 3 év. 

Csomagolás: 5X2 ml amp. 13,30 Ft, 50X2 ml amp. 
104,20 Ft, 
40 tabi. 19, 70 Ft, 250 tabi. 118,30 Ft, 
1 üveg (10 ml) 29,- Ft. 
10 kúp 17,60 Ft. 

ISONICID K.Gy. 
inj„ tabi. 

XLVII. 

Öss:i:etétel: 1 amp. (2 n:1l és 10 ml) 50, ill. 250 mg iso
niazid. -ot, 
1 tabi. 50 mg isoniazid.-ot taxtalmaz. 

Javallatok: Tahletta: Gümőkór pulmonalis és extrapu}. 
monalis folyamata.í. 
In2'ekció: Pulmonalis és extrapulmonalis tubercu
losis esetén, ha az oralis adagolás a beteg állapota 
miatt lehetetlen, továbbá gyomor- és bélzavarok, 
rossz felszívódási viszonyok esetén. Empyema tho
racis, hideg tályog, tbc-s sipolyok, nyirokcsomók 
localis kezelésére. 

Adagolás: Tahletta: Napont.a átlagosan 5-10 mg/test
súly-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 intravenásan, valamint intra
thecalisan is adható. 
Empyemánál localisan 2-3 naponta 10-12 ml-t 
fecskendezünk be iutrapleuralisan. 
Isonicid-resistentia kialakulásának veszélye miatt 
a gyógyszert - kivéve, ha kis kiterjedésű folyamat 
esetében Koch-negatív betegen vagy utókezelés cél
jábói alkalmazzuk - más, hatásos antituberculoti
cum_rnal együtt kell adni. 

1\-Iellékhatások; Polyneuritis alakulhat ki, melynek 
első tünetei a kéz és láb zsibbadása, paraesthesiája. 

ltiegjegyzés: ~ ÜI"vosi vényen Isonicid nem rendel· 
hető. A járóbetegek Isortlciddel vn,ló kezelését az 
illetékes TBC-gondozó intézet végzi. 
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Csomagolás: 50X2mlan~p. 136,lOFt, 50Xl0mlarnp. 
277,-Ft, 
200 tabl. G6,- Ft., 1000 tabl. 330,- Ft. 

JSTOPIRIN B. 
tabi. 

VI. 

Összetétel: 1 tabl. 0,5 g acid. acetylsal.-ot tartallnuz. 

Javallatok: Hűléses és rheurnás megbetegedések, fej-
fájás és egyéb fájdalmak, lázas állapotok. 

Adagolás: Felnőtteknek naponta 2-5-ször 1 tabl. 
Gyermekeknek 9 éves korig naponta 2-3-szor Yz-1 
tabl. 

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon 
rendelhető. 

Csomagolás: b. 10 tabl. 2,50 Ft. b. 500 tabl. 125,- Ft. 

JODOSTRUMIT B. 
tabi. 

XXXII. 

Összetétel: 1 tabl. 0,66 rng-kal. jod.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Struma prophylactikus és therapiás keze-
lése. 

Adagolás: Prophylaxishoz: heti 1-3 tabl. Therapiá
hoz: napi 1-3-szor 1 tabi. 

Megjegyzés~ Társadalombiztosítás teThére szabadon 
rendelhető. 

Csomagolás: 50 tabl. 1,90 Ft. 

JODPAPAVERINTHEOSAN A. 
drazsé 

XVI. 

Összetétel: 1dra7_.sé0,02 g papaver. hy~ochlor., 0,1 g 
kal. jod., 0,25 g theobromin.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Angina pectoris, angiospa~tikus folyama
tok, arteriosclerosis, asthma bronchiale. 

Adagolás~ Naponta 3-szor 1-2 drazsé. 

Megjegyzés: +, Társadalombiztosítás terhére szaba-
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don rendelhet6. - 20 drazsé orvosi vény nélkül is 
kiszolgáltatható. 

CsoIDagolás: 20 drazsé 11,20 Ft. 

JÓD-PÁRNA B. 
XLVI. 

Össz:'tétel: 1 pólyázott 
sp1r.-ot tartalmaz. 

amp. ( 1 ml) 1 ml sol. jodi 

Javallat: Sebellátás. 

Adagolás: ICülsőleg. 

Megjegyzés: Társadalombiztosítás 
rendelhető. 

Csomagolás: b. 6 a.mp. 8, 1 o Ft. 

terhére szabadon 

JODTHEOSAN A. 
drazsé XVI. 

Ös~zetétel: 1 drazsé 0,25 g theobromin, 0,10 g kal. 
Jod.-ot tru.-talmaz. 

Javallatok: Arteriosclerosis, aortitis, angina pect . 
asthma bronchiale. or1s, 

Adagolás: Naponta 3-szor 1-2 drazsé, 

It!egjegyzés: Társadalombiztosítás 
rendelhető. terhére szabadon 

Csomagolás: 20 drazsé 9,10 Ft. 

KALMOPYRIN K.Gy. 
tabl. VI. 

Összetétel: 1 tabl. 0,45 g acid. acetylsal. 0 135 a! 
carb.-ot tartalmaz. ' ' g e e. 

Jav~!at~k: !I1!1-é.s~~ és rheumág inegbetegedések, fe"-
fáJas es egyeb friJdahnak, lázas állapotok. J 

Adkago~ás:, Nbaponta 2-5Xl-2 tabl., bevétel előtt 
eves v1z en oldva. 

Csomagolás: b. 10 tabl. 2,80 Ft, b. 100 tabi. 28,-Ft. 
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KARIL E.Gy.T. 
tabl. 

VI. 

Összetétel: 1 tabl. 0,1 g cof:fein., 0,3 g phenacetin., 
0,15 g amidazoph.-ot tartalmaz. 

Javallatok; Spastikus migraine, fejfájás, egyéb fájdal
mak, neuralgiák, láz. 

Adagolás: Szükség esetén 1 tabi„ naponta legfeljebb 
3Xl tabl. 

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon 
rendelhető. 

Csomagolás: b. 10 tabl. 7,50 Ft. 

KEFALGIN E.Gy.T. 
drazsé 

XVI. 

Összetétel; 1 drazsé 0,2 mg ergotamin tart„ 5 mg extr. 
bellad. sicc„ 60 mg coffein„ 150 mg arnidazoph.-ot 
tartalmaz. 

Javallat: Migraine. 

Adagolás: Kezdeti adag egyszerre két drazsé. Ameny
nyiben a fejfájás nem szűnik meg, úgy a fájdalon1 
teljes megszűnéséig fél óránként 1-1 további dra
zsé bevétele szükséges. Az ergotamin-tartalom miatt 
napi 6 drazsénál, összesen 10-12 drazsénál többet 
nem szabad bevenni. 

Megjegyzés: ++ Társadalombiztosítás terhére sza
badon rendelhető. - Lejárati idő: 2 év. 

Csomagolás: b. 12 drazsé 14,40 Ft, b. 100 drazsé 
1200-Ft. 

KLION K.Gy. 
tabi., hüvelykúp 

XXVII. 

Összetétel: 1 tabl. 0,25 g metronidazolmn.-ot, 
1 hüvelykúp 0,5 g metronidazolum.-ot tartalmaz. 

Javallat: Férfi és női húgyivarszervi Trichomonas·in
festatio. G1."ardi,a lanWlia-fertőzések. Stomatitis ul
cerosa. 
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Adagolás: A trichomoniasisban szenvedő beteg házas
társa, ill. sexualis pa.rtnere is fertőzöttnek tekinten
dő. Tartós gyógyulás cs:ak mindkét fél egyidejű ke·. 
zelésétől várható. A Klion adagja férfinál és nőnél 
egyaránt reggel-este 1-1 tabletta (250 mg) szájon 
át, 10 hapon keresztül. A tablettát ajá:hlatos étkezés 
közben vagy étkezés után, szétrágás nélkül lenyel
ni. Nők egyidejűleg ugyancsak 10 napon keresztül 
lefekvés előtt 1-1 kúpot is helyezzenek fel maga~ 
san a hüvelybe. Indokolt esetben a kúra mekis· 
mételhető, a napi adag 3-----4 tablettára is emelhető. 
Kúra alatt a beteg alkoholt ne fogyasszon, nemi 
életet ne éljen. Giardia lanWlia fertőzésben felnőt
teknek 5 napon át naponként 2 tabletta, 2 részre 
osztva. 
Gyermekel~nek: 0-I éves korig naponta .Y2 tabi., 
2-4 éves korig naponta 1 tabi., 5-8 éves korig na
ponta l )'2 tabi., 8 év felett naponta 2 tabi. 5 napon 
át étkezés után, 2 részre osztva. 
Storrw.titis ulcerosában felnótteL"nek naponta 2 X 1 
tabletta,_3-5 napon át. Súlyos esetben 1-2-szer 
1 db langyosítással képlékennyé tett és gaze-lapra 
helyezett hüvelykűppal a fekély területén 20 per

. ces localis pakolás végezhető. 

~::·-Mellékhatások: Ritkán fejfájás, kes:erű sz4jíz, bevont 
nyelv, enyhe hányinger, olykor hasn1enés n1utat
kozhat. Ezek a tünetek a kúra befejezése után ma
guktól megszűnnek. 
A Klion - mint nitroderivatum - enyhe leuko
peniát is okozhat, ezért főként a 10 napos kúra ese
tén ajánlatos a vérkép ellenőrzése. 

Megjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére nők ré
szére mind a tablettát, mind a kűpot csakis 1abora
tóriumi lelettel igazolt Trichomonas-fertőzés esetén, 
a nőgyógyászati terhesgondozó rendelések, bőr-, 
nemibeteggondozó intézetek és urológiai szakrende
lések rendelhetik. 
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Férfiak részére a tablettát laboratóriumi Ieiettel 
igazolt vagy anamnestikusan stb. erősen valósze· 
rűsített Trichomonas-fertőzés esetén, a bór-, nemi
beteggondozó intézetek és urológiai szakrendelések 
rendelhetik. Kivételes esetekben, ha pl. a nő férje a 
szakrendelés székhelyén kívüli helységben lakik, a 

nő számára vényt iró szakorvos javaslatot adhat -
a körzeti orvosnak a Klionnak a férj részére történő 
felírás1·a. Ilyen esetben a körzeti orvos a vényen kö
teles feltüntetni a javaslatot adó szakrendelést és 
a jav~aslat keltét. - Giar~ia larnhl~ fer~őzéS k:'ze
léséhez a kórismének a venyen valo feltuntetésevel 
szabadon rendelhető. St-Om.atitis ulcerosa kezelése
hez a Klion tablettát a fogászati és szájsebé~~-~ti 
szakrendelések a kórismének a vényen történő-fel
tüntetésével szaba.don rendelhetik. 
Stomatitis ulcerosa localis kezeléséhez a l{lion hU
veVykWpot a fogászati és a szájsebészeti szakren~e
lések biztosítottak ellátásához nem a társadalombiz
tosítás terhére, banem a pro ambulantia. szerekre 
meghatározo'tt módon szerezhetik be. 

Csomagolás: b. 20 tabl. 44,- Ft, 250 tabl. 525,- Ft. 
b. 10 kúp 50,- Ft, 100 kúp 470,- Ft. 

KOFKA B. 
tabl. 

XIII. 

Összetéteh 1 tabl. 0,05 g coffein. plll'.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Fáradtság, idegkimerülés esetén mint eny· 
he analepticum. 

Adagolás: Szükség szerint 1-3-azor 1 tabi. 

Megjegyzés: Társadalom~iztosítás és közgyógyellátás 
terhére nem rendelhető. 

Cson1agolás: b. 10 tabl., 5,60 Ft. 

KOLJNIUMKLORID K.Gy. 
szirup 20% 

XXII. 

Összetétel: 1 üveg 20,0 g c_holin. chlor.-ot tartalmaz. 
100 g szirupban. 

Javallatok: Hepatitis, máj-coma. 

Adagolás: 3-4X 1-2 kávéskanállal étkezés után (1 
kávéskanál= 1 g hatóanyag). 

Megj~ayzé.s: Társadalombiztosítás terhére csak abban 
az esetben rendelhető, ha az adott esetben a beteg 
gyógykezelését más - szabadon rendelhető -
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gyógyszer megfelel6en n · , , í ellátá' ~rhére nem rend~'!li::t.'°"tana. Közgyógy. 

Csomagolas: 1 üveg (100 g) 40,50 Ft. 

LEGATIN B. 
drazsé 

III. 

Összetétel: 1 drazsé 0 025 extr. humuli lu ulÍ . g extr. valerian. sicc., 0,01 g 

:phenobarbital.-~t ~::b:o~~-5 g phena.cetin„ 0,01 g 

Javallatok: Sedativum h . hysteria, epilepsia. ' ypnoticum; neurasthenia, 

Ad.agolá.s~ Sedativumként· 3 
zsé, hypnotioumként: 3. W:szo: ~~póon.ta 1-2 dra
előtt. azse 72 raval lefekvés 

Megjegyzés:~ Társadalomb. itá , rendelhető. _ 
20 

dr , :ztos . s ~erhére szabadon 
edhat6. azse orvosi veny nélkül is ki-

Cs;~_agolás: b. 20 drazsé 3,70 Ft, b. 100 drazsé 18,60 

LEUPURIN Ch. 
tabl. 

L. 

Összetéteh l tabl 50 6 talmaz. · mg ·mercaptopurinum.-ot tar-

Jav~atok: Rosszindulatú haematolo . : d~ek, elsősorban akut leukaemiák &:.óm~gbetege
loid 1euka.emia .Kr' .kus . niku.smye
korai mind k~"bb~ru myelo1d leukaemia mind i . o iszakaszábanisklin"ka", h 
mato ogiai remissio érhető el vele. l I es ae-

Ellenjavallatok: Krónikus 1 . . kin-kór és solid turaoro~pho1dleukaerma, Hodg-

Adagolás: Egyéni. Az ada ot hogy a legkedvez.őbb ~"[... ... ~.kell megállapítani, 
t . ., , Lf.l.J.e~apias hatás mi . ál" 

oxic1 assal legyen elérhető A k . U:W IS 
ban naponta 2 

5 
/te .... úl • ezdet1 adag altalá-
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megfelelő elos;t~an.s~1· tehát ~4 tabletta, 
dő gyermekek n , eukaemiában szenve· 
jól Wűri. agy resze ezt az adagot általá.ban 

~.\.z adagolás esetleg több héten át is folytatható 
Ha_ négy heti adagolás után klinikai javulás ne~ 
mutatkozna és toxikus tünetek sem észlelhetők, a 
napi a.dag 5 mg/testsúlykg maximális mennyiségig 
növelhető. A vér leukocyta -szftmának rendszeres 
ellenőrzése szükséges. Ji.Iiután a készítmény hatása 
elhúzódhat, a kezelést a leukocyta·száru esésé:aek 
első jelére meg kell szakítani. Ha a továbbiakban 
a leukocytik száma 2-3 napon át változatlanc-in:a
rad vagy einelkedik, a kezelés folytatható. Fontos 
a megfelelő fenntartó adag meghatározása az eset· 
leges korai viss:r.acsés elkerülésére. 

1\.'.iegjegyzés: 1--~ Társadalombiztosítás terhére szaba· 

don rendelh.ető. 

Csomagolás: 2G tabl. 132,- Ft. 

XVII. 
LIBEXIN Ch. 

tabl. 
Összetétel: 1 tabl. 0,1 g 3-(/],/j-diphenylaethyl)·5-(P

piperidinoaethyl)·l,2,4·0Xadiazol~ _ hydrochlor.-ot 

ta-rtahnaz. 
javallab:)k: Bronchialis eredetű köhögés csillapítására: 

Akut és krónikus bronchitisek. grippe, broncho· 
pneumonia, tumor vagy idegentest a bronchusok· 
ban, asthrna broncbiale, emphysema, decompen
záltak éjszakai köhögése, bronchoscopiás vagy 
bronchograpbiás beavatkozások előkészítésére. 
PleuraUs eredetű köhögés csillapítására: Pleuritis 
sicca és exsudativa, pleuropneumonia, tüdő-infarc
tus, spont.án pneumothorax, pleuralis beavatkozá· 
sok (műv--i pneumothorax, pleusa·punctio, pleurán 

végzett műtétek.) 
Ellenjavallatok: Nagy váladékozással já.r6 kórképek· 

ben és különösen postoperativ állapot-0kban (inha
latiós narkózis után) ellenjavallt. 

Adagolás: Átlagos adagja felnőtteknek naponta 3-4-
szer 1 tabletta, makacs esetben 2 tabletta. 
Gyermekek szokásos adagja az életkornak és test· 
s-ólynak megfelelően arányosan kevesebb, általában 
naponta 3-4-szer 1/4-Yz tabletta. 
Bronchológiai előkészítéshez testsúlykg·onként 
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·:,v ,< 

0,9-3,8 mg-os adagban · '€~: 
,,. y 

l ,ór~val a, beavatkozás elő:t~'.i~~~l . ~omb!uálva, __ <:5 
nelkül, egeszben nyeljük 1 . l ettat szetrágá,s . :'" 
n~álkahártyáján múló zs~bb~~etsz~tr?gása a száj :.}'.. 
válthat ki. a as • _erzeketlenséget----<·. 

.Ftiegjegyzés: + Táa:sadaiomb" ' . 
don rendelhető. - 20 tabi iztosíta;s terhére szaba. 
kül is kiadható. , orvosi rendelvény nél-

Csomagolás: 20 tabl. 11,- Ft 200 tabi 93 ' · ,-Ft. 

LID.OCAIN E.Gy.T. 
InJ. 1%, 2% 

VIII. 

Összetétel: 1 amp millili 
lidocain. hydr~~hlor -ottetrenklmént 10 mg, ill. 20 mg 

· arta az. 

Javallat: Helyi érzéstelenítés. 

Adagolás: A készítmé h 
nálati utasítás szen:;[· ez mellékelt részletes hasz-

Megjegyzés: ~ Társadalomb' t , 
don rendelhető Sza 1~ ositás terhére szaba-
látásához nem ·a tár~~ntele~~k a biztosítottak el
nem a pro a,mbula t~ a om tztosítás terhére, ha. 
don szerezhetik be~ ra szerekre meghatározott mó. 

Csomagolás: 1% lOXIO nil 31\ Ft 62,40 Ft, „,- • l<Jb 10X20 ml 

2% b. 10X2 ml 15 10 F lúl,- Ft, ' t, 2~{, b. 100X2 nil 

2% b. IOXIO ml 43,80 Ft. 

LID_QCAIN-ADRENALIN E G T 
'.'.'l· 1%-0,0013, 23-o,0Ó1~ . 

VIII. 

Osszetéteh I amp rm'llilite 1 , 
l
'd · · ren rent 10 ·11 
I ocam. hydrochlor ot , 0 0 mg, I . 20 mg 

talmaz. .- es ' 1 rng adrena.L·ot tar-

Javal!at: Helyi érzéstelen'té ' s. 
Adagolás: A készítmén he ll' , 

nálati utasítás szerin~ z me ekelt reszletes hasz-

Megjegyzés: + Társadalombiztosítás terh' b ere sza a-
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don rendelhető. Szakrendelések a biztosítottak ·l-· 
látiisához nem a társadalombiztosítás terhére, ~a
nern a pro ambulantia szerekre meghatáxozott mó
don szerezhetik be. - Lejárati idő: 4 év . 

Csomag6lás: lo/
0 

10Xl0ml35,60Ft, 1% 10X20ml 
63,60 Ft, 
b. 2~~ lOX2ml 15,90Ft, 2% b.1oox2ml 159,-Ft, 
b. 2~b 10X10 ml 44,60 Ft. 

LIMOV AN K.Gy. 
tabl. 

XXXIV. 

Összetétel: 1 tabl. 0,01 mg aethinyloestradiol„ 10 mg 
aethisteronum.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Primaer és secundaer amenorrhoea. 

A.dagolás; Primaer amenorrhoeában megelőző 3 heti 
ösztrogénkezelés után 5 napon keresztül napi 4 tab
letta; se.cundaer arnenarrhoeában 5 napon keresztül 

napi 4 tabletta. 
Tulegjegyzés: ~ Tiirsadalombiztosítás terhére szaba

don rendelhető. 

Csomagolás: 20 tab1. 12,GO Ft. 

LIMOVANIL K.Gy. XXXIV. 
olajos inj„ emulziós inj. 

Összetétel: 1 amp. (1 ml) olajos inj. 2,5 mg oestradiol. 
benz., 12,5 mg progesteron., 0, 15 ml alcohol benzy

licust, 
1 amp. (1 ml) emulziós inj. 2,5 mg oestradiol. benz., 
12,5 mg progesteron„ 10 mg alcohol benzylic., 80 
mg benzyl. benzoic.-ot tartalmaz vizes emulzióban. 

Javallatok: Primaer és secundaer amenorrhoea, ha.
bitualis abortus és interruptiók előtti terhességi 

próba. 
Adagolás; Prim.aer ame:norrhoeiiban megelőző 3 heti 

ösztrogénkezelés után 5 napon keresztül napi 1 am
pulla olajos injekció vagy 3 ampulla vizes emulzió 
egyszerre. - Secund.aer anwrwrrhoeában 2 napon 
keresztül napi 1 ampulla. olajos injekció vagy 2 aru-
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pulla vizes emulzió egyszerre. - Habitualis abor. 
tu8 0an a kezelést célszerű mindjárt a menses elma. 
ra.dásakor elkezdeni, és a kritikus időpont után egy
hónapig folytat.ni. Adagja heti 2-3. olajos injekciO 
20 héten keresztül vagy heti 1-2 ampulla emulzió 
5 héten keresztül, majd heti 1ampulla14 héten ke
resztül. -Terhesstgi próbára: ha az 'eddig 'rendsze. 
resen jelentkező menses késik, 2 napon keresztül 
napi 1 ampulla olajos injekciót adunk. Amennyi. 
ben a második injekció alkalmazásától számított 
48-72 óra műlva sem jelentkezik vérzés, a terhes
ség fennállása valószínű. Mindkét injekciót intra
muscularisan kell alkaln1azni. 

Itiegjegyzés~ ~Az olajos és emulziós inj. társadalom
biztosítás 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: b. 5 X 1 ml amp. olajos 34,-Ft, 50X1 ml 
aillp. olajos 322,- Ft. 
b. 5X1 ml amp. emulziós 34,- Ft. 

LIO'.l'HYRONIN K.Gy. 
tabi. 

XXXII. 

Összetétel: 1 tabi. 0,02 mg {20 gamma) liothyronin 
hydrocblor.·t tartalmaz. 

Javallatok: Hypothyreo.sir;;, hypofn __ 'lctiós golyva, obe
sitas, anyagcsere-elégtelenség, hypex-cho1estcrinae
mia (essentialis eredetű, diabetes, atherosclerosis 
va,gy máj-cirrhosis következtében). 

Ellenjavallatok: Coronaria-sclerosis, stenocardia. Car
dialis decompensatióban csak nagy óvat-ossággal al-
kahnazható. 

Ad.agolás:: -Egyéni: nagymértékben függ a javallattól, 
kortól és az egyéni tűrőképességtől. Általában cél
szerű a kezelést kIB adagokkal (napi 20-60 gan:u:na) 
kezdeni és jó tűrőképesség esetén minden harmadik 
napon 10-20 garn.mával növelni. IGgy-két hónapos 
kezelés után kiaJakul az optimális egyéni fenntartó 
dosis. 
Túlságosan gyorsan emelkedő adagolása palpita-tiót, 
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. rültséget, dyspnoet, álmat~ru;ágot, fejfájást 
illffii~hat ki ami az adag csökkentesere, vagy a. the
va . . ! 1 szüneteltetésére elmarad. Ilyen 
ra!?1a tid:~ :~szerű a kezelést csökkentett i.;tdaf:!ok
szun; 1 u tatni. - A Liothyronin-kezelés kizárolag 
:!as~ !uenőrzés mellett történhet. 

b . to 't' terhére szabaI\Icgjegyzés: +, :!-'ársadaio1u lZ: SI as 
don rendelheto. 

Csomagolás: 20 tabi. 3,40 Ft. 

LOBELINU))I hydrochloricum Ch. XIII. 

inj. 0,3% és l % . 
Összetétel; l amp. (1 ml) 3, ill. 10 mg lobelin. hydro

chlor.-ot tartalrna.z. 
. nia mérgezések stb. 

Javallatok: Nark6zls, pnemno k k • újszülöttek 
okozta légzésbénulás; gyerme e es 

a.spbyxiája. . . . 
Adagolás: Felnőttelonek 1 ml l %-os m3ekc16 s. cut. 

va_gyJ· .. ID1.1f:>C, ·em6L"n.ik 4 hónapos életkbrig 
ÚJm!SZ~~~~~~:~~:C~ 4 hónapos kortól 

1
1 éve~ korig 

1 , ;o . . k .6 . m"~c felnőtte.iillek i. ven. 2 ml 0 ')o/c -OS lllJB Cl 1. ....,, ., 1 
Felnőt'~k legnagyobb egyszeri adagja 0,02 g, egna
gyobb napi adagja 0,1 g. 

' J .. x-• .:r~,x.. Társadalombizt-0sítás terhére szaba~ l\1eg egy:t:.=. T,..J.."" 
don rendelhető. 

1 •• 0 301 b 5X1 ml amp. 8,60 Ft, Cson:wgo as. , 10 • ..,. 
l% b. 5Xl ml amp. 20,10 Ft. 

LUKULLIN E.Gy.T. XXI. 
bélben oldódó drazsé . 
. • dr , 0 10 g pancreatin„ 0,05 g haeml
Összetcteh 1 az.se .' h 1 . · 0 0125 g natr. sulf. 

cellulas., 0,05 g naljr. e o e1mc . .' ' 9- ina n. 
. 0 0125 g natr. carb. sicc., 0,0-n g g sicc., , 

phosnh.-ot tartalmaz. 
~ 1--· E észtési mirigyek elégtele:i- funkcióján 

JavaU;:n:o.-.. m . h l"k meteorismus, fiatu-
alapuló dyspeps1ák, ac y 111 ' --

lentia. 
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Adagolás· K- 1 , • ~zvet en étkezés után naponta .•. ,,.e„ , __ 2 . a 
dra.zset egeszben lenyelni. 

1\-fegjegyzés: Társadalombiztosítás terhére csak bb 
az esetben rendelhető ha az ad tt tb a an. 
gyógykezelését más '_ szabU:on. e:nd:1k a ~eteg 
gyógyszer megfelelően nem bi , ető -
gvógyellátás te hé ztosit.aná.. - Köz. 

• r ·re nem rendelhető. 
Csomagolás: b. GO dra.z.sé 21,40 Ft. 

MEDIVALER B. 
cseppek III. 

Összetétel: 1 üveg (15 ) 0 oo-1': 
~henobarbital., 0,30 ! m:•nt~of ~~~· suli:, 0,45 g 
r1an. spirit. fluid.-ot tart~lmaz."' -, g extr. va.Ie-

JaYaliatok: A közp t' 'd 
varai, vegetativ d:~ ~ egrendsz:l:. vegetatív za
sisok M . . n1a, vasolabilitas, va.soneuro-

' en1ere-syndroma essentiar h . 
~ra1:a U}iáni. vegatatfv n~urotikus: t::iete~~rz%r:;a, 
?gk' SZTvfáJás, hysteria, neurasthenia féÍeJm· -0 -, 7.ese. '1er-

AdagolátH }\Taponta 3-szor 25 30 - csepp. 
Megjegyzés• iiof< 1" da! -

don rend~lhető. -arsa ombiztosítás terhére szaba-

Csomagalás: l üveg (15 g) 13,60 F'!i. 

MEDORIS Ch. 
XLVII. 
inj. fol-

olajos inj. g)rermekek 
nőttek: részére 

és olajos 

Összetétel: 1 amp 7, 7 , , 

b . . · gyerm.e"-.et;; reszere (0 2 ml) 0 0„4 IBmuth. d1allylacet (- o OJ 8 . ' ' 0 g 
benzylic„ oleuin pro. in~J. ad 0 2 gm]Bt), 0,05 g alcohol 
lam rz ő , , · ' - ·ttartalniaz 

P·Jen tte1creszére(0,5inl)I3~ b" •. 
lylacet. (0 04KgB·) 12" · amg 1smuth.d1al
pro inJ' ad 0 "5 ml't' t "rrlm:ig alcohol benzylic., oleum 

· • · arta az. 
Javallat· Lues t ·1Ji - h • ' onsi tis, erpes zooster, 
Ellenjavallat: Bi-túlérzékenység. 

Adagolás: Felnőt.t.eknek het-enke",•t 2 3 0 5 
~ - ·szar , ml, 
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gyermekeknek 2 éves korig hetenként 2-szer 0,05 ml, 
2-5 évesnek 0,10 ml, 6-15 évesnek 0,20 ml. A be· 
fecskendezés hosszú tűvel a glutaeusba, annak a 
felső-külső terülct;ébe történjék. A kűra 15--24 inj. 

!ifegjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére szaba
don rendelhető. 

Csomagolás; IOX0,2 ml amp. 12,50 Ft, 
lOX0,5 ml a.'11p. 14,80 Ft. 

MELIPRAMIN E.Gv.T. 
drazsé 25 mg és 10 ·mg, inj. 

IV. 

Összetétel: 1 drazsé 25 mg, ill. 10 mg imipram:in. hyd· 
rochlor.-ot, 
1 ampulla (2 ml) 25 mg imipraminum hydrochlor.-ot 
tartalmaz. 

Javallatok: Endogen depressio, mania-depressio dep· 
ressiv fázisa, reactiv depressiók, arteriosclerotikus 
depressio, involutiós depressio, kezdődő depressiós 
fázis kialakulásának megakadályozása. -A Meli· 
pram·in drazsé 10 mg: főként fenntartó adagnak alkal· 
mnzható, valamin.t a gyermekkori enuresis nocturna 
gyógykezelésére. 

Ellenjavallatok; Hepatitis, cardialis elégtelenség, ta
chycardiával járó kórképek, prostata-hyperthro· 
phla, epilepsia, glaucoma. 
Keringési elégtelenségben a kezelés előtt coropenzá· 
lás szükséges. 65 éven felüli betegeknél (generali · 
zált tremor veszélye), epilepsiás anamnesisű hete· 
geknél {rohamkiváltás !) és arJ)_bulans kezelésnél 
(depressiós suicidium lehetősége) fokozott óvatos· 
ság, szigorú orvosi felügyelet szükséges. 
l!Ionoaminooxidase-bénitóklcal {pl. Nuredal) együtt 
adni ve....,zélyes! 

Adagolás: Individuális . .Általános irányelvek: 
In-tramuactdaris és oralis kezelés komhinációja: Első 
nap 3 X 1 amp., majd naponta 1 ampullával emeljük 
az adc1got. A 7. naptól 1-1 ampullát elhagyunk, 
és azokat 2-2 25 mg·o,5 drazséval helyettesítjük a. 
12. napig. A 13. na,pon csak (25 mg-os) drazsét 
adunk, n1ajd a 21. napig napi l~l drazséval csök· 
kentve az adagot, elérjük a napi 4Xl (25 mg-os) 
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18ü 

drazsé fenlltartó adagot. Ha a dr , 
réskor „>isszaesés: mutatkozik azsera való átté. 
'"""-' az i mn"c k !' , azonnal vissza k ll ""'uu · ""'· ezeeshez A - e 

pBl/clwti"lcue depressiókban. .• .- z enyhébb, n&n, 
napi 3-6 25 mg-os dra.Z:é napi 2 ampulla inj~, ill 
Ora1is kezelés: 10_ 14 na . elegendő, • 
napi adagot 6-10 25 pig fokozatosan emeIJ"ük· 

tó mg-os drazsé· · a nap I fokozatosan csökk ... 1g,ma3dal0-14 
mg-os drazséig, ameI et fe entJük azt napi 2-6 25 
~ kezelést az eserek fe1enttnt~t.tS adagként adunk. 
piával egészítjük k" A s re~zében_pyschother 
dés~! 15 h-ig ajánl~~os ~I~dago~t últalábau ébr:~ 
ress1ókban napi 3-6 25 sztam. Az enyhébb dep. 
fenntartó adagként 1_ 2 dr:g·,os ~razsé elegendő 
pramin nem contraindikál' zseta?JlUik:. -A Meli~ 
16.st, s6t kevesebb elect hJa az eiect:roshock-keze. A MA7· ros ockot ,___ ;;1 __ 
. miprarnin drazsé 10 · =sz SZi...uu;égessé. 
i,rányelvei: Fenntartó ad nig C:d<lsának általános 
3,X2-:-Jdrazsé. Nagyob·b~e~ap1 3_Xl drazsé, ill. 
segessege esetén a M el· . pram.fn·adagok sz ük. 
landó! Hel;yes indi~ti~.i:~:n drazs~ 25 ~ adago. 
25 mg-ossal folytatott 'Óa n a ].felipram111 drazsé 
kor~bban nem célszerű!~ y=.}~zerel~st 3-4 hétnél 
kezik a fenntartó adag tog-,zaJ4.tum, ezután követ. 
0>~binatióban jól a~Im:abb1 ;éhány h~tÍg. 
foként levomepromazinnal ~tó .. Pheno~~iazinnal, 
pro:nethazinnal (Pipa! h ()Thercm), barb1turattal, 
da:x:rn). P en • meprobamattal (An-

Mellékh.atás: Ra kisebb ad 
~éktünetek csak kismérté~1~~at alkalmazunk, mel
Jelentkeznek. Nagyobb d vagy egyáltalán nem 
sá · a agok ut' zá" g, izza,dá.s, gyengesé széd .. , an s JSzáraz. 
nyomáscsökkenés, tachg,cardi üles, ,r.aérsékelti vér
com?datió.s zavarok, f~fá, "á.s a, ·~szivdobogás", ac
c::bst1patio, álmatlansácr fot~se' 1?s~~ámú tremor, 
l~~· a serum-fehérjes~t csöJ:si~ilitas, eosiuophy
l\,1tkábban: álmosság ' l , enese fordulhat elő. 
hízás bán . ' -O {Ozott fárad.S.k , 
. ' . ymger, hányás, colla "·< onysag, el

tio, nrtrcaria. bőrpír 1 „ . zk psu.s, v1zelet·reten-
'l' ' . JOrVJS eté Q . 
e enkebb sai'át reflex. k, fu . s, mncke-oedema 
• ·Ó , e SCICula " ,' , • 

tos t DUS-fokozód·(„ cho á r1s iangasok, rio-o-
li 'I "''" ~ re s moz ' b ra Za t tremot', grand mal _ g~sz~varol-:, gene-

paraesthesiák, halluci.nat·' '?sceralrs es pe1·ipheriás 
10, izgatottság, Egyes ese-

tekben megfigyelték a depressi6k átcsapását hypo
maniás, ill. maniás fázisba. 
Melléktünetek esetén az egyes a.dagok mennyiségét 
és napi elosztását szükség szerint meg lehet változ
tatni, bár enyhébb melléktünetek rendszerint be
avatkozás nélkül is elmúlnak vagy jelentősen csök
kennek. A kűra megszakitásál·a csak súlyosabb -
ritkábban előforduló - esetek kényszerítenek. A 
sympathicotoniás (atropinszerű) rnelléktünetek 
sympathicolyticumma.l (pl. Redergam.) jól befolyá
solhatók. Izgatott és álmatlan betegeknél jó ered· 
mény érhető el az esténként alkalmazott neurople
gicumokkal és altatókkal. 
Jligydmeztetés: Huzamos adagolás esetén a vérkép 
és a máj-functio időnként ellenőrizeudők. 
Vesebetegeknek kellő óvatossággal adagoland6. 

Megjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére ideg. 
szakrendelések (ideggondozók) szabadon rendelhe
tik. Körzéti, üzemi stb. orvosok csak idegszaki·en
delés (ideggondozó, fekvőbeteg-gyógyintézeti elm.e
ideg osztály) javaslatára rendelhetik, a javaslatban 
meghatározott időtartam, de legfeljebb a ja.vaslat 
keltétől számított két hónapon belül t.örténő gyógy
kezelés céljából A javaslatot adó szakrendelést 
(osztály) és a javaslat keltét a vényen fel kell tün
tetni. - Lejárati idő: 2 év. 

Csomagolás: 50 drazsé (25 mg-os) 20,- Ft, 500 drazsé 
(25 mg-os) 173,- Ft, 
50 drazsé 10 mg-os 12,80 I!'t, 500 drazsé 10 mg-os 
113,80 Ft, 
1ox2 ml amp. 20,- Ft. 

lliENOTHEOSAN B. 
drazsé 

XXXIV. 

Összetétel: 1 drazsé 0,02 mg dienoestrol.$ 80 mg theo
hromin., 20 mg phf1nobarbital., 0,25 mg e::rtr. strych
ni sicc., 20 mg papaverin., 0,2 mg extr. bellad. sicc., 
1 mg aloin, 0, 15 rng phenlaxinum.-ot tartalrnaz. 

Javallatok: A climacteriun1 hormonalis, ueurogen és 
keringési zavarainak egyidejű megszüntetése, ill. 
osökkentéseo 

A„dagolás: Neponta 3-szor 1-2 dre.zs:é. 
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Meo-1· e•yzés• ..>!. 'Tá d · 
d

::o:o. t'> • 'E' rsa aJor.ob1ztosítá-s 
on rendelhető. 

terhére szaba,. 

Csomagolás: 50 drazsé 14,lO Ft. 

MERISTIN E.Gy.T. _ y G· . 
végbélkúp, tabl. "· Y · XII. 
Összetétel; ~ 1..-úp 0 r. .. codein 39: s m ,ohmg atrop. methylnitr. 11 H 

mg anudazoph.-ot; ·• o, papaver., 200 '. ""'' g P enobarbital 3 .... 6 ' • mg ·1 
l tabletta 20 mg phenobarb· „ 

hydrochlor., 200 mg ami<la· ithal., 20 mg papaver. --. 
J . -zop .-ot tartalmaz. 

avallatok: V ISceralis gör .. k mak. cso 'dysmenor.rhoeás fájdal-

Adagolás: Szükség esetén 1-2 t bl M. ~ a .vagylkúp, 
<gJegyzes: ++ kúp ~ tabi T ' . terhé~e s~badon re~delhető. - arsadalon~bizt>0sítás 
orvost veny nélkül kiadható'. 20 tabl. vagy 5 kúp 

c,bomagolás: b. 5 kúp 17,30 Ft 
· 20 tabl. 13,- Ft. ' 

METHIONIN A. 
tabl. 

XXII. 

Összetétel: 1 tabi. 0 50 g thi . 

J 
, ' me onmumot tartalmaz 

avru:latok: .Járványos h . . · 
súlyzavarból eredő ,epatltm; táplálkozási egyen-
t<;itoxikus anyagok (=~~:e::J-de?Bneratiók, hepa-
mtrotoluol tetrakl, . i!J( klorid, kloroform tr' - ' oret ..,n :t D , ' .._. 
t-ek) mérgezése útJ.án k 1 k' asz or, arzenvegyüle-
·at"] . e et ezett zsíro , · d 

I io :>:, máJ-cirrhosis súl , , s maJ- egene-, yos eges. 

A.dagolás: Felnőtteknek napo ta 3 
keknek kor szerint 1_ 3 t bln , x; tabl. Gyenne-

. a · etkezeskor. 
Meg1egyzés: i..}l. Társadalomb · . ' , 

don rendelhető _ 
20 

b iztositas terhére szaba
kiadható. . ta 1. orvosi vény nélkill is 

Cso~.nagoiás: 20 tabl. 6,90 Ft. 
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Ch. XLVII. íiiETICILLIN 
inj. 
Összetétel: 1 üveg (I) 1 g meticillinurn natr.-ot tartal

maz, 
1 amp. (Il) 1,5 ml aqua dest. pro inj.-t tartalmaz. 

Javallat: Resistens Staphylococcus-fertőzés. 

Ellenjavallat: Penicillin-túlérzékenység. 

Adagolás: Átlagos adagja felnőtteknek 4-6 órán
ként 1 g, 1,5 ml desztillált vízben oldva, lassan és 
inélye~ intramu.scularisan, esetleg lassan intrave
násan 5 ml desztillált vízben fellúgítva, nehogy a 
magas koncentráció thrombophlebitist okozzon. 
Gyermekek napi adagja test<;;úlykg-onként 100 mg, 
négy egyenlő adagra elosztva. 
lntravenás infúziója előnyös, de csak legfeljebb S 
órai időtartamra elegendő mennyiségű oldatot ké
szíthetünk, mert az oldat fokozatosan „felhős" 
lesz. Ezért az infúziós üveget S óránként feltétlenül 

cseréljük ki. 
Megjegyzések: + Csak fekvőbeteg-gyógyintézetek ré

szére van forgalomban. - Lejárati idő: 2 év. 

Csomagolás: 10 Xl üveg {I)+IOXl amp- (II) oldószer 

530,-Ft. 

METOTHYRIN K.Gy. 
tabi. 

XXXII. 

Összetétel: 1 tabl. 0,01 g rnethimazolumot tartalmaz. 

Javallatok: Hyperthyreosis, thyreoidectomia előké-
szítése, fiatal és öregkori exophthalrniás golyva. 

EHenjavaUatak: G-raviditas, leukopeniv., bár1nilyen lá

zas állapot. 
Adagolás: A kezdő adag naponta 3 X2 tabletta. Ezt 

az adagot 6-10 héten át célszerű ada.golni. Ezután, 
amem1-yiben a szubjektív panaszok tartósan rende
ződtek és az objektív tünetek is a pajzsmirigymű
ködés tartós nonnalizálódására utalnak (testsúly, 
pulzusszám, alapanyagcsere), az adag napi 4Xl 
tablettára csökkenthető. A kúra teljes időtartama 
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álta!ában 1-l}'.2 év. Az ez idő aI tt ,_ 
napi adag az egyéni Sziik é a , 6 ll;alma 
figyelembevételével a klinik:igl~t, es turőké_p 
Iése mellett változtatható A kep ?o.z:d_os meg 
2 X l tabletta. Tartós s ' , l!llnnnahs napi 
szakokban •J"an' ' t P yehes terhelést J

0

elentö · 1aosana·d · 1 
let~a emelni. p1 a agot 3-4-szer l tabf 
Akuraso1ánavérkép tl 
s~eresen ellenőrizni k!u (~~~bb_2 h~tenként rend. 
v_er~ejtszárn, mmőségi vérk,: erve~SeJtszá;n, varos. 
lepo betegség vagy p p). Mmden hirtelen fel 

, . , anasz (elsősorb . 
sza;nyalkahártyatunetek . l an a torok. éa 
kép soron kívül ellenőm Jde6entkezése) esetén a vér 
. 't l .._~zen Haaíi h' , . . 
isrne e ten 4000 alatt van , · . ~ ?ryer.se;tszát:n ° 

a granulocyták száma 50~
8 a nun~segi verképben 

azonnal félbe kell szakítauÍ° alá csokken, a kúrát ~" 
A struma növekedése .. 
megazaJdtani nem szabadrm~tt a ~fetothydn-kűrát 
tás ellensúlyozására "ódkés ,ane;n a strum:igen ha,. 
vr:gy ~!1'jZSmirigykiv~natotZit!.~enyt, ~yothyronin_t 
?elszeru adagolni. _ Bár . talmazo gyógyszert 
állapot észlelése esetén 1t1-ren okból fellépő lázas 
szakít-ani. a urát azonnal félbe kell 

l\Iegd jegyzé,s: ~ Társadalombiztosítás 
on rendelbeteí. terhére szaba. 

Csomagolás: 25 tabl. 9. 70 Ft 50 
tabl. 72,20 lft. - ' ta.bl. 17,30 Ft, 250 

MIKROFOLUN K.Gy. 
tabl, 0,01 mg és tabJ 0 n-. ,ua mg 

XXXIV. 

Összetétel; l tabi, 0 Ol ill 0 0 
diol.-ot tartalmaz.' ' · ' 5 mg aethynyloestra. 

Javallatok:: Amenorrhoea ' lig 
és menorrha,crfrr, d""",.,_.,_e es 0h omenorrhoea, metro. 
t . o • „„..,,_,_ norr oea l~! á 
atio, acne v"Ulgaris prostata • ~emlUv -natos Iac. 

metastaticurn bizo~yos esete:bcarcmoma, carcinoma 
1 en. 

Adagolás: A. Mikrofollin 
alábbiakban a 0 OI adagolása individualis. Az 

• • mg-os tab1 tt' va, általános kezelési módokat e ara vonatkoztat-
Amenorrhoeá-ban és oli adunk meg. 
2-10 tabletta 20 , gomenorrhoeában naponta. 

' napon át, ezután 5 napon át na-
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ponként 5 mg i. 1nusc. adagolható progesteron-ké· 
szftmény. Dysmenonhoeában 2-3 havonként 1-3 
tabletta 20 napon át, a ciklus 4-5. napján kezelve 
az adagolást. Nemkívánatos lactatióban: a szülés 
után az első 3 napon át naponta 3 X 2 tabletta, to· 
vábbi 3 napon át 3X1 tabletta, ezután pedig 3 na· 
pon át naponként 1 tabletta. Acne vulgarisban na· 
ponta 3-G tabletta. · 
Prostata-carcinomában a bevezető adag naponta 
3X 1-2 tabletta(!) 0,05 mg, ezt az adagot fokoza· 
tosan csökkentjük, a napi 1 tabletta fenntartó adag 
eléréséig. 
Carcinoma metastaticumban az adagolás módja a 
daganat jellegétől és a kórlefolyástól függ. Szükség 
esetén a kezelés castratióval kombinálható. 

Tulegjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére szaba· 
don rendelhet6. 

Csomagolás: 30 tabl. (0,01 mg) 3,90 Ft, 
30 tabl. (0,05 mg) 7,20 Fb. 

MISCLERON Ch. 
kapszula. 

XVI. 

Összetétel; l kapszula 250 mg clofibratum·ot tartaJ. 
maz. 

Javallatok: Olyan betegségek, a.melyekben a se.rum· 
lipidek (cholesterin triglyceridek) szintje kórosan 
megemelkedett. Ideértve elsősorban a következő 
betegségek hyperlipidaemiával jár6 eseteit: athe
rosclerosis (coronaria-scleroais, cerebralis és peri
pheriás arteriosclerosis), arteriopathia diabetica, 
primaer biliaris cirrhosis, valamint essentialis (fa· 
miliaria) hyperlipidaemia, továbbá a serum-lipid
szinttől függetlenül xanthomatosisban. 

Ellenjavallatok; Terhesség, valamint súlyosabb máj· 
és vesekárosodás esetén nem alkalmazható. 

Adagolás: Átlagos adagja felnőtteknek 3-szor 2-3 
kapszula, étkezés után. 
Mivel a véralvadásgátl6k hatását fokozza, az eset
leg egyidejűleg alkalmazott anticoagulans készít·· 
mény adagját ajánlatos a Miscleron-kezeléa meg· 
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kezdésekor a felére csökkenteni és a továbbiakban··;}.:1 
zükséges adagot újból meghatározni. .)§! 

.:.1kmcleron-kezelés alatt a serum-lipid-szint rend.· ."'.. 
szeres (a beállítás ut.án kb. 4 hét múlva, majd 2-3 .:.~'. 
havonkénti) ellenőrzés szükséges~ · 

Mellékhatások: Szórványosan előforduló nemkívána. 
tos mellékhatások (gyomorpanaszok, enyhe hány. 
inger, esetleg hányás vagy hasmenés) csak átmene- ··1 
tiek. Bőrtünetekben megnyilvánuló túlérzékeny-. 
ségi jel~nségek (bőrviszketés, esetleg exanthema). 
a kezelés megszakítása nélkül is megszűnnek. 

Megjegyzés: ~ Társadalombiztosítás terhére hyPer
cholesterinaemiában és hypergliceridaemiában 
szenvedő betegek xanthomatosisa esetén, idiopa
thiás familiaris hyperlipidaemiában, diabeteses be. 
tegek lipaemiás exsudatív retinopathiája esetén, 
infarctuson átesett hypercholesterinaemiás vagy 
hypertriglyceridaemiás betegek részére rendelhető, 
csakis fekvőbeteg·gyógyintézetben t·örtént kivizs
gálás és beállítás alapján. A vényt két példányban 
(„másolat"-tal) kell kiállítani. A vényen fel kell 
tüntetni a javaslatot adó fekvőbeteg-gyógyintéze
tet és a javaslat keltét. A fekvőbeteg-gyógyintézet 
javaslata 6 hónapig érvényes. A gyógyszer további 
rendelése csakis újabb fekvőbeteg-gyógyintézeti 
vizsgálat és javaslat alapján történhet. 

Csomagolás: 50 kapszula 31,80 Ft, 250 kapszula 
153,-Ft. 

MORGALIN Ch. 
drazsé 

XLVII. 

Összetétel: l drazsé lOOmgmoroxydinumhydrochlor., 
100 mg acid. ascorbic., 1 mg methylhomatrop. 
brom.-ot tartahnaz. 

Javallatok: Herpes zooster, herpes cornae, keratitis. 

Ellenjavallat: Glaucoma. 

Adagolás: Átlagos adagja felnőtteknek általában na
ponta 3-szor 2 drazsé, gyermekeknek napi 3-szor 1 
drazsé 6-8 napon át. 
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l\iellékhatások: ~~n;vhe gyoIDorpanaszok, fejfájás, eset-
leg rnúi6 széaüles. . 

, ..LLT ... Társadalombiztosítás terhére csakis 
Itiegjegyzes: TT h pes corneae, keratitis esetén ren-herpes zooster, er . . , 

delhető. - Lejárati idő: 2 ev. 
, 9 SO '<t 250 drazsé 69,- Ft. Csomagolás: 24 drazse ' "' ' 

ORPRINUM HYDROCHLORlCUM B. V. 
l\iinj. 1 %, 2%, 3%, 4% 

. , m ulla (1 ml) 10 mg, ill. 20 mg, 30 mg, 
Összetetel: 1 a_h p h·ydrochlor.-ot tartahnaz. 

40 mg morp · .> 

Javallat: Fájdalomcsillapítás. 

Adagolás: Szükség esetén naponta 1-3-szor 1 amp. 

s. cut. "k ne kapjanak morfint! 
Gyermekadagok: Csecsemo /kg/dosi s. cut. 1-2-
1-14 éves kor1g: 0,2-0,l mgkg , ász~tban a mar-

ta A gyerme yogy d 
szer napon ·1=:- '1 ként (a shock-ellenes küz e· 
:finnak csak e.i;:;osege Y , l' 'ben) valamint -

b , t'.dő oed"'ma <reze ese ' d 
lcm en es u ·, ~ kfu_ , fái' dalom és moribun kivételesen - súlyos, zo 
állapot esetén van helye. 

..z. T' ~alombiztosítás terhére sza· 
Megjegyzés: ~lh"E' tő arsa~ 4o/c-os inj.-ból 1 ml a leg-

badon rende e · _ 9 , ., 
bb egyszeri adagot tullep1. nagyo ~ 0 1 l 

lOXl ml 10,60 Ft, b. n X m Csomagolás: 1 <JS b. 

53,- Ft, F b 5o X 1 ml 66,50 Ft, 
2% b. 10 X 1 ml 13·~0 : t, . 50 X 1 ro1 72,50 Ft, 
3% b.10Xlml14,n0Ft, b. - m17950Ft. 
4% b. IOXl rol 15,90 Ft, b. oOXl , 

MORPHINUM HYDROCHLORICUl\i 2°/o ~ 
ATROPINUM SULFURICUM 0,05% B. · 

inj. dr hl 
Összetétel: 1 amp. (1 ml) 20 mg morph. hy oc_ or,, 

0,5 mg atrop. sulf.-ot tartahnu.z. 

Javallat; Fájdalomcsillapítás. 
t 1--3-szor 1 aL'1P· Adagolás: Szükség e.setén napon a 

s. cut. 
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Megjegyzés· ""'"'- , 
badon r • d'Wlh'7!' Tarsada.lon1biztosftás terhére 

en e et5. · 

Csomagolás: b. 10X1 ml nn1n J 3 ;:O 1, b 
a..>np.135,-Ft. ~· ·,» it, .1oox1 

MYCOSID K,Gy. 
oldat, hintőpor 
Összetétel: I üveg ( 1 OO 

zoic.-ot, ml oldat) 4 g natr. p-chlorben~ 
l szóródoboz (IOO ) 4 zinc. orid ·ot tartaJg g natr. p-chlorbenwic 10 · -maz. ., g 

Javallatok: Mycotikus felül . „ 
n:ioph~ia .inguinali; et _e~ b<:rfe:tőzés':k (epidcr
t:ca, p1tynasis versicoloraxillaris, mte;rtr1go rnyco
lis). ' trychophytia superficia-

Adagoiás: Therapiás alkalm 
tek ecsetelése naponta, l azás2 : A fert5zött terüle
Prophyiactikusan hetenk ' - -szer vagy behintés. 
t.ok beecsetelése vagy beh:_:.1-2-szer a testhaj}a. 

M . ese. 
egJegyzés: Tá„.sadalo b. 
rendelhetők. - m 1zt.osítás t.erhére szabadon 

Csomagolás: 1 üve ( l 00 ~ i 

l azóródoboz (I!o g-) 1 !'to) .,1,30 Ft, o,_ Ft. 

MYDETON K fl-v . • • .Ji„, XI/XVI, 

' 

J'füfr.-~=-~o----, 

lllJ., drazsé 
Összetéteh I amp, (l ml . 

thyI-.3(4:·tolyI)-propanln~~~h~ l-piperidino-2-me
docrun, nydrochlor 0 3 ~ drochlor., 2,5 mg li
a.ethylaether-t, ., ' ml diaethylenglycol-mono-

1 drazsé 50 mg l-DiD idi " 
propanon-2, hydroChl~~~-o~~:!~l-3-(4'-tolyl-)-

.Jav~atok~ A hitré..ntcsíkolt . . . 
n:u~us neurológiai megber lZ~mza~ bármilyen orga
ran-tls-pé-l:vák sé „ 1, ; ~ege ~ kovetkeztében (py
pathiák, ~nceph~:=:~~c~er~sw multiplex, myelo
kozódássa1 járó állap~ta~·a„b.) _létrejött, tónusfo-
spaer.· u · 1• tzom-hypert · · ; 11 a, 1zom-contractur , . .. · onm, izom-
matteinus. .Post."6ncephaJit~'; r1g1CfJtas, s.pinalia auto

-e.s és a.rtier1osclerotik-.:i.s 

parkinsonisrous. Obliterativ érbetegségek (arterio
selerosis obliterans, angiopatliia diabetica, thro1nb
angiitIB oblit.era.os, Raynaud-k6r, scleroderrn.ia dif
fusa), t<Jvábbá érbeidegzési zava.ron alapuló kórké
pek (acrocyanosiq, dysbasia angioneurotica inter-
1nittenS). Egyéni megítélés alapján: postthroni.boti
kus venás és nyirokkeringési zavarok, ulcus crm·is. 
Sajátos gyerniekgy6gyászatija1iallat: Little-kór (spns
tikus bénulás). 

Adagolás: 3-szor 1-3 dra,zsé naponta, a beteg egyéni 
szükségletének és toleranciájának megfelelően. -
Az injekció intramuscularisan, iutravenásan lassan 
és intraarterialisan alkalmazható. - A 11-íydeton 
injekció intraarterialisan napi 1 ampulla mennyiség
ben fiziológiás konyha.sóoldattal 10-ml-re hígítva 
adagolandó. - Intramuscularis alkahuazás esetén 
a. napi adag általában 2X1 ampulla.. 
Gyermeka.dagok: 2 hónapos kortól 6 éves korig a dra
zséból 5 mg/kg/die, 3 részre elosztva. 7-14 éves 
korig 4-2 mg/kg/die, 3 részre elosztva. 
J.Iollékhatás: izomgyengeség. bódultság. 

Thíegjegyzés: + Társadalombizt.osítás terhére szaba
don rendelhető. - Lejárati idő: 3 év. 

Csomagolás: 5Xl ml amp. 13,80 Ft, 50Xl ml amp. 
123,-Ft. 
30 drazsé 19,60 Ft, 500 drazsé 272,70 Ft. 

l\'.!YELORROMOL Ch, 
tab!. 
Összetéteh 1ta.bl.0,25 g rrtltobronit-olum-ot, tartalmaz. 

Javcllatt Iiíyeloid leukaemia mind korai, rr-_,ind későbbi 
szakasza, valamint polycytha\Jmia vera. 

Adagolás; Egyéni. Az adagot a vérkép és a beteg kli
nikai állapotának gondos ellenőrzésével úgy kell 
n1egállapí.tani, hogy a legkedvezőbb therapiás ha
tás wJnimális toxicitással legyen elérhető. 
Átlagos ade..goJáse.: .t\. kezdeti adag 50 !<__g-os testsúly
ra szá.mítva naponta 1 te.bletta {250 mg), 25-75 kg 
testsltl;..--ra száJ.nitva Yí-1% ta.b1etta (125-375 
ing). Ezen ada-golássa.I a 1eukocyták szá.ma (esetle
ges átmeueti emelkedéB után) fokoz-atosan csökken, 



a lép kisebbedik. a · , . , 
a csontveió állap~t ~segi verkép összetétel 
raszenlen, a bete~aá~f , ,E~ut~~n az adagolást e 
át folytatjuk. - apotatol fuggően ,3-6 hé 

Ha a leukocyták szám 2 
2-3 naponként 11 - a 0 OOO alá csökken al 
térünk 8-12 hé 12 l tabletta fenntartó , ' dt 

k tenát, avérk' , aaag0 
na rendszeres ellenő , ep es a beteg állap 
Fontos a megfelelő r::se m~llett. ·o -
az esetleges korai vissza ta~to adag rneghatároZIÚi 
cyta-szám emelke<l' , ~ses elkerülésére. A le k __ ,y,;· 

;fk~-i állapotának r::::bb 8~~ jelére ,és .a beteg
11

JrÜ~ii 
ct;-?aponkénti adagolás (1 ~ alsa es_;i1téu i.smét a kez-~* 

azu;abbkr 'k · i'2- -l/2 tabl) ·· -·--,<· 
A t-1' mi a1 remisszió beállt". . aJanlottS?:-f 

""' ,ies vérkép és a th b . -a1g. '.:'ci:? 
ellenőrzése a kezelés krorr: ~cyta-szám rendszer ;,~, 
szar, a későbbiekb h ezae~en hetenként há ~,:;'? 

~ en etenkent szfilIBé . ro:r:n .. ,;:r: 
MeUekhatás:u'·• .J, ges. + bélh lr. elentősebb mell 'kha , ·"·· 

uzam részéről ( étvág t l e ' tasok a gyomor 
nyás, hamnenés) legink'bb a ansag, hányinger há. 
b~n f~rdulhatnak elő. ~ A túlada,golás követk~zté~ 
sz1tmeny anaemiát kezeles folyamán a l . 
bo ., ~ nem okoz d fi re. 

pemat fokozhatja , ' e a eimálló thro 
~yta"s:zám esetén e~~~~:! l~O ~00 alatti thromi:· 
1at6. ·llS us10 védelmében ad~ 

Megjegyzés: ~ '.rár- , . 
don rendelhető. "'ada1omb1ztosítás terhére szaba-

Csom I' ago as~ 10 tabL 45,50 Ft, 
100 tabl. 445,50 Ft. 

MYOFLEXIN e 
tabl. h. XI. 
Összetétel: I tabl 0 2 K • 

• ' Dg chlo.rzoxaz 
Jav:allabJk: Myaigiák (1 onnmot tartalmaz. 

11s stb._),, izom-rheum~~::~g?, _b1·achialgia, torticol-
ct;i;1tus1óR, distorsiók us, iheumatoid arthriti 
~aval járó panaszok , i:pondylru·throsis, <liscus-he:~ 
, ·s okozta izompana~zoom-;o~tracturák, tűlerőlte-
1;:~1, nyújtásokkal és ~· ae:e~ájás stb. Törések
gorcsös fájdalmakban. g1pszkotésekkel kapcsolatos 

EilenjuvaHat• M' · 1 . 
~· n;J- aes10. 
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Adag0lás; Individuális. Átlagos adagja feln5tteknek 
naponta 3-szo1· 1 tabletta, szükség esetén (csak sú
lyos esetekben) fokozatosan emelve naponta 3--4· 
szer 2 tablettára. A legnagyobb egyszeri adag 3 tab
letta (750 rog). A kedvező hatás jelentkezésekor az 
adagok csökkenthetők. 
Gye;rmeka.da.gok: 2 éves korig 3-szor 1;4 tabl„ 2-6 
éves korig 3-4-szer 1i4 tabl„ ű-10 éves korig-3-szor 
Yz tabl„ 10 éven felüJ 3-szor 1 tabl. 

~lellékhatásokt Szórványosan előfordulhatnak hypo· 
tonia, szédülés, hányinger, abdominalis zavarok, 
valamint bőrjelenségek is. Ilyenkor a készítn~éuy 
további adagolását azonnal beszüntetjük. 

Megjegyzés: ~ Társadalombiztosítás terhére szaba· 
don rendelhető. 

Csomagolás: 20 tabl. 19,- Ft, 200 tabi. 103,- l!'t. 

NALORPHIN Ch. 
inj. 

LII. 

Összetétel; 1 amp. (1 ml) 5 mg nalorphin. hydro· 
brom.-ot tartalmaz. 

Javallat: A 1nor:finnal, annak egyes szánnazékaival, 
továbbá a morfinszerűen ható szintetikus vegyüle
tekkel (Dolorgan stb.) történő mérgezés és tólada
golás esetében antidotun1ként. 

Adagolás: A kívánt haté.s szükségességének megfele· 
lően i. ven„ esetleg i. musc. vagy s. cut. alkalmaz
ható. Felnőtteknek egyszeri adagja 5-10 mg {1-2 
amp.), amely adag - ha. a légzés megfelelően nem 
javul - 10-15 perc múlva megismétlendő. Ha
tása általában 3-4 órán keresztül tart. Súlyos mér· 
gezésben is elegendő rendszerint összesen 40 mg, 
megfelelő elosztásban, de szükség esetén az össz
adag emelhető. 

Megjegyzés: +~~ Társadalombiztosítás terhére sza· 
badon rendelhető. 

c~omagoiás~ 5><1 mi amp. 7,20 Ft, 50Xl ml amp, 
66,-Ft. 



NAPHA.zOLIN E.Gy_T. 
oldat 

Összetétel; 1 üveg (~O ml) 0,01 ~ naphazol.iUum_ h;y
chlor., 0,29 g acrd. bor.-ot. tartalmaz 10 rnl Vi 
oldatban. 

Java:Uatok: Rhin:it.fa, pharingitis, · ls,ryngitis, conju.r/ 
tivitiB, keratitis ekzematosa. _--_ 

Adagolás: Javallattólfüggőenáltaiá.ban naponta töbh· 
ször 2-4 csepp oldat az orrlyukba vagy a kötőhár~ 
tyatasakba cseppentve. 

Gyermekadagok: Osecsem6.Imek és gyermekeknek 
éves korig mérgezés veszélye miatt ne adjuk! 7---1{ 
éves korig tiszta vízzel felére-kétharmadára hígítvá-
naponta 3-szor egy-egy cseppet az or.rnyílásokba .. : 
l'tfellékhatás: VérnyomAsemelkedés, ingerlékenység-
vagy depressio; coma. Hosszas használata a náthát,
idültté teheti. ~ Higítatlan használa.ta vagy túl <f:' 
gyakori alkalmazása súlyos mérgezést okozhat, In.i-
vel a gyulladt orrnyálkahártyán át felszívódhat. 

Megjegyz&i~ t{E Társadalombiztosítás terhére s.zaba. 
don rendelhető. ~ 10 ml orvosi vény nélkül is ki- \:;l 
adható. ·. ·j 

CsomagnÍá!H l üveg (10 ml) 3,80 Ft. 

~B. XVIII. 
NATRIUJii CHLORA'nJlli 

inj 10% (bypertonica) 

lJsszetétel: 1 amp. (lOmI) 1 gnatr. chlor. proinfusione.t tartalmaz. 

JaYaHat: Vérzéscsillapitá..s, 

A.dagolás: Szükség szerint 1--2 arnp. kizárólag i. ven. 

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 

Csomagolás: b. lOX 10 rn.l amp. 28,- :B't. 

1 

.. „.... !UUM CHLO~A~UM B. 
f<~~ 0 9o; (isotomca, 

IDJ· ' ,o 

xx . 

hl r pro infu" 0 ml) 0,09 g natr. e o . K szetéteh 1 a..mp. ( 1 

v• t """'rtalmaz. · s'"' la-sione· ""' ótlása, exs1cco ~0, 
k Hiányzó folvadék p J aUato : " 

av tó 'umi célokra. bora n 

Adagolás: I. ven. terhére szabadon 
. zé • Társadalombiztosítás Me.gJegy s~ 

rendelhető. 
28 

_Ft. b. 1oox10 
1· •b lOXIOmlamp. ' . 

Csomago as2só ~ F't. 
ml amp. ' 

1 K.G;y-. NATRIUM CITRICü~ XVIII. 

· · 3 3°1
1 

• infu-
1n], ' o ml 0 38 g natr. c1tr. pro ~ 
Összetétel: 1 amp. (10( mi) m'egfelel 0,33 g vizrnente" 

sione-t tart:Ur;az aL 
trinátriumc1tratnak). 

Ja-vallat: Véralvadás gátlása. terhére szabadon 
Tá adalombiztositás Megjegyzés:„ rs 

- rendelhető. l " 60 Ft, b. 50 X 10 ml 
,~ ·b 5X10mlarnp. v, Csamago~rui- ·., 

am.p. 136,- :Bt. 

NATRIUM NITROSUM B. XVI. 

inJ·. 4% éB lOo/o - 'll 0 10 g natr. nit„ 
, ml) U 04 g. 1 • ' Összetéteh 1 amp. ( 1 ' · 

ros.-ot tartalmaz. . t ris epekők6lika, 
nia angma pec o ' 

Javellatok: H:'p~~ér~ezésben antidotum. , 
ólomkólika~ e ' ókkal kezelés al1:1t11 

Jó~ illetve bróins Ellenjavallat: u.-,
1 

- n"avallt. 
álló betegeknél elle l C'M.mérgezéa-

"'~ 1-2 runp. s. cuti.,. 1 úl k -nak Adagoiáat Napon...... ""en 6--lOmg1t-este Y g 
ben intiravenásan .a!z~s 
megfelelő menrt}'lS\:I~· 



Megjegyzés: ~ Társadalom.biztosítás terhe' , 
don rendelhető. re 

Csomagolás: b. l O X 1 ml a 0 
ml amp. 4% 116,-Ft mp. 4% 11,60 Ft, b. 
b. lOXl ml amp roo;, ' 
ioo1 116-F . ,o r1,60 Ft, b. ioox1 mI 

10 , t. alllp. 

NATRIUM SALICYLICUM 
?élben oldódó drazsé E.Gy.T. VI. 
Összetétel: 1 drazsé 0 5 
J 

' g natr. salic.-ot tartalm 
avall~tok: Heveny sokízületi , " az. 
gede_s~k, izomfájdalmak l csuz, hűléses.1?-egbete. 
cy~~tis, polyneuritis. , umbago, pleur1tis, irido. 
SaJatos gyerm k , , 
tica. e gyogyaszati }avallat: Febris rheuma. 

Adagolás• Na t 3 • G • pon a -o-ször 1-6 dr , 
yei·mekadagok. 2 hó . azse. 

g/kg{die, 5 rés~e elo~:f'os kortól 14 éves korig 0,IO 
Mellekhatás. É , va. „ I, · rzekenység eseté ·d . 
gas egzés, szapora légzés stb ) n ac1 osm („ma-

M . „ 
egJegyzés: Társadalomb"zto , , 
rendelhető. 1 sitás terhére szabadon 

Cs;i:agoláe; b. 20 drazsé 7,40 Ft, b. 100 drazsé 37,-

NE~-ADIGAN K.Gy. 
lTIJ „ cseppek XIV. 

Összetétel: 1 amp. (2 ml) 0 4 .. 
glycosid. cryst.·ot tart ' mg d1g1t. lanat. A+B+c 
1 üveg (15 ml) 7 5 ~~z szeszes-vizes oldatban 
sid. cryst.·ot ta~ta~az g:it. la.nat .. ~4..+B+c glyco: 
ml= 40 csepp = 0 5 shazes~es-vrzes oldatban (1 

' mg tóanyag). 
Javallatok• A karin , . !' . • ~ gesr e egtelenség ( d . . 

pensat10) megszünteté , car lahs decom
tá-sa. se es a compensatio fenntar· 

Adagolást A compensati h l 
a.mpulla i. veo.„ illetv: 40~~llítás.ára napi 1-3 
amely adagot ~ kiSvetke.W o cke~pp (l-2,5 ml). 

spo o.inn ooE!!kkenteiU 

helyes akkor is, ha toxikus jelenség egyáltalán nem 
rnut.atkozik. _A helyreállított compensatio fenntar
tására általában na.pi 30-60 csepp (0,75-1,5 ml) 
szükséges. 

:Megjegyzést tii+ Társadalombiztosítás terhére sza
badon rendelhető. - Lejárati idő: 3 év. 

Csomagolás: b. 5X21nl amp. 8,50 Ft, 
I üveg b. (15 rol) 10,10 Ft. 

NEOCARBOLAX E.Gy.T. 
tabi. 

XXIV. 

Összetétel; 1 tabl. 0,02 g extr. rhei sicc„ 0,05 g sulfur. 
praecip., 0,10 g sennae fol„ 0,19 g carbo activ.-ot 
tartalmaz. 

Javallatok: Obstipatio, fiatulentia, meteorismus, bél
erjedés, intestinalis autointo:xicatio. 

Adagolás: Naponta 3-szor 1-3 tabl. étkezés után 
vagy esténként 1-4 tabl. 

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon 
rendelhető. 

Csomagolás: b. 40 tabl. 5,20 Ft, b. 100 tabl. 13,-Ft. 

NEOCIKLOTOX B. 
oldat 

XLIX. 

Összetéteh 1 üveg (50 g) 0,25 g gamma-hexachlor-cyc
lohe:x:an., 0,40 g acid. trichlorat., 10 g aether petrol„ 
24,10 g ol. petrae·t tartalmaz olajos oldatban. 

Javallatok: Fej- és lapostetű irtása. 

Alkalmazása: A száraz hajat vagy egyéb szőrzetet 
Neociklotox-szal bekenjük, hogy a haj vagy a szőr
zet teljesen átivódjék a szerrel. Bekenés után a fe
jet 20 percre kendővel bekötjük, majd 20 perc el
t-elte után a hajat száraz ruhával átdörzsöljük. Utá· 
na szappannal, kenőszappannal enyhén szódás, bő 
meleg vízben alaposan megmossuk, majd gyengén 
ecetes vízzel leöblítjük. A bekenés alatt a Bzemet 
óvjuk 1 Nyílt láng közelében ne tart6zkodjunk, hoaz
szabb ideig ne tart$uk a b6rön, mert bőrizgató ha· 
>Mii. 



" 
. .. 
. 

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabado .... :- -
rendelhet6. .., 

Csomagolás: 1 üveg (50 g) 4,50 Ft, 

NEOGRANORMON B. 
kenőcs XLIV. 

Összetétel: ~ tubus (25 g) 0,9 extr. pancreatis 2 5 
extr. t-esticuli,. 300 N.E axerophth. (Vitamin-A) ' g 
NE ergocalciferol. (Vitamin-D) 3 75 '_IOO 

- oxyd.-ot tartalmaz vazelin típusŰ kenŐcsbe~. zmc. 

Javallat; Sebkenócs. 

Adagolás: Külsőleg. 

J}iegjegyzés: +: Társadalon1biztosítá.s terhére b 
don rendelhető. - 25 g orvosi vény nélkül' . szki~ da
hat6. is a -

Csomagolás: l tubus (25 g} 9,10 Ft. 

NEO-GYNOFORT 
cseppek 

K.Gy. XXVI. 

Összetétel.: l üve~ .2,5 mg ergotam. ta,rt .. 1025 m er-
gometrm. male1n.-ot tartalmaz 10 ml - g_ 
oldatban. szeszes-vizes 

Javallatok~ A szülészetben korai ermek. . , 
(atonia post partum) k' 5' gy ágJ_'l vérzes 

ká . , • es 1 gyermekágyi vérzés 
~erme gyi ~ubmvolutio megelőzésére és kezelé: 
sere, abortus mcompletLlS esetén a v, , .. kk 
tésére tél, b .e • , erzes cso en. 

• ve es ei.eJezese után a méh összehú , d' 
sána~ .elősegítésére, a nőgyógyászatban (a szöve~~a: 
~~~meretében) a. vérzés mennyiségének csökken. 

Adagolás: N&ponta 2-3-szor 15 csepp. 

M~j~gyzés: ++ Társadalon1biztosítás terhére sza. 
oauon rendelhető. _Lejárati idő: 1 év. 

Csnmagolás: 1 üveg (10 ml} 18,90 Ft. 

NEO!>'!AGNOL A. XLVI. 
ta,bl. 
Összetéteh l tabl. 1 g chlorogeniumo'b tartalmaz. 

JavallatQk; Fertőtlenítő, kéz·, seb„ hólyag„ hüvely„ 
méh„ toroköblítés, furunculosis, lemosások, has„ 
pleura-űr átmosása műtét kapcsán, fogfeh.~i.:ítés, 
gyökérkezelés, műszerek, gumieszközök, liasiriO:lati 
tárgyak (fodrászeszközök) fertőtlenítése, ivóvíz 
csírátla.nítása, mustárgázsérülés kezelése. 

Alkalmazás: Kü!Bőleg, a készítményhez mellékelt tá· 
jékoztató szerint. · 

Megjf!gyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon 
rendelhet-0. - Bá.batáskák részére hivatalosan elő
írva. 

Csomagolás; b. 10 tabl. 4J20 Ft, b. 100 tabl. 42,- Ft. 

NEOPEPULSAN-duplex Ch. 
drazsé 

x. 

Összetétel: 1 drazsé 40 mg propanthelinurn bromat.-ot 
tartalmaz (20 mg gyomorban, 20 mg bélben oldódó 
rétegben). 

Javallatok: Ulcus ventriculi és duodeni, akut és kró· 
nikus gastritis hyperacida, spasmus pylori, hyper· 
emesis gravidarum, akut és krónikus pancreatitis, 
colitis, cholelithiasis stb. 

Ellenjavallatok: Glaucorna, prostata·hypertrophia, 
cardialis decomp., pyloru.s·obstructio, masszív gyo· 
morvérzés. 

Adagolás: Kezdeti adagja általában naponta 2--3 X 1 
drazsé, amely adag a klinikai állapot jaYulásával 
a:rá.uyoaan fenntartó adagra csökkenthető. - A 
kúxa.szerű adagoláskor a hatékonyság és a tűrő
képesség figyelembevét6lével egyéni adagolásra 
törekedjünk. Lúgutoljára az esti adagot mérsékel
jük. Az étrendi, nyugalmi stb. előírások betartan
dók. A ritkán előforduló rr.ellékhatások (szájszáraz· 
sá.g, szívdobogás, esetleg látási zavarok) az adag 
e&5kkent-éséro rövides;en ehnúlnak. 
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Megjegyzés: + Társadalombiztosítás te hé 
do:n rendelhető. r re 

Cso.magolás: 20 drazsé 18 _Ft 200 ' • drazsé 180,- Ft. 

N~~PERHEPAR 20 · 
mi. µg K.Gy. XIX. 

Összetétel; l amp (2 ml) 
dard.-ot ( = 20' µg cya!:!{;:l:!)e:r. fluid. stan. 

Javallatok: Ana „ . . rtalmaz. 
an .ák erma pern1c1osa más 
. ae~ ' rnáj-cirrhosis R .. t' makrocytás 

c;ytos1s, ólomrnérgezéses'to~ gen-ka~~r, agranulo-
Ias. us neur1tisek, roborá-

Adagolás: Naponta 1 a. · 
lésre 3-5 mp. 1• musc. vagy de ot 1. 

·, a.mp. 2-4 heti időkö ··kb P ...... eze. 
p1as eredm' t . zo en. - A tb . eny a ret1culocyta-krf . , .. era. 
SeJtszám emelkedése s b" ZlS es a vorösvér-
anaem · · za Ja meg K 1 .., 1a pennciosában első ad · - eze etlen 
5~1 naponként ez az ada ag ~b. 12.0 µg, utána 
a vérkép normalizál 'd, g ~egismételhető mai'd 
hat' <> _, o asa utan fennt tó ' ~: ~ hetenként 1-2 am a,r adag ad-
a verkép normalizál, dás pulla. Amennyiben 
adagok is adhatók. o a nem kielégítő, nagyobb 

Megjegyzés: + Társadal b · 
don rendelhető L . ~m ~ztosítás terhére s zaba-

. - eJa.rati idő: 3 év 
Csomagolás: b. 3 X 2 ml . 

amp. 278,50 Ft. amp. l6,70 Ft, b. 50X2 ml 

N~~PERHEPAR 60 µg KG 
lllJ. . y. XIX. 

Összetétel: 1 amp. (2 rnl) 2 1 dard ot ( 60 m extr. hepatis fi "d .- = µg cyanocobalanlln . m . stan-
Javallatok· An . ) tartalmaz. 

• aenna per · · 
anaemiák, máj-cirrhosi~ mc~?sa, más rnakrocytás 
cytos:is, ólommérg , ' R~ntgen-kater, agra,.nulo

ezeses toxikus neurit. k 
Adagolás: Naponta l am . IBe • 

!ésre 1-2 runp. (=60.!i~Q musc. vagy depot-keze
oen. - á. therapiái;i erodmé µg) 2-~ heti id6közök
és s vőn:'íBvérire:Wz-0 nyt a ret1culocyta-krfzia 

' \ll! amelkedéae !i!zabj -a meg.~ 

Kezeletlen anaemia perniciosába.n ela6 a.dag kb. 2 
amp. (=120 µg), utána 5~7 naponként ezen adag 
megismételhető, majd a vérkép normalizálódása 
után fenntartó ada.g adhat6: 2-4 hetenként 1-2 
ampulla. Amennyiben a vérkép normalizálódása 
nem kielégítő, nagyobb adagok is adhatók. 

Tulegjegyzés: ~Társadalombiztosítás terhére szakren
delések szabadon rendelhetik. Körzeti, üzemi __ stb. 
orvosok csak igazolt anaemia perniciosa, másmakro· 
cytás hyperchroro anaemiák, Röntgen-kater, agra· 
nulocytosis esetében rendelhetik, a kórisme feltün· 
tetésével. Egyéb esetben csak szakrendelés (fekvő
beteg-gyógyintézet) javaslatára rendelhetik, az in
dikáció és kelte, valamint az indikáló szakrendelés 
(osztály) megjelölésével. -Közgyógyellátás terhére 
nem rendelhető. - Lejárati idő: 3 év. 

Csomagolás: b. 3X2 ml amp. 48,80 Ft, b. 50X2 ml 
amp. 813,30 Ft. 

NEOPHEDAN Ch. 
tabi. 

III. 

Összetétel: 1 tabl. 0,25 g phenacemidumot tartahnaz. 

Javallatok: Genuin és organikus eredetű epilepsia 
egyéb szerekkel nehezen befolyásolható formái . 

Ellenjavallatok: Májműködés zavarai, szeinélyiségza
varok. 

Adagolás: Napi 1--4 tabletta, óvatosan emelkedő 
adagolásban a görcsök roeggátlásáig. Sevenallal (es
te 0,1 g), valamint Diphedannal, brómmal kombi
nálható. Személyiségzavar, n1.ájártalo1n, kiütés ese
tén, leukocyta-szám csökkenésekor az adagolást 
meg kell szüntetni. A kezelést célszerű kórházban 
kezdeni: a fehérvérsejtszám és a májfunkció a 
gyógyszer szedése folyamán rendszeresen ellen· 
őrizendő. 

Megjegyzés; lft Társadalo1nbiztosítás t.erhére szaba
don rendelhető. 

Csomagolás: 25 tabi. 12,80 Ft. 
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NEOTONOCAIN 
inj. K.Gy. 

V{ 
lisszetéteft 1 fU'l:lp. 2 1 

0,05 rng a<lrenal~.-: )~~ta~ prooain. hydroohj 
Javallatok: B:eJ't>i , _,,__ az. 

oT~ er=teleníté 
Adagolás: A kész"tm, s. . 

sitás szerint l enyhez mellékelt has ,1 • 

M • · · z:o~Jati nta,.: 
•g_iegy,,.;., IJ.< TáraadaI · 
~;1n .rendelhető. __ S o~b12to~ítl1s terhére 
la<.i.zere nem a tár d za-kie:i;i-delesek a bi~oto.s!t,ott;;i'.2 
a pro an:tbuin.nt:íasa aloi;i-b1ztosítás terhére 
sz.emzhetik b sz;rf'-K.l'e meghatá . .,. ' 

Cs e. - LeJáratí idő: 5 é 10.""ott ~c•aon iT 
~""'!!•lás: b.1ox2 ml w v. 
Ft, h. 100 X2 ml 150 ,,- Ft, b. 25 X 2 ·-' "7 

~- .l',rti. L.!.L( o .so 
~~TONOCAIN 

miekci6s tabt K.Gy. VIII 
ÖBS~etétel: 1 ta.bl. 125 i:n r . • 

a-0:rena1.-ot tartaJm g p ocrun. hydroch} 0 125 J · a.z. · • mg 
avaUat: Helyi érzOOt-ele , 

ll:l.l oldat elkészitésé1- nitő oldatok .készíté éh 
%-os 2 t bl J..182 Sztlk.séges s ez. 100 
16 ~bl a ., 0,5%-os 4 tabI. l% m~nnyiség: 0,25 

• . '. a·o.a ta.bl., 291a·os 
Adagolás· A 

1iz ó • megfelelő meJJ.nyis ~ 
- . s oldat?a.n oldjuk és ha 6?,'ű ~blettát neutrális: 
teie=t.ra~6.ta: 0,25%-0,5~~eges, sterilizáljuk. 

M 
• are. 1%-2%-os oldat r:ss, ~~zetéses érzés-

egJcgyz~ek· ,.y,., Z!lct.1a.ndó. 
szerekre • T Szakrendelések a 
Csak ~ . ~e_ghatá:rozott mód . pro ambulantia 
Szftá inJe c16s és kűlsőie a~n szei-ezhetik be. -

- Béb.e~ használható. _! "'. ?'1m?-:11ató oldat ké-
C15e:ru~alás; 10 „ f..,~Jara,fa idő: 2 év. 

·•hl. 4,JO Ft, 100 tabl 21 
~~TROPAIUN . ,- Ft. 

lllJ„ tabJ. Ch. XII. 
Összetétel: 1 a.rnp 12 u1 

chl: (.No-Spa), _i.5 ~ ) 40 mg drotave:dnum. hvdr 
t.a.rrohnaz sze$z~s-vi!~:r~~~~~i-itrop. brom;t.-~~ 

2úG 

1 tabl. 40 mg drotaverinnm hy<lroc•h\. {No-Spa). 
1,5 u1g methylhomatrop. brom.-ot tartaltnaz. 

JoTBlJ.atok: Pyloru.s·spoomus, ulcUs ventr. et. duod„ 
k,őkólikák, po.stopers.tiv bélgörcs, cholecystitis, hy~ 
peremesis gra"-:idarum, asthma bronchiale, enteri
tiS, obstip. spast., dysmenorrhoea, szülésalattiméh· 
sa.;ájgőrcs, elhúzódó tágulá-s, túl erős fájá-sok. 

.Adagohí..si Naponta 2-3-szor 1--2 tabl., ill. l-2amp •. 
s. cut„ i. rnusc. -

Megjegyzés: +,~'( Tál'l'.:lada1orobiztosítás t<;Jrhére csak 
abba.u az esetben rendelhető, ha az adott esetben a 
beteg gyógykezelését más - szabadon rendelhető 
- gyógyszer megfelelően nem bíztosíta.ná. 

Csoinagolá.B: b. 5X2 ll'J o.n1p. 15,10 Ft, 
20 tabl. 17,10 Ft. 

NEROBOL K.Gy. 
tabi. 

XXXVII. 

Összetétel: l tabl. 5 n1g methandrostenolonumot tar
talmaz. 

Ja"Vallatok; Súlyos betegségek utáni elhúz6d6 recon· 
valescentia-. Kr6nikus betegségek által létrehozott 
cachexiás állapotok, kimerültség, gyengeség, súly· 
csökkenéa, osteoporosís, destruáló csont-elváltozá· 
eok, elhúzódó callua-képződés, kortikoszteroid-ke
zeléssel kapcsolatos negatív- nitrogénegyensúly. -
Renddéae eUJtt 11Wrlegdni kell a:. norrzki.vánatos követ
ke.zmAnyek lehet6s6gét (pl. e1lanjamaJlt prosíata~oc. 8s 
férfi- eml6-cc. esetében) l 

Adagolás: Felnőtteknek kezdetben napi 10-20 mg 
1--2 adagra eiosztva, majd fenntartó adagként 5-
10 n1g na.ponta. Gyermekeknek 2 éves korig napi 
1-2 mg, 6 é..-es korig ?.--3 mg, 14 éves korig na
ponta vagy másodnapont-a 5 mg. Gyermekeknél és 
fejlődés korában levő fiatuloknál célszerű 4 heti sze
dés után 1-2 h6na.p szünetet tartani. 

ltiegjegyzésa."lc_~ + Tál."sOOalombiztosítás t;erhére csak 
osteoporoais esetében; h6napokon át tartó mellék
veSekéreg-horrnon kezelés esetén időnként a.z ostoo~ 
porogi.9 elkerülés-<G!'e; deganerat,fv természetű a:retvi 



idegbetegségek ( phia musculoru!l;~r_alsc~erosis amyotrophi 
P:.°gressiva); fejlőd P1:':1kalia. dystrophia mus novekedésű esu ben elmaradt e 
ségben); nen':yermekeknek (pl. Sebe csonto 
stopathia t:'moros eredetű súl uermann-
1' cystwa esetén h yos cache . 
es nem kívánato • a az androg · ""' andmgén-kezelé:;;m:őr~k csontátté;:,~ekkel 
petefészekrák . egeez"ésére va es ese 
rendelések ren~;';, áttételekkel járf!s!ol _ 
vosok csak e et>k. - Körzet' „ te>ben s'· 
két hóna n ~;"'krendelés (fekvőbe~ uze';'i stb. 

rendelheŰk ail~em régibb keletű ja~!i;:'gyinté 
intézmé ' yen esetben a vén e . ta alap 
kell tünnteytt , . szakrendelést és ay. na Javaslatot 

tere nem 

d 

m. - Kö , 3avaslat k 1 
elhető. zgyogyellátás terl , e tét 

as: 0 tabl. 41, 70 Ft. Csomagol' 2 

NEROBOLETTA tabi. K.Gy. 

Összetétel: 1 tabl 1 talmaz. · mg rnethand.rosten 1 
o onumot 

Javallat1>k• A zava. (• csecsem6kor kül .. b .. " , Ia sorvadás különb .. „ on ozo testfelép'té ~;~~!:! r';;'o~;~les?e~~fa~~~'~f!~:~ b,8'u,~
1 

osteoporosis yslhú ~h1a, gyengeség kim t_~okkal 
S t 

' 
8 

zod6 ...,~n ~ erülts' 
z eroid-kezelés k . ~us-képződés k . eg, 

kenés oste atabolikns hatás . , ort>ko
h' . , oporosls st'') 11 runak (súlycs··k 
. ~rieveszteség. Rend : ; e ensúlyozása, rcn· . 

0 

• 

"'"ánatos kö'"tkezmé:" előtt mérlegelni kell :lis fe
ra.i károsodás - .. yek lehetőségét ( f 'nem-

A •·• ' a, nnlwatiós hatáeok) 1 csont ugak ko-

J;"~la" Csecsemőknek , · 

l

or1g napont.a-másodn es gyE:rmekeknek 2 , mg) 5 , aponta 1l 1 eves 
, ' eves korig nap· 1 12- tabletta (0 1 

eves korig naponta ' ' ;-2 tabletta (1-2 m ,o
Gyermekekn'l < • 3-o tabletta (3 5 g), 14 
nál céls7,erű: he~.• fejl~dés korában l;;-ő :;,g). -
tartani. e ·1 szedcs után 1_ 2 hó v _talok-' nap szunetet 

Megjegyzés: + Társa l - . delések körz ,,.. aalomb1ztosítás terh' --d ll ' .e*1 gyermel , ' ere szakren 
e. ietlk. Körwti .. q;yogyasZ-Ok sza'iad · -· , uzenn stb. orv 1 • · on ren-

208 oso< csak szakron· 

·delés (fekV5beteg-gy6gylntézet) javaslatára reuuo• 
,jcetik, a javaslatb"11 roeghatS<ozott időtaitamű 
lll'ógykezelésre. A -vényen fel kell tüntetni a kórls· 
.,,,ét, a javaslatot adó szakrendelést (fekVőbeteg· 
lll'ógylntézetet) és a javaslat keltét- - Közgy6gyel-

<• l&tll$ terhére nem rendelhető. 
\;:(.so~olás: 20 tab1. 12,80 Ft. xxxvn. 

K.Gy. 

i),szetétel: l amP· (1 ml) 25 ,uJ! noradrostenolon· phe· 
nylprop„ 0,03 ml a)cohol benzylic„ 0,1 ml alcohol 

isop:rop-Ylic.-t tartalmaz. 
Ja•a\latok• Mindkét nemil felnőttnek adható fehérje· 

veszteség esetén, pl. súlyos traU!llák után, JUűtéti elő- és utókezelésre, kortikoszteroid·kezelés alatt a 
negativ nitrogénegyensúlY helyre&llitására, gerl
atr!ában, osteoporoslsban, lassan gyógyuló törések· 
ben, decubitusban, kiJnerültségben, reconvalescen· 

tiába.U és hizlalás céljára. l'I őknek: !noperabllis JU•mma· tumor kezelésére, fő· 
leg csontáttételiel szövődött esetekben, sebészi és 
röntgenkezelés adjuválásl.ra, valamint byperewesls 
gravidarun1ban el5fordulÓ súlycsökkenés JUiatt. 
Gyecmekeknek: rosszul táplált, rossz étvágyú. lerom· 
\ott, fejlődésben yisszrunaradt esetekben, sebészi beavatkozll$okelőtt és ut!ill, traumák után, króni· 
kus betegségekben adjuválásra, osteogenesis imper· 

fectában· Rendelés e!őtt rnérfogdni kell a nemkivánat08 ki)vet· 
kezrnények lehetőségét (pl. ellenjavallt P'rostata·CC· és 

férfi, enilö-cc. esetében)! 
Ellenja•allaU Prostata· és férfi emlő-carc!notn•· 
Adagolfu>• Felnőtteknek általában heti 25-50 rng ( 1-

2 amp-) i. musc„ gyerroekekfiek heti 12,5-25 rng 

(1/
2
-1 aanp.) i- rnusc. 

Megjegyzés• >í' Tá<sadaloUlbiztositás terhére csak 
osteoporosls esetében; hónapokon át tartó mellék· 
vesekéreg-hormon·kezelés esetén időnként, az osteo· 
porosls elkerülésére; degenerativ természetű szerv! 
idegbetegségek (lateralsclerosls amyotropbica, atro· 



hi . 
P a musculorum . 
rum p . spmalis, d 
zat, , rog~~ss1va); fejlődésükbe:Vstrop 

u es novekedésű n eb:n--
lnann-betegségb ) gYEll'.mekekn k 
Ch. en;nemt ~--{ 
ac e:x:ra; mastopatbia, e _Utttoros e -

genekkel kezelés ne:tnkf yst1ca esetéti
teles esetében an vánatos; ern.lH' 
folyt~tásá.ra; pet~Zffz:~ezelés 1rieg? 
~sete~ben szakrendelések ák hasi átté 
uz~m1. stb. orvosok csak rendelhetik. -
fYogyintézet) két hóna :~ktendelés (Í. 
_ata alapján rendelhetpn nemrégibb -
Javallatot adó inté , ik. Ilyen esetbeii 
~t keltét fel kell t=~Jrf-:, Szakrendelés~ 

ere r1em rendelhető. - ~ ~ K~~'"Ógyé 
Csomagolás· 3 Jarati idő: 2 é_ 

• Xl ml 54,- Ft 50 XI 
' ml 877 

NEUPON ' -"- B. 
u.razsé 
Össz té 1 e le:IdrazséOI . 

(2 f40) 0 25 • g calczum l . 
' ' g kalium b g Ycer1nop 

Javallatok: Idegessé ho rom.-ot tartalma~~ 
rasthenia, hysteri~' :1v:a, ep11epsia, pertus~ 

Adagolás· Na ' zavar. <· 
• ponta 3-szor 2 dr , 

Meg· ~ azse. 
Jegyzes: Társadalo · 

rendelhető. mbiztosítás 

Csomagolás· 40 d , 
• razse 7,50 Ft. 

NEVIGRAMON 
kapszula Ch. 

Összetétel: 1 kapszula , , 
talu:1az. 

5oo mg acid. nalidixiCl..:~o.~-„ 
Javallatok: Főleg G , „,; 

:ztt polyresistens1:~~e~:: ,k~rokozók által 
s,ek, a gyomor-bélhuza onikus húgyúti:'[. 

la altal okozott .furt6 , m Salmonella vagy S.hl 
lyresistens E. coli furz;;e~ valamint külőnősen·S 

EU zesek . „"· 
enjavaIIatok: A légzők .. . . 

210 ozpont depressiója 

lJá n:iáf éB vE%feefégtel8nségben csak fokozottí' 
ggal alkalmazható a funkciós ·vizsgálatok 

ése Jilellett. A: terhesség első harmadában és 
wőknek 1 hónapos korig ne alkalmazzuk. 

::Átlagos adagja felnőtteknek naponta 4-szer 
kúraszerű adagolással legalább 7 napon 

kolt esetben hosszabb időn át csökkentett 
aL (;napi 4-szer 1 kapszula). 

óknek 2 hónapos kortól 1 éves korig. 125·, 
naponta 2-4-szer, 1 éves kortól 2 éves korig 
mg 2-3-szor naponta. 
wekek adagja 2-től 6 éves korig 250 mg naponta 
-szer, 6-tól 14 éves korig 500 mg naponta 2-4-

átások: Nemkívánatos mellékhatásokat 
ygés, hányás, hasmenés, esetleg fejfájás, szé
), valamint allergiás reakciókban megnyilvá
úlérzékenységet (bőrpír, pl'Ul'itus, láz, eosino-

·a, urticaria) okozhat. Az érzékeny betegek egy 
'nél fény hatására kialakuló bőrelváltozást 
todermatosist) okozhat, amely a kezelés idő

koS megszakítását teszi szükségessé. Ezért a be
óvakodjon a napsugáJ'zástól. Mivel a Nevigra· 

n bakteriostatikus hatását a Nitrofurantoin 
„kkenti, a két gyógyszer együttesen nem aJkal

bató l 

zés: p.}I. Els6sorbanfe1..rvőbeteg-gyógyintézetek 
.-,részére szolgál. Társadalombiztosítás terhére csak 
-~".fékvőbeteg-gyógyintézet javaslatára rendelhető, 
, utókezelésre, a szokásos antibioticumokra, chemo

,'-' therapeuticumokra kellően nem reagáló, de Nevi
gramonra érzékeny polyresistens fertőzésekben. 
A vényt niinden esetben a j'avaslatot adó intézet és a 

~~javaslat keltének J dtüntetésével, lcét példányban („'má
solat" -tal) kdl kiálliúvni. 

.~owagolás: b. 56 kapszula 370,- Ft. 

KOTINSAVAMID K.Gy. XXXI. 

,Összetétel: 1 tabl. 0,20 g nicotinam.id.-ot tarta1maz. 

Pellagra, pellagrás glossitis, stomatitis, 
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sclerosis mult" 1 ·.-:. 
• 1P ex szulfanila · ·< mtolerantia. ' nud- és arzenob .. ·· 

Ad • ' agolas: Naponta 1-3-Me . , szor I-2 tabl. 
gjegyzes: Tá.rsadalombíz , ' 

az ;setben rendelhető h tos1tas terh~re csak a 
gyogykezelését más ' a az adott .esetben a.·· 
gyógyszer rnegfelelőe - sza~adon rendelhető··· e n nem b1ztosítan' 

somngolás; 20 tabl 19 a. . ,- Ft, 100 tab1. 80,70 Ft. 

NITROFURANTOIN Ch. 
tabl. 0,1 g 

XLVII. 

Összetétel: 1 tab1 0 1 g "t f J · • m ro urantoin avalla~k_: Cystitis, . . umot taxtahnaz. 
n~phr1t1s, eset1eg ps:t~:litl~, , pyelocystitis, pyelo
ru kezelés. omia es prostatectornia utá-

Ellenjavallatok• An · sodá n· . uria, oliguria és úl to ás.. rabetes és a gyomor b 'lh 
8 

yos vesekúro-z sa1. · e uzain kóros elvál-

Adagoiás: Átlagos ad . t~·?Ietta 6-8 napo:g_J: feélnőt~eknek naponta 3XI 
nül evés tá a ev s kozben v k .. , u n. - Uroló i · ' agy -ozvetle-
gyulladasa esetén az átl g a1 megbetegedések akut 
f

0
n,ta 3 X l tabletta 6-~g~: adag felnőtteknek na

ada.s esetén naponta 1_ 2 tP~f át, krónikus gyul-
MeUékhatások• S ' ;, a etta 4----6 héten át. 

• zorvanyosan k' nem ivánatos mellék-, 
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patások (étvágyt.Manság, hányinger, hányás) elő
fordulhatnak. Ezek a tünetek e1kerfilhetők a napi 

11

dag több részletben történő, vagy enyhén csök
kentett adagolásával, illetőleg kevés tej egyidejű 
fogyasztásával· Néha bőrtünetekben megnyilvánu
ló túlérzékenység tapaszW.lható, amely·aZ adagolás 

beszilD-tetésére megszűnik· 
}fogjegyzés: '1< TársadaloD1biztositás terhére szaba· 

don rendelhető-
c;somagolás; 20 tabl. 6,50 Ft, 200 tabl. 50,- Ft. 

:XVI. 
~'fll.OMlNT E.Gy.T. 

tabl. 0,5 mg és 1 mg 
összetétel: 1 tabl. 0,5 :mg, ill. 1 mg nitroglycer.-ot tar-

talmaz. 
Javallatok: Angina pectoris, angiospasmus. 

Adagolás: Szükség szerint 1-2 db 0,5 rog-os vagy 1 
db 1 -rug-os tablettát nyelv alá helyezni. 

Megjegyzés: ~+ Társadalombirlositás terhére sza
badon rendelhető. - Lejárati idő: 1 év. 

Csomagolás: 50 tabl. 0,5 mg 5,40 Ft, 
50 tabl. 1 D1g 5,60 Ft. 

XVI. 
NlTROPENTON E.Gy.T. 

tabl. Összetétel~ 1 tabl. 10 mg pentaerythritylrim tetra-

nitranitric. -ot tartalmaz. 
J avaUatok: Stenocardia, a.ngina pectorisos roham weg

előzése, coronaria-sclerosis. 
Adagolás: Naponta _2-4 tabl., súlyosabb esetekben 

4-6 tabl. 
ft'[egjt;,ayzés: +, Társadalombiztosítás terhére sm.ba-

don rendelhető. 
Csowagolás: 50 tabi. 11,---- Ft, 500 tabl. 86,10 Ft. 
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NOD1CID E.Gy.T. 
kenőcs 

Összetétel: 1 tubus 0 002 
lenum., 0, 15 g tetr~c . g adrenalinum, 0,025 
amphenicol 0 30 am. hydroc4J.or„ 0,225 gg 
aJI ., • g camphor 1 5 e 

g .-ot tartalmaz 15 . ·• . • g bismuth. 
g vazehn típusú k „ 

Javallatok• No"' h enocsbe 
• UJ. aemor h 'd perianaJis. r 01 

., pruritus: ani, ek 

Adagolás: Külsőleg. Babn . . , ·''-
naponta többször bekenfwr~ennYJSeggel az an· , ___ _ 

Megjegyzés: Ifi Társadalo b · , , -_>'··· 
don rendelhető. - L . , m. ~ztos1tás terhére szab· .. 
v· , 8Jaratiidő·2 • eny nelkül is kiadható. . ev. - 15 g ory-o 

Csomagolás: 1 tubus (15 g) 8 40 F 
' t. 

Ne~t~~ Ch. XLII. ,A 

Összetétel: l kúp 0 04 
-----~~ 

menthoI 8 , mg aetheroI. rnillefolli 0 3 .-.. '.·'..' 
" mg camphor 30 ' • lng 

~hlor., 40mgdl-ephedr h "dr mg procain. hydro. >;· 
lidonumot tartalmaz .. y ochlor.és40mgfurazo. 

Javallatok: Nodi hae h . 
morr 01dales. 

Adagolás: Naponta 1-2 kúp. 

Megjegyzés: + Társadalomb · , , 
don rendelhető L . , ti 1ztos1tas terhére s zaba 
vosi rendelvén; nélk~a;akiidő: 2 év. - 10 kúp o; 

IB adható. · 
Csomagolás: 10 kúp 15, 70 Ft. 

N?RADRENALIN K 
1 .Gy. IDJ. mg XV. 

Összetétel: I amp ( 1 ml 
chlorbutanoI.-ot tartaka mg !-noradrenalin., l mg 

J z szeszes viz ld 
avallatok: Posttraum, · es o atban. 
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sh?ck, külonboző er:.~f?stoperativ, anaphylaxiás 
eses narkózis közbe , u collapsusok, vérnyomás 
toxik ) · n es egyéb ered t" (" -us per1pherrás keringés 1• 8 u infectiós, 

1 e egtelenségek, ame-

1yekben az értónus emelése szükséges. - Local
anaestheticumok hatásának megnyújtása, különö
sen adrenalin-érzékeny egyéneken. - Localisan 
vérzéscsillapításra és a nyálkahártya duzzanatának 
megszüntetésére. 

Adagolás: Peripheriás keringési elégtelenség általában 
Yz-1 ampulla i. rouac. Tartós hatás elérésére.~ ké
szítmény infúzióban is adható, melynek sebesSége 
a hatóanyagra számítva 0,1-0,3/testsúlykg/perc. 
Tehát pl. fiziológiás konyhasóval vagy Ringer
oldattal történő 100-szoros hígításban 0,5-1,5 ml 
hígított oldat/perc/50 testsúlykg. -Egyszeri injek
ció hatása kb. 20-40 percig tart; amennyiben a 
keringés ezután romlanék, a fenti adag 2-5-ször 
megismételhető. - Localanaestheticumok hatásá
nak tartósítására a.z ampulla tartahnát 20-50-
szeresére hígítva alkalmazzuk (0,002-0,005o/0 kon
centrációban). - Külsőleges használatra {vét-zés
csillapítás, nyálkahártya gyulladásának csökken
tése) az eredeti oldat 10-50-szeres hígítását alkal
mazzuk. 

:Megjegyzés: ++Társadalombiztosítás terhére szaba
don rendelhető. - Lejárati idő: 3 év. 

Csomagolás: 5X1 ml 10,- Ft, 25 X 1 ml 45,- Ft. 

NOSCAPIN A. 
tabi. 

v. 

Összetétel: 1 tabl. 0,05 g noscapin- hydrochlor.-ot tar
tahnaz. 

Javallatok: Köhögéscsillapítás, bronchoscopiás és 
bronchographiás vizsgálatok elvégzése előtt a kö
högési reflex átmeneti kiiktatása. 

Adagolás: Átlagos adagja felnőttelmek: naponta 
2XY2-l tabletta. Gyermekeknek 3 éven felül na
ponta l-2X 1/ 4 tabletta. 10 éven felül naponta 1-
2 X :Y2 tabletta. Bronchoscopia és bronchographia 
előtt 6 éven felül 1 tabletta. 

Megjegyzés: +. Tán>adalombiztosítás terhére szaba
don rendelhető. - 10 tabl. orvosi vény nélkül is 
kiadható. 

Csomagolás: 10 tabl. 5,10 Ft, 200 tabl. 102,- Ft. 
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NO-SPA Ch. 
inj., tabl. 
Összetétel: 1 amp (2 ml), 40 mg drotaverinum 

chlor.-ot tartalmaz szeszes-vizes oldatban, 
1 tabl. 40 mg drotaverinum hydrochlor.-ot 
maz. 

Javallatok: A simaizomzat görcse által okozott, 
ködési zavarok és fájdalmak megszüntetése, · 
azok megelőzése. 
Epe- és vesekőkólikával, cholecystopathiával 
csolatos görcsök: cholelithiasis, cholecystitis,
rolithiasis, pyelitis, cystitis, továbbá a m 
vizsgáló eljárásokkal kapcsolatos simaizomgö 
stb. 
A gyomor-bélhurom görcsös állapotai: tncus v 
culi és duodeni, cardia- és pylorus-spasmus,- o 
patio spastica, colitis, proctitis, tenesmus. H 
toniások akut vérnyomás-ingadozásai - a szo 
egyéb vérnyomáscsökkentőkkel együtt adagol\,'}i/ 
-, angina pectoris, coronaria-görcs, továbbá dYa5 
menorrhoea, a terhes méh ingerlékenységének; csök~ 
kentése, szülés alatti méhszájgörcs, elhúzódó tágU:''.'>" 
lás, utófájások, fenyeget5 vet.élés stb., valanlin:j; ., 
műtét utáni szélkólika esetében. ·:·;:;.:;;:: 

'v ,\S~;\BIN 
ulzlO 

E.Gy.T. XLIX. 

.. 0 '"'5 g dimethyl. phtal., 21,25 g 
@tétel: 1 uveg ' 1 lm 70 g emulzióban. 

,·2:/·'benzyl. benz.-ot tarta az 

;L-'· ~tat: Scabies. 
: .. Ja .. „ t. _az arc, a nyak és ah~; .. ; . 
·:v dagolás: ;1el~g !ur?o ? ~a testet bekenjük Nov~

ft. 'as fejbor kiveteleveúl b dörzsöléstmegkelllS· 
J cabinnal. 30 per? m : a ~d6 és fehérneművál-
~éte(~-k~~;!é~;~: r~~letes használati utasítás 
tás· _':l.. esz 

n mellékelve.) 
·,: . .'.. v-a , , 1 biztosítás terhére csak abban 
, , . It{egjegy:.<:es~ Tarsad~ o: ha az adott esetben a I:eteg 

az esetben :e:1demXs '_ szabadon rendelhető -
gyógykezeleset „ biztosítaná. 
gyógyszer roegfeleloen nem 

Cso:ruagolás; 1 üveg (70 g) 13,!50 Ft. 

XLV. 
NOVIFORM-CINK B. 
szemkenőcs . 0 

0 2r: bibrocatholum ( = B12 . 3 
Összetétel: 1 tu~us , o dg t - t tartalmaz 5 g vazelin 

303), 0,25 g zmc. oxy a . o 
típusú kenőcsben. fer· 

.t. ul rasa ulcus corneae, 
Javallatok; Bleph_ar1 :ls' ce ecretiót csökkentő szem· 

tötlenitő, adstr1ng . o, a s 
kenőcs. 

Adagolás; Külsőleg. 

Adagolás: Átlagos adagja felnőtteknek napon!;á .:.::::-;; 
3Xl-2 tabletta, illetve naponta 1-3X2--4 nil'.>é 
s. cut. vagy i. musc. - Gyermekeknek az éle'J;kornak 
megfelelően kevesebb az adag. - Heveny kőroha. 
mok megszüntetésére 2---4 ml lassan, intravenásan 
befecskendezve sem okoz melléktüneteket. Periphe
riás érszűkület esetén intra.arterialisan is adható. -
Fekélybetegeknek célszerű atropinnal vagy atroj:iin 
hatású gyógyszerekkel együttesen adagolni. 

, , terhére szabadon 
.:·.~ . , • Társadalombiztos1tas 
j :Meg1egyzes. 

Megjegyzés: +: Társadalombiztosítás terhére szaba~ 
don rendelhető. 

Csomagolás: b. 5X2 ml amp. 6,80 Ft, b. 50X2 ml 
amp. 68,- Ft; 
b. 20 tabl. 5,60 Ft, b. 100 ta.bl. 28,- Ft. 
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1 N:::::::·:,l~:y.T. LIII. 

" or oralis és rectalis 
J P ' , ali (l 70 g porban) 147,73 g ha· 

Összetétel: 1 zacsko or k_; (lOOO g) 5,88-szoros a.nyag
rium sulf".-ot, 1 zs.cs 

mennyiséget ~taJ.m(lO~g·g porban) 0;088 g phenlaxi· 
l zacsk6 rectwts 
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=~:.oo g barium sulf., 28,56 g ac. 

Javallatok• Rönt k l" „ ' gen ontraszta 

I
otácsho, a nyálkahártya-relief !1YBg, a 
a oz. es a béI-t 

Adagolás: A k, ít , 
t , , esz menyhez 

u as1tas szerint. mellékelt 

Megjegyzés: Szakrendel' 1 
nem a tá.rsadalomb" ese e, a biztosítot 
ambulantia szerekre1ztositas terhére -, 
hetik be. meghatározott ~ódQ' 

Csomagolás: 1 za-cskó (170 ,--.'.,-:'.::'._ 
1 za,cskó (1000 g) oralis 3g) oralis 8,70 Ft;·.-./·-
1 zacskó (lOOü ) 5,40 Ft, ,. 

g rectalis 33,- Ft. -:_,. 

NOVOPAN A. 
tabl. 

Összetétel: 1 tabi. 0 25 
Javallatok: Alvás , g hexobarbitaL-ot 

zavar, elaltat, , , . . _ 
Adag I ' 0 es UJraaltat'' · · ·· 

a ~J~s: :ólal~atószerként: 1-2 tabi , . 
na rakban %-l ., UJra&Itá,· 

111
. -tabi. . 

egJegyzés: ~ Társadalo b · 
ban az esetben rendelhe~ lztosítás terhére 
teg gyógykezelését m, ' ha az adott 
gyógyszer megfelelőe as - s~badon rende e n nem b1ztosítan' .-

somagolás: 10 tabL 16 70 F a. :·' 

N?VURIT Ch. 
rnj., kúp 

' t, 250 tabi. 266,40 :_ 

Összetétel: 1 amp (l ml ~ 
mercamphamid.um t) 45 mg theophyllin. 100 
k, na r ·ot tarta.ltn , 

ets,zeres menny"iségd h. , az. 1 anlp. (2 
l :1t-up 0, 5 g merca.m atóa:nyagot tartalmaz. 
ca1n.-ot tartal- Pham1dum natr o 2 "-'L!az. ., ' g 

Javallatok: Inj.: Card"aJis 
keringészavar, cirr~osis eredet~ vizenyők, por~ 
a savós üregekb ~~pat1s, folyad.!1-.-...:n 

en, arthr1tIS artb . ~J' lti 
218 ' ros1a, nep 

·nösen a lueses eredetű), nephrosclerotikus vi
ő, thrombophlebitis cfilon„ o besitas, chole 
"tís. 
. Főleg olyan esetekben, ahol Novurit inj. vala
. okból ne:rn adható, vagy enyhébb és egyenle

bb hatás kívánatos. Továbbá cardialisan elő 
készített esetekben és purinbúgyhajtók he

lyett, kezdődő vagy könnyebb card. deconipensa
:ti.O esetén. 

lás: Hetenként 1-2 inj. a 1-2 ml i. musc., i. 
• Első adag 0,5 ml. Szívelégtelenség esetén aján
s digitalis-előkezelés vagy sztrofantin egyidejű 

-a lmazása. ~~hatás fokozására amm6niumklorid
::Bi6készítés (a.cidosisban ellenjav. !). Subcutan be
-fecskendezés kerülendő! 3-5 naponként 1 kúp fél
, órával a természetes székürítés után vagy hashajtó 
:.utá.n másnap. Fentjáró beteg a kúp bevezetése 
ú-tán Yz órát feküdjön. Lobos aranyeres csomó, fis

, : sUl'a a.ni esetén alkalmazása kerülendő. 

Uenjavallatok: Akut és krónikus glomerulonephritis, 
'-, ha.stuenés, bélvérzés, nagyfokú elesettség. 

egjegyzés: +, Társadalombiztosítás terhére szaba
don rendelhető. 

'CSoinagolás: b. lOX 1 ml amp. 19,- Ft, b. lOOX 1 ml 
amp. 190,- Ft. 
b. 10X2 ml amp. 30,20 Ft, b. 100X2 ml. amp. 
302,-Ft. 
b. 5 kúp 13,20 Ft. 

K.Gy. II. 

Összetétel: 1 tabl. 0, 25 g glutethimidumot tartalmaz. 

Javallatok: Különböző eredetű elalvás· és alvászava
rok. 

Ad~olás: Negyed-félórával lefekvés előtt 1-2 tabl. 
Éjszakai felébredés esetén 1 tabl. 

Megjegyzés: ~ Tácrsadalombiztosítás terhére szaba
don rendelhető. 

Csomagolás: 10 tabl. 8,40 Ft, 250 tabl. 151,60 Ft. 
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NUREDAL E.Gy.T. 
tabi. 25 mg 

Összetétel: 1 tabl. 25 mg nialanllduma:t tartalmaz. 

Javallat: Psychoneurotikus, reactiv és- psychotikua 
depressiók, oligophi'enía (pl. mongolismus), angina 
pectoris, fájdalo1n-syndroma, így carcinomás fáj. 
dalmak, idült rheumás bántahnak, neurit.ises és 
neuralgiás fájdalmak, radiculitis, trigeminus-neu. 
ralgia. 

Ellenjavallat: Nyugtalan, agitált betegnél a mozgás. 
késztetés céltalan jellegét növeli, ilyen esetekben 
ajánlatos tranquillansokkal kombináltan alkalmaz. 
ni. Anginás betegeknél óvatos adagolás célszerű, 
nehogy a gyógyszer által okozott motoros aktivitás. 
növekedés a keringés túlterheléséhez vezessen. Re
patitisen átesett egyéneknél contraindikált. Nelli. 
szabad alkahnazni olyan esetekben sem, amikor 
hepatocellularis károsodássa,l kell számolni. Hosz
szan tartó Nuredal-kúra alatt a vérkép és a máj
funkció rendszeres ellenőrzése szükséges. M elipra
minnal kombinálva nem adható! Egyéb szerekkel 
kon1binálva óvatosság szükséges, mert azok hatását 
fokozhatja (pl. chlorothiaziddal együtt adva vér
nyomáscsökkenést okozhat). Sajt és sajt jellegű ter
mék, valamint alkohol fogyasztása a kúra alatt 
kerülendő! 

Adagolás: Általában 75 n1g egyszerre, vagy 3X25 mg 
naponta. Az adag 7-10 naponként emelhető, a kel
lő therapiás hatás elérése céljából - napi 12,5-
25 mg-mal. Angina pectorisban napi 75-100 mg, a 
rohamok megelőzésére vagy kivédésére. Fájdalom
syndroma esetén a dosis 75-150 ing között inga
dozik. Rheu..'Tiás megbetegedésekben a,.z átlagos napi 
adag 100 n1g, neuritisben és neuralgiás fájdahnak
ban 75-150 mg naponta. 

Mellékhatás: Nyugtalanság, látási zavar, szájszáraz
ság, obstipatio. 

Megjegyzés: ~ Társadaloinbiztosítás terhöre szak
rendelések szabetdon; körzeti, üze1ni stb. orvosok 
csak szakrendelés (kórház stb.) javaslata alapján 
rendelhetik. 

Csomagolás: 50 tabl. 20,50 Ft, 500 tabl. 186,- Ft. -
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XLVl/XLVIl. 
~STATIN Ch. 

drazsé 500 OOO NE . tar-
, 500 OOO NE nystatm.-ot 

összetétel: 1 db drazse 

talmaz. . . . - den formája. Elsősorb~n a 
J avaUatt A mon1has1s rnmlőforduló Candida albiw1is 

gyomor-bélhuzarnb;n ett gon1bús fertőzés __ ke~.~-
elter1'edése által o oz:o ·, 1. antibioticurnokkal 

kt un1u oTa is · "li · 
lése. A sz~l~s spe f ~ytatott kezelésben, a rnon1 as 
huzamos idon at o 

fertőzés ellen. niliá" fertőzésé-
b 'lhuzarn mo s 

Adagolás: A ?Yo:nor- ~t felnőttadag általába,n. na
nek kezelésere Java-s~ 

4
_ 5 napon át. _ Kroruk;ts 

ponta 3Xl-2 ili8;~~e nilia-sis kezelésére -a: be~
hüvelyi és végb,él~aJ~ _rno , " é elkerülése cél3áb~l 
huza-mból törteno u3raf?1töz s aponta 3X1 drazse. 

,_;_ 'tőszerként oralisan, n .. 
- h.ll:>egi , he toxic1-

, 't ény aránylag eny ·1 
TuleUékhatások: A kes~1 m _tást okoz:. Az átmene~1 eg 

tású és kevés mell~k~a t mellékhatások (hány
ritkán észlelt, nen1k1vana, )s kifejezetten enyhé~. 
inger hányas, hasn;ienes . déz elő változást a ver 

• . "t lt <lagolas nemi b A mcg1sme e a . _, ·képző 87,ervek en. 
összetételében vagy a ver ' ' h' e Candida 

d 1 mbiztos1tas tcr er 
Megjegyzési ~Társa a o bás fertőzés esetén ren-

albicans által ?~o~t~~~~ év. 
d 1h t" _ LeJarat1 l o. F 

e e o~ ' 81.20 Ft, 200 drazsé 782,- t. 
Csoma.golas: 20 drazse , 

XLIV. 
0-Lo~· kaucsuktapasz B. 

1v.ll.. 1 diachylon 15o/o) 

ti t 'tel• J\fassa collernpl. (Emp . 
ssze e 2 5" g 100 cm2-enként. 
1,5-, 

_ 11 • Furunculosis. 
Javw: at. , „ , !távolítása után a 
Adagolás: Külsőle?· ,A v:do~;~a~aszt a bőrfelületre 

megfelelő nagysagu lev go 

ragasztjuk. , , terhére szabadon 
. • • T, :rsadaloinbiztos1tas 

l\fegJegyzes.„ a 
rendelhető. 

! .. 7 2 cn~x10 cn1 1,60 Ft. Csomago as. • 
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"·l, 
:>?;:. 

OPODELDOK B . 
ö ·1 . XLIIt+ 

sszetete: l üveg (50 g) 3,5 sa . - __ · :~:; 
concentratiss 1 2 ~ g po steann., 22 g sp· -----
0,5 g aethero1:'1a~a:~ ~':,~ol., 1,25 g camph~ll'. -

J 
hatóanyag-mennyiséget ta~tahn:~·. (100 g) kétszere'~ 

avaHat: Rheumás fájdalrr~ak. 
Adagolá" Külsőleg bedö· .„_ • rzsoi=re. 
Thiegjegyzés: Társadalombiztosít, 

rendelhető. as terhére szabadon 

Csomagolás: l üve 
12,40 Ft. g (50 g) 6,20 Ft, 1 üveg (100 g) 

OPTACID K.Gy. 
tabi. xxr. 
Összetétel; 1 tabl. 0,164 . . 

natr. phosph. a-cid. sic~ ~tttr. bt1sT~ur1c. sicc., 0,8 g 
• ar aJ.Ulaz 

Javallatok: Heteroch lia a . , . 
rendszertelen étke~s' knac1ditas, hyperaciditas, 
dia h 0 ozta panaszok · ~r oea, a gyomornedv-ki 'la , anac1d 
pulo bőrbajok· ulcus ve t . ~ sztás zavarain a,Ia. 

A.la~ , ' n ric et duodeni. 
"'""5olas: Felnőtteknek szüks' . 
3Xl~2 tabletta 11 h' eg szermt naponta 

11 ...,1_1 ' 12 po ar vízben Jd é a üw„1.1..1.aval· gyermek kn k o va, tkezés 
% pohár vÍzben oldv: 'etknaéponta ~-1 tabletta, 

. ' e ez s alkalmával 
Me••egy •• T' · °' , zes. arsadalombiztos!tás 

renuelhető. '- terhére sza.badon 

Csomagolás: 30 tabl. 12,90 Ft. 

ORADIAN Ch. 
tabi. xxxv. 

Összetétel: 1 tabI. 200 
N2-cycloheeyicarbami~~ Ni -p-chlorbenzolsulfonyl

. ot tartalmaz. 
Javallat: Felnőttkori diabetes mellit -

Ellenjavallatok: Fiatalkori di b t us. . 
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s?s anyagcserezavarok, a e es m:Ihtus, acidosi
tlcum,_ fertőzéses, lázas áh:a~coma es _co~- ~abe
telenseg, esetleges ma"k' pdt; veseműkodés1 elég-

, J aroso """' 

,Adagolás: Az adagolás beállitáf:;a, illetve átállitása 
csak gyógyintézetben vagy szakorvosi járóbeteg
rendelésen, állandó orvosi (laboratóriumi) ellenőr
zés mellett - egyénileg - végezhető el A kezelés 
bevezetésében lökés alkalmazására általában nincs 
szükség. Insulinról történő á U:íllításkor az insulin 
elhagyása csak fokozatos lehet. A bevezetés idő
szakában (5-6 napig) szükséges a napi (24 órás) 
vizeletcukor-ürítés mérése és néhányszor az éh
gyomori vércukorvizsgálat elvégzése. A kezelés be
vezetés0nek további időszakában (kb. 2 hónapig) 
1-2 hetenként ellenőrzés szükséges. A. bevezetési 
és az ezt követő gyógys7..eres kezelési időszak alatt 
a beteg diétája és életmódja állandó legyen. Az Ora
dian tabletta napi fenntartó adagját egyénileg kell 
megállapítani. Ez leggyakrabban: reggelizés után 
2 tabletta (0,4 g). Vannak esetek, amikor naponta 
reggel 2 tabletta és este 1 tabletta (ritkán 2 tablet
ta) bevétele szükséges. Az adag csökkentése vagy 
növelése csak megfelelő laboratóriumi ellenőrzes 
mellett történhet. A diéta szigorú betaJ:>tása elen
gedhetetlen. A kezelés alatti kedvező periódus ese
tén megkísérlendő a gyógyszer adagjának óvatos 
csökkentése. :fiiűtét előtt a beteget insulinra kell 
beállítani. Szulfanilcarbarnid-szá.J'mazékról lévén 
szó, a vérkép félévenként ellenőrizendő! 

Megjegyzés: + lZendelését utasítás szabályozza: 1. 583. 
oldal. 

Csomagolás: 20 tabl. 16,50 Ft. 200 tabi. 145,80 Ft. 

OTERBEN Ch. 
tabl. 

XXXV. 

Összetétel: 1 tabl. 0,5 g tolbutamidumot tartalmaz. 

Javallat: Felnőttkori diabetes mellitus. -A hatékony
ság függ az életkortól, a diabetes fennállásának ide
jétől, a beteg insulin"szükségletétől és alkati típu
sától. - Elsősorban tehát az erős testalkatú bete
gek reagálnak jól, akiknél a diabetes 40-45. életév 
után jelentkezett, s akiknek diabetese 5 évnél nem 
régebbi keletű és insulint 2 évnél hosszabb ideje 
nem használnak. 

223 



Ellenjavallatok: Fiatalkori diabetes mellitu.s! sűi· 
acidosisos anyag;s~re·zay-arok: praeco~a es Co 
diabeticum, fertozeses lazas allapot, súlyos 
működési elégtelenség, májkái·osodás esetén (a 
ellenére, hogy a gyógyszer adagolására visszav-e 
hető májfunkciós zavarokat eddig nem észleltek 
- ~fUtét előtt a beteget insulinra kell visszaállf~)'tC -·! ·•· 

Adagolás: Az adagolás beállítása gyógyint.ézetben,i·;~~: 
vagy szakorvosi járóbeteg-rendelésen, átállításá·~;:·.1 
csak gyógyintézetben, állandó orvosi (laboratóriu.~ ·.~~[· 
mi) ellenőrzés mellett - egJ.:_ónileg a te. rhelési próba·:· .. '.;• .. • .. ·.·.;.:•!. alapján - végezhető el. Atállitáskor az insulint (:) 
nem szabad azonnal elhagyni. ·.,:::.: 

Általános adagolási irányelv: l. nap 6 tabletta, ·: .. :.·.: •.• •.· .. ·1 
2, nap 5 tabletta, 
3. nap 4 tabletta, · 

a további napokon 1-4 tabletta. A. fenntartó adag 1 
napi 1-2 tabletta. A gyógyszert elosztva, az étke
zések után, kevés folyadékkal kell bevenni . .A_z adag ·1 
csökkentése vagy növelése csak megfelelő laborató- · 
riumi ellenőrzés mellett történhet. Szükség esetén 
insulinnal kon1binálható. - L4- diéta szigorú betar- j 
tása természe·besen elengedhetetlen. A kezelés . 
alatti kedvező periódus esetén megldsérelhető a dié-1: 
ta óvatos enyhítése. 

Mellékhatások: Szórv-ányosan nemkívánatos allergiA.s 
reakciók (urticaria, erythema, pruritus stb.) kelet. 1 
kezhetnek, amelyek antihistarninok hatására rend
szerint elmúlnak, Nagyobb adagok alkalmazása so
rán ugyancsak múló fejfájás, székrekedés, gyomor
bélpana.szok jelentkezhetnek. Az adagolás beszün
tetésének szüksége esetén insulin adagolásával foly
tatjuk a kezelést. 

Megjegyzés: +: Rendelését utasítá.s szabályozza., l. 
538. oldalon. 

Csomagolás: 20 tabl. 16,50 Ft, 200 tabl. 145,80 Ft. 

oTICUR B. VIII. 

fülcsepp 
0 

, ph o 5 g tetracain. 
.. {IO g) u g azo ., • 

Összetételhl: 1 uv~g9 g glyce~in.-ot tartalmaz. 
bydroc or„ ' b te edései-

' A külső ha.Ilójárat fájdalmas meg e g Ja.vaHa.t. , _, 
tüneti kezelesre. 

ben, 5 10 csepp l' •Külsőleg. Naponta 3-szor - . 
Ad:o as.„ . .LJ!l< Társadalombiztosítás terhére szaI'Jeg;egyzes. T ... „ 

badon rendelhető. 

Csomage!ás: 1 üveg (10 g) 18,- Ft. 

oXACILLIN Ch. 
· · kapszula 

XLVII. 

IllJ., illin' mn natr.-ot, „ • , 025 g oxac 
Összetétel: 1 uv~g InJ~ciÍlinmn natr.-ot tartalmaz. 

1 kapszula 0,2o g ox „ , 

R . tens Staphilococcus-fertözes. Javallat: esia , 

· illin-tólérzékenyseg. 
EUenjavallat: Peruc .. , úl fertő-

„ k. En he és kozeps yos 
Adagolás: Fel?wttekne . Lo ' ·ánként 2 kapszula 

zésben az átla?os :1dag órával 
0
{egalább 5 napon át. 

(500 mg) étkezes ?lott 1 acÍott átlagadagok két· 
Súlyosabb fe~~őzesb~;i a me~linikai reakciótól fü~
szeresükre novelhetok, a ha az oralis beve· 
gően. - Sóly~s esetek~:~b::~ injekciós kezelést 
tel nem lehetseges, keza, 'nként 250-500 mg-ot 
részesítj~ik előnyben, l:a~~~ i. ven. „ , 
mélyen 1. musc. vagy , k .. 'psólyos fertozesben a 
Gyermekeknek: Enyhe es az~ -onként 50 mg, né_gy 
legkisebb napi adag tcs~súlj,'t~ 1 órával, legalább 
adagr/1 elosztva, étke~e; ~,;>, ben a megadott át-
5 napon át. Súlyos8'.? er .. o~ tők. 40 kg-on felü
la adagok kétszeresülu·e ~.o~e e 
li gk a felnőtt adagot kapJak. ' 

e , · tézetek re· • .y. Csak fekvőbeteg-gyogy;_n , 
ft:lcgjegyzes: T b _Lejárati ido: 2 ev. szére van forgalom an. 

l' rc:o kapszula 507,40 Fii, Cso~ago ~s:. 0+ 6 X5 ml oldószer 97,- Ft. 6 uveg lllJ· 
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OXYCODON A. 
tabl. 
Összetétel: 1 tabl. 5 n1g oxycodonum hydrochlor;t 

tartalmaz. · 

Javallatok: Epe- és vesegörcsök, gastrikus cr' 
angina pectoris, asthm.a ca:rdiale, sűlyos ízületi 
betegedések, daganatos betegségekkel járó 
fájdalmak, nehéz köhögési ingerek esillapít 
(pl. tbc-ben), amikor más köhögéscsillapító s 
eredménytelenül alkalmaznak. 

Adagolás: Felnőtteknek általában 1 tabletta adhaU' 
amelynek hatáserőssége 0,01 morphinnak felel meg! 
Az inger enylútésére Yz tabletta elegendőnek bizo, 
nyult. Ajánlatos :fiataloknak és gyenge alkatű sze·;„ 
mélyeknek kezdetben -72 tablettát adni. Felnőttek.-·:·Xf;'. 
nek - nagyon erős fájdalom és köhögési inger ese: :(~
tén, ha befecskendezés valamilyen okból nem jöhet 
szóba - az egyszeri adagot szükség esetén 1 Y2 ta.b- -~'.f 
lettára emelhetjük. 

Megjegyzés: ~+ Társadalombiztosítás terhére szaba
don rendelhető. 

Csomagolás: 10 tabl. 10,20 Ft. 

OXYTOCIN K.Gy. 
inj. 5 NE 

XXVI. 

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 5 NE oxytocin.-ot tartalmaz; 

Javallatok: A szülés megindítására, primaer és secun
daer fájásgyengeség esetében, valamint - óva.to
san - a szülés tágulási és kitolási szakában is. 
Prophy1actikusan és therapiásan a placentaris vér
'.Zlásekben és atonia uteriben. Sectio caesarában a méh 
izomzatába. Gyermekágyban subinvolutióban és 
vér:OOs csillapítására. Abortus incompletusban és 
lázas vetélés esetében. Szövettani diagnosis után 
nőgyógyászati vérzésekben. 

Ellenjavallatok: A magz'át és a medence térarányta-
1.anságai, harántfekvés, ferde fekvés, fenyegető 
méh-ruptura. Szűk medence. 

.Adagolás: Általában az i. musc. inj.-t részesítjük 
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. . ,_ la vagyazon· az i. muac. lnJ· hatu.i:;ta n, A 
előnyben. H!:l !' · ; ven alkalmazzuk. z 

á t karunk e erni, h • •• té 1).8.li hat s a "ndi lassű injiciálással t.or i;· 
. ven. adagolás. mi ~ 2 0 5 ml. Sectio ceasarea· 
~· n I. ruusc. és i. ve~. ' ~'ba Nőgyógyászati in· 
b~ 1 ml az ;ite1'US ~~r:.a 8~ cut. vagy i. musc. 
dicatiók esetéb~ 1 al mbiztositás terhére szaba· 

}fegjegyzés: + ;;ars™!,_z oalkoholban tartott _fecs_~~n
don rendelhe~· -fi Is , 'sa előtt steril deszt. vizzel 

„ ..,,...+nem e zlVti. , · 'dő 2 'v dot az o_,,_„ ~~ . k ll _ Lei·arat1 l : e · 
holn cntesiteru e · 

alko 1 13 Ft 50 Xl P'l1 amp. 
esoroagolás: 5x1 ro1 amp. - ,- • 

130,-Ft. 

XIV. 
pANAN~~. K.Gy. 

drazse, in]. in anh. 
dr , 0 14 g magn. asparag . __ t.. 

összetétel: 1 ~zse ) , 0 158 g kal. asparagin· W-!J.i.. 
(hfg++ = 11, mg • • 

(K+ = 36,2 mg); . · anh. (Mg++ = 
(Iürnl) 0,4gmagn. asparagi:t1;· h. (K+ = 

Iamp. ) 0 452 g kal. asparagm. an 
- 33,7 mg, ' = 103 3 mg)-ot tartalmaz· . nsk' t 
- ' !' 'b adJuva en • 

A ... ,.,· pectoriskezeese en , t' 
JavaUa~ok: rJ..>--'-őma rhythmus-z.a:var esetén es u. ~~ 

sziv-rnfarctus1:a~ . okozta rhytbruus-zavar, digi 
kezelésébe::i, d%1talisRhythm-us·zavarok~ tachyar
talis-int_oxicat10 .. ul riz extrasystolia. 
rhytb.mla, ventr1c a , 

, l '-~1-us veseelégtelenseg. 
, 11 tok· Akut es r,rolll--1'>. 

Ellen1ava a · , I-2Xl-2 
t 3 X 2 drazse, vagy ~ 

Adagolás~ Napon a . ' ., konyhasó - vagy:>
runpulla 50-100 fiziologi;:lhigitva, lassan i: ven,„ 
1001 -o.s glucose-ol~atta:!6b _ Prophylact1kus es 

Jo ' eppinfúzl an. A p nan 
vagy tartos cs . onta 3X1 drazsé. - a . : 
fenntartó adagJa __ naJ? tén sztrofantin vagy digi-

g_innal együtt szilkseg esell t' 
. í . y is ada.go 1a o. 

talis-kész tmen _, h're szaba-
• • • ..L Társadalombiztosítas ter e 

MegJegyt"'.,s• Th tő - Lejárati idő: 2 év. 
don :rende e · F 500 drazsé 245,60 Ft. 

50 drazsé 25 30 <t, 06 Ft 
Csomagolás: CdüFt' 5ox1oorolamp. l ,- · 

sxIOmlamp.12, ' 
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PANIVEJUN Ch. 
inj „ tabJ. }( 

Összetétel: 1 amp. (2 ml) l'" , . 
<lrotaverinum hydrochJ i,ö :mg ac1d. nicot., Ö4, 
nu:m-ot or. {No-Spa) 80 2 

' ' Illgazo 
1 tabl. 22 mg ac'd 1 . . p 
h dr i n1cotinic. 7S 

y ochlor. (No-Spa)-ot tart:WU mg drotitverin 
Javallatok· Ér .. .. az. 

dések, • . gorcsokkel járó sclel'oti.k 
. mint encephalop tb. Us megbet;e 

g1ospasmUs cerebri da ia __ ~teriosclerotic g 
sclerosis, climax kaPc ei; ~rte;u,~1~ oblit„ coro 
stb. san .1.ellepo ergörcsök, U1ig1:ain 

Adagolás: Átl 
. t agos egysze.,.i d . -
in,ramuscularisan 1----2 ~ aa ag;a subcutan-va - -} 
~eg egyszer rnegismételhet'éS ~ely a nap folyaruf-:A> 

ntl-t adunk la&san . - • , yors hatás eléré , n _<<j 
n_~ponta kétszer. E mtr8:~'~n~san, szüksé e se;e :~i 
r1as érszűkület k nd?rterntis es általában g ~etfui_ .. ·\: .. l 
l e esetében !" .. · per1phe 
assan az arteria fe . e oszor 1 m.l"t adun.k . - ·.· 

zelés folyamán fok moralisba, és ezt az adagot igk"' 
napi adag. 1 ozatosan emeljük 2 ml . a e. : 

. Ja -3 tabl m l -ig. A tabI 
nugraine esetén 'h ., e yet angiospasmUs · 
után vetetünk bee g;~n;orra, egyébként étkva~y 
e]' b · .c.>..1ig1ospa t ·1 e~ imax au a tabl.-t k,, "s I nis állapotokba 

litr • maszeruen ada !ha . n, 
lnegJegyzés• ..L T~- go tJuk. 

• • • "A."" o..rsadal b · 
don 1·endelhető. om iztosítás terhére S.za.ba. 

Csomagolás: 5 X 2 ntl 13 
20 tabl. I0,30 Ft~ 25o'!Zb1[_t,gg,ox~~1 94,90 Ft, 

!:' Al' AVEfilNlJM 
IIlJ?ROCHLORICUM 

InJ. 4%, tabJ. ü 04 ~ Ch. 
ö ' b sszetétel: l An:!p (! 

l tabi o · ml) 40 1110- pa 

XII. 

„ . ,04 g papaver. hyd1~chlpaver. hydrochlor„ 
JavaUatok: G .. or.-ot ta.rtalmaz. 

lithi . yomorgorcs p l 
_as1s, spastikus obstÍ atf orus-spasn:us, chole

ar:zgma pectoris, tabese p o~ dysenter1a, asthma 
AA--olás "1''" s gastr1kus crisis ···csuk!, , 
~ : _J,_''apont l 3 '·· as. 
va a - -szar 0 04-0 

gy s. cut., surgős esetben, ,I-0,I2 g per as 
I. ven, I(1sgyermekek-228 

nek naponta 3-szor 0,005--0,02, nagyobbaknak 
0,02-0,05 g s. cut. 

,Megjegyzés;.,._+ Társadalombiztosítás terhére szaba
don rendelhető. 

Csoniagolás: b. 10 X l 1nl amp. 11,- Ft, b. lűOX 1 ml 
amp. 110,- Ft, 
b. 20 tabl. 5,öO Ft, b. 100 tabl. 28,- Ft. 

pARKAN Ch. 
tabi. 

XL 

Összetétel: 1 ;'tabl. 5 ing trihexyphenidylum hydro
chlor.-t tartalmaz. 

Javallatok: Parkinson-kór minden formája (posten· 
oophalitises, arteriosclerosisos és idiopathiás típu
sok). Hasznosnak bizonyult különböző más extra

[:'.' pyramidalis görcsös állapotok (torticollis spastica, 
torsiós dystonia stb.) befolyásolásában is. 

Adagolás: A kezdeti adagot kb. 4-6 napon át foko· 
zatosan növeljük az optimális adag eléréséig. A szo
kásos kezdeti adag az első napon 1/ 4 tabletta, a má
sodik napon, ha a beteget más készítménnyel elő
zőleg nem kezelték, Yz tabletta, majd a követke
zőkben minden nap Yz tablettával többet adagol
hatunk, amíg elérjük a napi 3X %~4X ~tabletta 
(7,5-10 mg) összadagot. Postencephalitises bete· 
gek kezelésére napi 3X 1 tabletta (15 rng) adagolása 
is szükségessé válhat. A napi háromszori adagolás 
lehetőleg a főétkezésekkel egyidőben történjék -
bőséges folyadékfogyasztással, az esetleges száj
szárazság kiküszöbölésére. Napi négyszeri adagolás 
esetén a negyedik adag bevétele este, lefekvéskor 
történjék_. Ha a beteget előzőleg más készítménnyel 
kezelték, a másik készítmény adagolását fokozato
san csökkenteni kell, amíg a Parkan az előzően al· 
kalmazott gyógyszer teljes adagja helyett adható, 
vagy amíg hatékony egyensúly nem jön létre a két 
készítmény között. Melléktünetként szájszáradást, 
homályos látást, szédillést, enyhe hányingert és 
idegességet észleltek. Magas vérnyomás, máj- vagy 
vese-rendellenességek esetén a Parkan alkalmazása 
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ell · enJavallatot nem képez, üyenkor a 
tegek gondosabb ellenőrzésére van s~~ban a 

M . • g. 
egJegyzes: + 'l'ársadalombiztos't' 
don rendelhető. 1 as 

Csomagolás: 50 tabl. 13,70 Ft. 

PE~CILLIN E.Gy.T. 
:.nJ. 200 OOO 1'E, 1 OOO OOO NE XLVII. 
Osszetétel: 1 gumid .. . 1 

1 OOO OOO NE benug~s en,:e!5 .r. 20? OOO NE, illetve 
l amp. II. 2 ml, ill:;:~x:c:illin.kaliumo~ tartalmaz. 
maz. qu. dest. pro mj.-t tartaI. 

Javallatok: Penicillin .. di . , 
elé ' „ 1ll catiok 3 ' ' , b 

gitö therapiás penicillin : oran at izt.osít ki-
A ·szrntet 

dagolás: I. musc., i. ven. . 

Megjegyzés: + Társadalomb · , , 
don rendelhető. _ Lejárati1~~8•1~B.S_ terhére szaba. 

Csomagolás: · ev. 

I. 1X200 OOO NE+ l 
I. 50X200 OOO NE 1f'. 2 ml amp. 8,80 Ft, 
I. lXl OOO OOO NE++ j 1

50( 2 m1 amp, 416,80 Ft 
I. 50 X 1 OOO OOO NE + rI. 5~ 5 ;iu amp. 40,- Ft: 
Ft. XD ml amp. 1941,30 

PENTILEN Ch. 
tabi. LXVII. 
Összetétel: 1 ta.bL 0 1 chin . 
J ' g acrz.n.-ot tartalma 

avallatok: MaJária anth r __ „ . z. 
• fü.llunthicum (t „k 

Adagolás: Felnőtteknek és 8 , , a,erua ). 
keknek naponta 3 tabl 4_;v;iel idősebb gyerme
labbnak l tabL ., evesnek 2 tabi., fiata-

Megjegyzés: + Társadal b · 
don rendelhető. om iztosítás terhére szaba-

Csomagolás: 15 tabi. 14,80 Ft. 

2:10 

pERCHLORAT-K E.Gy.T. 
tabl. 

XXXII. 

Összetétel: 1 tabl. 0,4 g kal. percblor., 0,075 g kal. 
brom.-ot tartalmaz. 

Javallat: Hyperthyreosis. 

Adagolás: A kezd.éJ adag - az esettől függően -
1200-1600-2000 mg/die - napi 3-4-5 tabletta 
- 2-6 héten át; a kúra.adag 600-1000 mg/die -
napi 1Y2-2Ji tahletta - között van és mintegy 
3-4 hónapig tart. Általában az euthyreoid állapot 
elérésekor a kezdő adag 2fs·a, a súlygyarapodás 
megindulásától a fele, további javulás esetén 1/ 3-a 
adható; 
afenntart6 adag napi 400-600 mg/die-1-1Y2 tab
letta naponta - 1-1 Y2 évig. A gyógszerelés koráb
bi kihagyása esetén recidíva várható. 
A napi adagot 3, ill. 2 részletben, étkezés után kell 
bevenni. Súlyos hyperthyreosisban komhirWlt ke
ze"lés is folytatható Percblorat-K mellett, valame
lyik hormonsynthesist gátló gyógyszerrel. Ilyenkor 
a két szert 3-5 napig a szokásos adagban adják, 
ma.jd a Perchlorat-K-t 1000 mg/die-napi 2Yz tab
letta - a ~:Ietothyrint pedig 30 mg/die adagra -
napi 3 tablettára - csökkentik. 

Mellékhatás: Gyomorpanasz, allergiá.s bőrreakció, 
enyhe hőemelkedés, amely tünetek súlyossága nem 
haladja meg az anorganikus jódkészítmények okoz
ta mellékhatások mértékét. Szórványosan vérkép
zőrendszeri károsodás (agranulocytosis, aplastikus 
anaernia) is előfordulhat, ezért eleinte hetenként, ké
sőbb ritkábban, a vérkép ellenőrizendő. - A bete
get ki kell oktatni, hogy toxikus tünet (láz, garat
tünet) esetén a gyógyszer szedését hagyja abba és 
vérképellenőrzéBre jelentkezzék. - Az esetleges 
thyreotox:ikus krízis i. ven. jódbevitellel (Intrajod) 
megszüntethető. 

Megjegyzés: +. Társadalombiztosítás terhére szaba
don rendelhető. 

Csomagolás: 50 tabl. 21,40 Ft, 250 tabi. 95,90 Ft. 
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PEREJ\flN Ch. 
inj., old., kenőcs 
Összetétel: 1 amp. ( 1 ml) 1 m lri . . . .·· ']g 

1 _üveg ol?at (5, ill. 100 mn 0 ~~a;;u~l· bo~ydr?chl .. ~,.4;;: 
bihydrochl.-ot, ' ' 1 

• ,Dg h1stanuti' .::i).~ 
1 tubus kenőcs 37 5 . • :;}~ 

~g~s:~.camphora-t 'tar:fm!.1!si~~inie!!~~ckhl., .)'.: 
•· Ja~allatok: lzom- és Íziil t. . 

1zomtúlerőltetés e 1 r~eumat1smus, myaJg· 
R , myogelos1s ne al . la, 

a;vn_aud-kór, Injekcióban , ur g1a: ischia,s 
Iatár~, allergiás bánta1ma1 gyom;:irfunkc16 vizsgá'. 
kezelesre. r esetén tj.esensibilizáló 

A~ol,:ts: Oldatból iontoforé . h , 
furdohöz 1:1000-IOOOOO ZIB __ e~ es kataforetikus 
(5-?D-szei·es hígítás). toinenységű oldatban 
K~nocs: a hozzá mellékel .. , 
egesz felületesen k .. ~ dorzsvaszonnal a b" t 
korpáddzon, a szar~:[ede17 ~örzsöljük úgy, h or 
riillllig lehatolni (vérző e!~)sse lekopjon, de a~ 
egy tenyérnyi na 'Sá , .. nem sza.bad. Ezután 
~őcs,?~ k?zzel bed~~zs~~~lu;~re mogyorónyi ke
egeto erzes mellett e · ar perc alatt enyh 
a bőr, ami a kívántgh:~e!e~en ?salá;ifoltossá váü~ 
s. cut. as Jelz1. ÍnJ.: 72-I amp. 

Megjegyzés: .;..;. T' . 
az inj. és kenő~ s~:~:~dalomb1ztosíiás terhére az 
szakrendelések biztosít:t~ r~n~elhető. Az oldatot a 
dalombiztasítás terhére, h~ reszére nem a társa. 
szerekre meghatározott m, dnem a pro ambulantia 

Csomagolás: 5 X l o on szerezhetik be. 
36,70 Ft ml amp. 6, 70 Ft, 50 X 1 ml , amp 
1 üveg (5 ml) 4 60 Ft 1 .. . 
1 tubus (15 g) 6;80 Ft.' uveg (100 ml) 30,90 Ft, 

PERLEPSIN Cl 
tabL i. III. 
Összetétel: 1 tabi 0 , 

1· l · ,vgo:-1nethyl h 
my methylen-succinimid, - t ·O:-p enyl-.I'-l-morpho-

Javalla . A • 0 tartalmaz. 
tok. ~„z epüeps1a k il b " , 

ban a r:et1t mal és tempo1~al~n o: t1pusai. Elsősor
s ro makkal, valamint 

a- peti,t ma~ és grand mal rohamok együttes előfor
dulásaval Jellemzett formáit és az ezzel jár6 egyéb 
klinikai tüneteket befolyásolja kedvezően. 
Megfelelő adagolással igen gyakran és gyorsan biz
tosítja a teljes roharnmentességet, továbbá a roha
mokkal összefüggő klinikai tünetek és a kóros agyi 
elektromos tevékenységek rendeződését. 
Egyéb antiepilepticumok részleges hatásossága ese
tén adjuvánsként is adható, mint ahogy a PerlEJp·~
sin-adagolás is kiegészíthető egyéb antiepilepticu
mokkal. 

Adagolás: Egyéni megítélést igényel. Az átlagos kez
deti adag felnőtteknek naponta 3-szor 1 tabletta. 
Amennyiben a gyógyszer adagolása mellett roham 
jelentkezik, akkor a napi adagot 3-szor 1V2:, illetve 
újabb roham esetén napi 3-szor 2 tablettára növel
jük. 
Intézeti kezelés esetén, különösen amikor a roha
mok halmozódása miatt gyors eredinényt kívánunk 
elérni, az adagolást napi 3-szor 2 tablettával kezd
jük, majd a rohammentesség után az adagot lehe
tőleg csökkentjük. 
Gyermekek adagja az életkornak és a testsúlynak 
megfelelően arányosan kevesebb. 
A napi háromszori adagolás lehetőleg a főétkezések
kel egyidőben, az esetleges negyedik adag bevétele 
este, lefekvéskor történjék. A hatásosság szempont
jából a rendszeres és folyamatos kezelés természe
tesen elengedhetetlen. Egyéb, közbeeső megbetege
dések kezelésénél a Perlepsin adagolása nem mel
lőzhető. 
Az adagolás megszüntetése 2 évi rohammentesség 
esetén, csak szakorvosi és EEG-·vizsgálat együttes 
ellenőrzése mellett lehetséges. 

Mellékhatások: Ritkán előforduló nemkívánatos mel
lékhati\sok (enyhe gyomorpanaszok, szédülés) az 
adag csökkentésével általában megszüntethetők. 
Ha azonban a melléktünetek a.z adag csökkentésével 
sem szűnnek meg, ajánlatos az adagolás megszakí
tása. Az egyéni túlérzékenység súlyosabb esetében 
{bőrtünetek, haernaturia, agranulocytosis) a továb
bi adagolást azonnal beszüntetjük ! 
Hosszabb gyógykezelés és főleg nagyobb adagok 
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rendelése esetén a vizelet és vérkép rendszeres 
őrzése feltétlenül szükséges. 

Megjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére 
don rendelhető. 

Csoniagolás: 20 tabi. 45,- Ft, 200 tfi.bl. 434,- Ft. 

PERNOVIN Ch. 
drazsé 

XXXVIII. 

Összetétel: 1 drazsé 25 mg phenindaminum bitari;.-o,t.l 
tartalmaz. 

Javall.ato~: Allergiás jelenségek, mint akut és knóruJmsJ 
urt1car1a, allergiás rhinitis stb. 

Adagolás: Felnőtteknek naponta 3-szor 1-2 drazsé 

Megjegyzés: +" Társadalombiztosítás terhe' •e . 
don rendelhető. ~ szaba. 

Csomagolás: 20 drazsé 6,80 Ft. 

PERNOVIN Ch. 
kenőcs 

XXXVIII/XLIV. 

Összetétel: 1 tubus 1 o g phenindami b" 
.i.n-<.~l- ' num 1tart.-ot 
ucw.-U<1>.ll.llaz 20 g lemosható kenőcsben. 

Jav:iUa!ok: Allergiás {foglalkozási) dermatosisok, ur
twbar ia, neuroderma, pruritus ani, pruritus vulvae 
st . 

Alkal~'!8= ~.kenőccsel vékonyan bekenjük a keze
lendo borfelületet, szükség esetén naponta kétsz 
A ke:q.őcs megismételt használata esetében az elő:~: 
leg felkent anyagot tiszta paraffinolajjal távolítjuk 
el; a kenőc~öt nagyobb felületen, hámfosztott felü-
leten lehetőleg ne alkalmazzuk valarmn· t ,. k kit h ' · napj_eny-
ne ett elyeken sem (photodynamiás hatá ) 
~egszakítás nélkül két hétnél hosszabb ideig lei:e: 
toleg ne alkalmazzuk. 

Megjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére sZaba
don rendelhető. 

Csomagolás: l tubus (20 g) 13,70 Ft. 

pERNOVINETTA Ch. XXXVIII. 
drazsé 
(régi neve: Pernovin drazsé gyermekeknek) 

Összetétel: 1 drazsé 4 mg phenindaminum bitart.-ot 
tartalmaz. 

Javallatok: Allergiás jelenségek, mint akut és krópikus 
urticaria, allergiás rhinitis stb. · 

Adagolás: Két éven aluli gyemeknek nem adjuk 2-4 
éves gyermek átlagos adagja naponta 3-szor 4 mg 
(1 drazsé) 10 testsűlykg-onként (pl. 20 kg-os gyer
mek átlagos napi adagja 3-szor 2 gyermek drazsé). 

Megjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére szaba· 
don rendelhető. 

Csomagolás: 20 drazsé 4,60 Ft, 100 drazsé 10,60 Ft. 

PHENOLPHTHALEINUM A. XXIV. 
tabi. 0,2 g és 0,5 g 
Összetétel: 1 tabl. 0,2, ill. 0,5 g phenolphth.·ot tartal· 

maz. 

JavaUat: I-Iashajtás . 

Adagolás: Felnőtteknek: este 1 tabl. (0,5 g). 
Gyerniekeknek: 1/4-1 tabi. (0,2 g). 

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon 
rendelhető. 

Csomagolás: b. 20 tabl. 0,2 g 5,80 Ft, b. 100 tabl. 0,2 g 
29,-Ft, 
b. 10 tabi. 0,5 g 4,80 Ft, b. !00 tabi. 0,5 g 48,- Ft. 

PHENYLBUTAZON K.Gy. 
kenőcs XLVIII/XLIV. 
Összetétel: 1 tubus 1 g phenylbutazont tartalmaz 20 g 

lemosható kenőcsben. 

Javallatok: Különböző mechanikus és kémiai behatá
sok okozta bőrgyulladások. Kis kiterjedésű I. és II. 
fokú égési sebek, napégés. Intravená-s és intramus
cularis injekciók beszúrási helyén keletkező bőr-
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gyulla<l?so~, rov~rcsípés. Inflammált nodus ha.e~-~- ~1 
mo;r?-01dalis. F~lül~tt;s .~hrombophlebitis helyi ke>::R_l 
zeleseben, ezen 1nd1kac1os területen a készít -é -----:· 
nem az anticoagulans kezelés helyettesítésér:-_~ 
~em_ kiegészítésére szolgál. Traumás lágyrész~érü: 
lesek, duzzanatok, haematomák, izom- és inh, · 
dás a t t"6 k'" "d . uzo. . ', mpu a i. scson laJ alom. Rheumatoidarthr'. 
tis.es arthrosis, synovitis, tendinitis, tendovaginit~ 
ad1uvans kezelése. IS 
A mély venák thrombophlebitisének kezelésére a 1 
készítmény nem alkalmas. · 

Adagolás: Naponta 2-3-szor az érintett bőrfelül te . 
dörzsölés nélkül, vékonyan bekenjük. 

8 
t, ·-:-,_,. 

Megjegyzés: +,Társadalombiztosítás terhére szaba
d?n rendelhető. - 20 g orvosi rendelvény nélk„l · '.\ 
kiadható. U lS 

Csomagolás: 1 tubus (20 g) 9,- Ft. 

PHLOGOSAM K.Gy. XLIV. 
kenőcs 

Összetétel: 1 tubus 0,6 g natr. disulfosalicylatosamar. 
anhydr.-ot tartalmaz 20 g lemosható alapanyagban. 

Ja-vaUatok: Heveny dermatitis és ekzema dermat"t· 
l ' d · · ' l lS S? aJ~1s, erm8:t1tis ar~eficialis (vegyszerektől, ben-

zmtöl stb.), kisebb kiterjedésű I. és II. fokű égés 
rovarcsípés: - Heveny, nem gennyes vagy gombá~ 
cs~csemo- 8':. gyermekkori bőrgyulladások. Inter
t:1go. - Felületes thrombophlebitis adjuvans keze
lese. 

Adagolás: A. bőrelváltozá-s területét naponta 2-3-
k" l' szor a enoccse vekonyan bekenjük. 

l\iegjegyzés: ~ Társadalombiztosítás terhére szaba
d?n ren~elhető. - 20 g orvosi rendelvény nélkül is 
k1adhato. 

Csomagolás: 1 tubus (20 g) 16,70 Ft. 

1 

pf[TYSON K.Gy. 
tabi. 

XLVII. 

Összetétel: l tabl. 100 mg isonicotinoylhydra.zonum 
laevulinic.-ot tartal.rnaz. 

Javallatok: Gümőkór pulmonalis és extrapulrnonalis 
folyamatai; különösen olyan esetekben, arrlikor 
egyéb gátlószerek hatására melléktünetek- mutat
koznak (fejfájás, szédülés, purpura, zsibbadás, par
aesthesiák, polyneuritis). ~l\.lkalmazása megkísé
relhető egyéb tuborkulosztatikurnokkal szemben 
rezisztensnek bizonyult esetekben és psychotikus 
betegeknél. 

Adagnlás: Napontaátlagosan IOmg/testsúlykg, három 
részre osztva, étkezés után. - A Phtysont éppen 
űgy, n'lint az INH-t célszerű paraaminosalicylsav
val {Tebaminal), esetleg Streptomycinnel kombi
nálva adagohú, a gyógyszerrezisztencia elhárítása 
érdekében. A ko1nbinációra vonatkozó módszerek 
megegyeznek az INH kombinált kezelés ismert 
módszereivel. - Hosszas adagolás alatt célszerű a 
beteg vérképét és vizeletét időnként ellenőrizni. 

Megjegyzés: ~ Ür\•osi vényen Phtyson tabletta nem 
rendelhető. 

C~mmagalás: 200 tabl. ö6,- Ft, 1000 tabl. 330,- Ft. 

PIPERASCAT K.Gy. 
tabi. 

XLVIII. 

Összetétel: 1 tabl. 0,3 g piperazinum adipinicumot tar-
tallnaz. 

Javsllatok; Enterobiasis, ascariasis. 

EUenjavallatok: Súlyos szív-, máj- és vesezavarok. 

Adagolás: Gyern:1ckek napi adagja 6 éven alul annyi 
tabletta, ahány éves a gyer111ek, 6 éven felül a napi 
adag általában 3-szor 2 tabl. a gyermek fejlettségé
től és erőbeni állapotától függően. -Felnőttek napi 
adagja naponta 3 X 2, legfeljebb 3 X 3 tabl. 7 na
pon &t inegszakít:is nélkül, főétkezés után. A kúra 
szükség esetén 14 napos szünet után megismétel
het.ő. 

2.37 
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eg1egyzes: Társa,dalomb. M . , rendelhető. iztosítás 

' t. Csomagolás: 25 tabl. 13 20 F 

PIPOLI".~'.'i E.Gy.T. 
'.11'azse, Ill]., végbélkúp 
Összetétel: 1 drazsé 25 chlor.-ot, mg prometha -. 

1 amp. (2 ml) 50 m 1 kúp (1 43 ) 2~ g prornethazin. h ' g 0 mg promethazin.-oty 

Javallatok: Allergiás t n 

:::'"'!a, pruritua, pr:;:~: megbetege 
utéS, szérumbetegsé ' ~ma, gyógys 

nátha, anaphylaxiás sh~~k Qw;rick?·oedema;·,, 
~·i::szis és mesterséges hit:'!::!;i'e stb. Po -

aa os gyermekgyógyászati . 
1 

• 
lyos exsudativ diath . Javallat: Cseese 
elváltozásai, csecsem;ksise~ bőr- és nyá 
hur t or1 ekzema· 

u • pseudocroup urt" . • ast 
lergoderrnák mind ' ~ .

1
ca:1a, strophulus en .1-aJtáJa; szérumb 

A 

etegs· 

dagolás' Felnóttekoek eg. 
1-3 kúp. Parenteralis ~onta 2-6 drazsé 
ben (a.sthma-krizis) va g~lás ~k sürgős es 
mesterséges hibernáci6~f.°"'n~1áJt nark6zisb e 
nark6zissal történő műté;.a1;~ l~dokolt. Poten 

::::~:~~~~~: m
1
eg:l;zó ~::~~é~iárpal 

( 1 O ~• Y barbit át k 
0 

ph<fu.' 'tt 
P · ,10 Sevenal tabl) e „tt Aur · észítménn -1-- ~_i,· 

órával a műtét előtt50gyn .. műtét reggelén r · ' 
bernolt és 100 mg Dol:g l'~polphent, 50 mg ilÍ: ';1 
adunk együtt i. muac gan („cocktail-lyti ,," ?\ 
1 órával később az d. (egy fecskendőbe fels q!"' ) ·- -
Gyerme/wdagok: 2-~2a~?t megismételjük. zwa). \ 
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korig " 7 1
4 

, onapos korig 'I 
1 

• A . ?" .- e'leS korig I tabi 3 " -6 eves 
z inJekc1ós készítmény ada .' -~·szer naponta 

csoportban általában l-0 5 g3a rmndbárom k · 
3-5-ször naponta. Az int,'.•vmg/kg/dosi i. m~:· 
e!p'harmada, leginkább mint ~nás ~dag ennek kb. 
nam6ra használt lytik ~yogyszeres hib 
bernallal és Dolargann::is coc_ktail alkotórésze (~
súlyos asthma, pseudo~gyutt). Más eset-ekben (pj roup esetén) . az egyszeri 

•lí• adog ennél több is \ebet' 1. esetleg 2 

IÓS' Aluszékonyság. Elhúz6d6 hosszas •dés• 
yr•uúdalís tüneteket okozhat („parkJnl!O' 

), ez azonban • gyerroekkorban ritk•· 
.,Jlatok• Altató mellékhatás• miatt foglalko· 
t iiz5 g<lpkocsi'lezetöknek. gép mellett és 
b"'1 dolgoz6kn•k J'ipolphen nero adhat6. Kú

zben tilos a szeszes ital fogyasztés•· Fájdaloro· 
pitók, altatók stb. hatását a l'ipolphen fokoz
azok J'ipolphennel együtt csak csökkentett 

a,gban ad.hatók· 
• 

0

gyzés• ~ Táxsadalombiztosités terhére szaba-

t"endelbet6· - Lejárati idő: 2 év. 

0

;-olás• 10 dr•ZSé 6,50 Ft, 250 dr•2'lé 109,50 Ft, 
- 5)(2 roi-P· 14,20 Ft, 1oox2 ml otnP· 239,30 Ft, 

- 5 kóP 6,- Ft. xx. 
B. 

ij,..etétel• 1 gum!sapkés amP· (250, il\. 500 ml) 2,125, 
il\. 4,25 g notr. chlor„ dextran aol. 6% ad 250, il\. 

ad 500 ml-t tartalmaZ· 
Javallatok• A kermgő vérmennyiség bármilyen ere· 

detii csökkenése, shock éJJf>pota (vérzéB, trauma, 
égés, fagyás, műtét alatti és utáirl shock megelő
zése), súlyos e"'1iccati6'-'al jáx6 megbetegedések· 

Ellenjavallatok• Súlyos roé.i· és vese-\oesio (kivéve, ha 

abszolút indicatio áll fenn)· 
Adagolás• A keringési állapot f\gyelembevételével a 

rendszeresített oVSZ·szerelékkel 60-120 °"epp/ 
perc sebességgel (sürgős esetben gyorsabban) tranS· 
fundáljuk· A be•dott mennyiséget a beteg általénos 
állapota, a h•enwconcentratio és a vesztett vér 
xuennyiaége szabja meg. 'fr-fusio előtt 'lércso
port·roeghatározás végzendő (sürgős esetben a 'lér· 
csoport-xueghatározéshoZ szUkséges „ért előzőleg 
kell levenni), roert Plasroode" adés• után a vér
csoport xueghatározása zavart. AJlergiás beteg a 
transfusio előtt 1-2 6rá'-'al 1-2 ml-rei desensibi-
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:j 

lizálandó. Ha csecsemőnek va 
a cutan-próba lő "l . ~J?Y gye1'meknekadjuk 
i cut 1/ ' e , zo eg rrunn1g elvégzendő (0 1 ' 
· ., ,z ora múlva leolvasandó) p . , ' 

esetén a szert nem szabad adni. . oz1tiv 

ltiegj~~zés,: Lejárati idő: 2 év. Adás „ 
a vorosversejt-süllvedés f k a uta1Y4-5 napig 
s h ' " 0 ozottlehet M' , zer ozzakeverését a Plasmod , as gyogy. 
rülni k 11 ex-transfu · 'bo e · - Társadalombi + , , 810 z ke. 
don rendelhető. z,,ositás terhére szaba. 

Csomagolás: 1 X 50 ln]_ . ' 
I X500 ml O'tnnisapk~isapkas an1p. 64,60 Ft 

0 as amp. llfi,90 J?t. ' 

PLASTVBOL 
spray 

l<i.Gy.1'. 
XLIV. 

Összetétel: 1 palack (160 ) ,., 3 
butylacrylat-butylmeta!, r· ~ methylmetacrylat
octylphthal 34 3 Y at ~opolymer, 0,4 g di-

, ., , g aether acetic , 20 
tr1chlormothan-difluord 'chl ., _,_ g monofluor-

1 ormethant tartalmaz 
Javalla;:J• -d 'kzárt n;tűtéti sebr:Jk fedése , 

vaa e ozósipoly k, b, .. ' , 
de]m o se e.K kornyekén a bő ,' e, r\e-

~ elsőfokú égési sérülések befed, 
- felületes hán1horzsoláso - . ese, ' 

sebek védel k, frissen behámosodott me, 
- nehezen köthető területek se bvédelm 
- ~em nedvedző ekzemák derm .. e, 

\Uem zsíros, felazívód, k_ „ ___ atitisek fedése 
-után is), 0 enocsok alkalmazása 

- az ép környezet védeln , 
alkalmazásakor ne inaro hatású ecsetel6k 
, 'k , 

- ~:~ eny bőr védelme irritáló anyagokkal szem-

EHenjavallat: Anae;:ob kóro ' 
esetén, valamint mól ,_~ ~ozo~ fert6zött seb 
sebekue'l lII , k , Y; .~"'SaKos, boven vá.ladéko ' 

' • J.O úege31 L. ül' k zo 
nyomásnak kitett t"' ·t., s-...~ esc - esetén, továbbá 
nálata ellenjavallt. ·~s iesz°Ken a Plastubol hasz-

Adagolás: A védőkupak leemelé , 
nyon1ásako.,. a szelepn '1' ~e utan a szórófej le
anyag a pr~pellens el y1 as~n eresztul a fih.uképző 
Vocik a palackb 'l A ~ggy-G per-?1et formájában tá-

240 
o . evoni:i,ndo felület minden ré-

szét egy-kélt másodpercig érje a permet. Az oldó
szer elpárolgása után \kb. 30") a testfelszínen száraz, 
átlátszó film képződik. Elegendő vastagsá.gű fihnet 
akkor kapunk, ha a permetezést 2-3, esetleg 4 íz
ben megismételjük. A palack tartalmának gazda
ságos kihasmálása érdekében a szelep nyílása a be
fEdendő testfelszíntől 25-30 cm-re legyen. Az aero
sol-palack működési elve a szódásüvegéhez hasonló, 
ezért megközelítőleg függőleges helyzetben ajánla~' 
tos tartani. Használat után a palackot a szórófejjel 
lefelé fordítva, a szórófejet mindaddig nyomjuk, 
amíg a szelepen át permet távozik. Így megelőzzük 
a szelep eldugulását. A bőrfelületet a fi,l1n felhelye
zése előtt meg kell tisztitani és szárazra- kell törölni. A 
bevonat minden irányban 2-3 ujjnyival haladja 
rneg a sebszéleket. Noha a 2-4 rétegben felhelye
zett film rugahnassága kielégítő, előfordulhat, hogy 
nagyobbmechanikaibehatá..:;ra megreped. Ha a fil
men repedés keletkezett, a filmet (újabb rétegek 
f\olhelyezésével) kiegészítjük, „megfoltozzuk". Ha a 
sebszélek közül szivárgó vér, savó, ill. az égési seb
felszínen lo1épő plas1na a filmet felerr~eli, tanácsos 
a képződő hólyagot eltávolítani és a nyílást újabb 
réteg felvitelével zárni. A filmréteg etilacetáttal 
(aether aceticus) lemosható, Vagy a film óvatos hú~ 
zásával is eltávolitható. 
A. Plastubol nem tartaL.-uaz chemotherapeuticumot, 
antibioticumot, desinficienst, ezért a film felhelye
zése előtt - mint a hagyományos se bkötésnél -
gondoskodni kell az aseptikus és: antisept:ilrus seb
ellátásróll 

Mellékhatás: A nyílt sebfelszínre pern1etezett Plastu
bol az oldószer párolgása és a propellens gáz ala
csony forráspontja miatt mintegy 30" -ig tartó múló 
fájdahnat okoz. 
Érzékeny bőrű egyéneken a felhelyezett film alatt 
és körül néha b6rpír alakulhat ki, melynek nincs 
jelentősége és kezelést nem igényel. 

M~-tjegy.zés: Nem a társadalou1biztosítás terhére, ha
nem a pro ambulantia szerekre meghatározott mó
don szerezhető be. -Lejárati idő: 17'2 év. 

Csomagolás: 1palack35,-Ft, lOX 1 palack350,-:H't. 

JQ Gyógyszerkészítmények 241 



POLYBE K.Gv. 
inj., tabi. • 
Összctétei· I amp (2 1) 1 .. --.<<' 

(B ·"VI. "t ). 2 .. b nh 0 :ng t_hi~unin. hydroc]-1· .:5i7 
l • ' mg ri oflav 'B .: ... ) i OO '40Jc•'-'-· 

amid.: l 0 mg pyridox.' ~vd~~~b1~1~· 'B in~ nicotÚlf·&; 
proca.1n. hvdro„hlor 1„0• . · \ s·v1t.), 4rü··:;: 
l tabl. 5 ~g tb·~ '.' ;:;i ,mg nzophen.-ot; ·"~\::'. co l«,ffill1. hyarochlor 1 a- ·b :.·:_:, 
o mg nicotin~mid 4 . " rnt. r1 ofla:v>''. 
tartalmaz <~ .L ' • mg py-ridox. hvdrochlor ::." 

• v - ··ot 

Javallatok• ~ B , •t · <,:;·, . h • ~ -"\1 anun-csoporfl,a tar'"oz' l ·--":-
ny1 iánybotegség. T1íc;jgyu'l" ~V ~1 ° va ameny~·:;,5_ 
cheilit.i.s, sto:rnatit{s '~16_.-. , t ~ _.,..~, :~ 1.Y"I'eoto:ticosii·li~r
Rtg-kater, terhessé~i }) es,' adeZ1r>zten_s a-naemial;_.;f_ 
és Sjögren-sv:i,dr a~yas,. chorea n1mor, Adié-·:,7 
roboráMn v .L ama, neu:ra.lgia, neu1·iti<ö1, által~- ~.:0:' 

.~. ~~ 

Adagolás: Oralisan napi 3-sz . ! , , ;:.·f 
Parenteralisan: 5-lO .. 01 1 ts..oJ. etkezes után.-_~· 
ponként l-l amp i ~~ptig~a.ponta vagyn1ásodna: 

- ne.m alka1rrw„zhat6i). e u , .- ntra.venásan és s. cut.·.: 

Me"'JC'"-'zés· ~ T' d · e! e; . _.._ arsa alombiztosfoás terh ~-, B . 
nun-csoportba tarto ' - ., , e.1_e a ·v1ta. 
<lelhető a kórism'~ zo hlanybet,egsogek esetén ren
tünteté~ével. - I,;:.e,k a ·d:o~,u1:'-e.ntációban való fel-

~Jara.t1 ~do: ;:nj. 2 év. 

Csomagolás: b. 5X2 ml acr:nu 
20 tabl. 12,40 Ft. • 0 19,60 Ft, 

POLYBROJ\!: A. 
tabl. 

III. 

Összetétel: 1 tabl. 0.70 g natr b-- m 
0.20 g a.mmon. brom.-ot t.~.r;;~~.~.'10 g kal. hl'on1., 

Ja.vailatok; Brón1kúra sedath·· . . 
thenia, hus'~e„ia a h'á . ·

1 
.. · mn, epileps1a, neuras-„ .L ., nva_s i:ozpont in '"k 

nek csökkentése sz' "' . ge:ne enységé-
' ' tv-neuro.sis, alkoholelvonó klzra. 

P ... da!l':oias: Naponta l 3 ví~bcn feloldva. -- ·S7.or 1 tabl. étkezés utiin, 

Megi·e°"..,.,.'. 'l'' e.; ..,es. . arsadalombiztosítá t · , rendelhető. s erhere sz:-1badon 

Csnmagoiás: <:iQ '"],,'. " "O ._, """ 1,,) 1 Ft .. 

24.2 

roLYVITAPLEX 8 Ch. 
drazsé 

XXXI. 

összetétel: 1 drazsé l :i.g cyanocotalamin., 1000 NE 
cho1ecalciferol., 3000 :0iB axerophth., 0,5 n1g pyri
dox. hydrochlo1·., O,ü rrig ribofiaY., 5 n1.g thiamir .. 
hyclrochlor., 10 :mg nicotina!Y'id .. 50mgacid. ascorb., 
50 ing calc. hypophosph.-ot Í:.'i·Yü1.}01sz, 

Js:..-allat~ Hypo-ritaminosis. 
Adagolár.: 3-szor naponta. 1 drazsé, gyermekeknek 

napi 1 drazsé. 
J.liiegjegy:r.és~ ~ Társadalombiztosítá.s torhé;:e csrrk \"'Í

taminhi::1nyos állapot esetén rendelhető, a kórisme 
feltüntet.ésé-,:el. -- Közgyógyellátás terhére nem 
rendelhető. - 25 dJ:oazsé vér-LY nélkül is kiadható. -
Lejárati idő: 3 év. · 

CsamagoláE>~ 25 drazsé 12,20 Ft, 
500 drs.zsé 170,30 Ft. 

püLYVITAPLEX Hl Ch. 
csok:oládé 

XXXI. 

Összctéteh 1 pasztilla ;)00 NE ergoCPJci:ferol., 1 OOO NE 
axerophth., 0,5 µg cyanocobalamin., 0,1 ing acid. 
folic., 0,2 rng pyridox. hydrochlor., 0,5 mg thiam.:in. 
hydrochlm~., 0,5 mg ribofla.v., l mg calc. pantothen., 
5 mg nicotina.mid., 20 n1g acid. ascorb.-ottartalm.az. 

Ja-vallat: Hypovita.n:ánosip:, 

Adagolás: Gyermekeknek naponte, 1, felnőtteknek na
ponta 1-3 dara.b. 

Tu'legjegyzés: ~ Társadalombiztosítás és közgyógyel
látás terhére nern rendelhető. - Lejárati idő: 2 év. 
24 da.rab orvosi vény :c&lkül is kia.(l_h,),tÓ. 

Csomagc;lás: 24 db 12,20 Ft„ 
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PREDNISOLON K.Gy. 
tabl. 

XXXIV. 

Összetétel: 1 tabl. 5 lng preduisolon,·ot tartalmaz: 

Javallatok: Polyarthritis rheumatica acuta et chro
nica, periarthritis hu1nero-scapularis, spondylarth
ritis ankylopoetica, febris rhemnatica, carditis 
rheumatica. -1\forbus Addisoni, akut mellékvese
kéreg-elégtelenség, adrenogenitalis syndroma. -
Asthma bronchiale, status asthmaticus, különféle 
akut és krónikus allergiás megbetegedések. (Gyógy
szer-túlérzékenység, szérumbetegség, urticaria, szé
nanátha, vegyi anyagokkal szembeni túlérzékeny
ség, Quincke-oedema stb.) - Hepatitis, coma he
paticum, hypoglykaerniás állapotok, lipoidnephro
sis, agranulocytosis, leukaemiák különféle formái, 
Hodgkiu-kór, purpura thrombocytopenica, anaemia 
haemolytica. - Lupns erythematodes dissemina
tus, pemphigus, periarteriitis nodosa, ekzen1a, 
pruritus, dermatitis exf olia.tiva, psoriasis.-Ophthal. 
mia sympathica, conjunctivitisek allergiás alakjai, 
nem gennyes keratitis, iritis, iridocyclitis, uveitis 
chorioiditis. - Rendelés előtt viérlegelni kell ~ 
nenikívánatos következmények lehetőségét és kockázatát 
(kortikoszteroid-kezelés veszélyei)! 
Sajátos gyer-mekgy6gyászati javallat: Febris rheurna
tica, chorea minor, asthmás hörghurut, nephrosis. 

Ellenjavallatok: fficus ventriculi et duodeni. Diabetes 
mellitusban csak abszolút indikáció vagy feltéte
lezett insulin-rezisztencia kivédésére adjuk. Fertő
ző betegségekben csak óvatosan, specifikus chemo-, 
ill. antibiotikus therapia mellett alkalmazható. 
Latens tbc-ben is csak tuberculostaticu1nokkal 
együtt. Substitutiós adagban, vagy rövid időtar
tamra nagyobb adagban is (pl. shock leküzdésére) 
antibiotikus védelem nél.1._-ül is adható. 

Adagolás: Individuális. Akut állapotokban és beve
zető adagként általában napi 20-30 mg-ot {4-6 
tabletta) alkalmazunk. Krónikus és fennta.rtó 
adagja napi 5-10 mg (1-2 tabletta). A kezelést 
fokozatosan, egyre csökkenő adagokkal kell meg· 
szüntetni. 
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A készítmény huzamosabb időn át való szedése 
fokozott K-ürftést, Na-retentiót és oede:i:nát okOz-

hat. Ennek elkerülésére napi 1-2 g káliumsót 
(KCl, kal.-citrát) adagoljunk. 
Gyermeka.dagok: 1-2 mg/kg/die, 4-6 adagra el
osztva. 

Mellékha$: Csökkent ellenállás fertőzésekkel szem
ben, hypertonia, glycosuria, hypokalaemia, negatív 
N-mérleg (katabolismus) ,mellékvesekéreg-kimerü· 
lés, osteoporosis. - A n1egadottnál nagyobb ~a
gokra is szükség lehet pl. nephrosisban, leuka.erm~· 
ban, de még egyes rheumás megbeteged~kben is. 

Hosszantartó kezeléskor a felsorolt mellekhatások 
kivédésére feltétlenül szükséges antibioticum és 
kálium együttes adása (utóbbiról 1. a Cbloruritnál). 
a katabolismus és az osteoporosis veszélyének csök
kentésére esetleg egyidejű Nerobol (Nerobole~ta) 
adása rendszeres vérnyomásmérés és vizeletvizs
gálat,' végül pedig a szer csökkenő adagokban tör
ténő elhagyása. Befejező - kúra utáni - AC'l'H· 
adás is mérlegelendő (bőrpróba!). 

Megjegyzés: + Társa~alombi~to~ít~ ~r~é~e. szak
rendelések rendelhetik, csakis VItalis mdikac1óban: 
shock, status asthmaticus, agranulocytosis, morbus 
Addisoni pemphigus stb.,- illetőleg olyan megbete
gedés e~tében, amelyben az egyéb rendelkezésre 
álló gyógymódok nem vezetnek megfelelő ered· 
ményre. 
Körzeti üzemi stb. orvosok szakrendelés {fekvő
beteg-~6gyintézet) javaslatára rendelhetik, a ja
vaslatban meghatározott adagolásban és időpontig, 
de legfeljebb 4 héten bel1;11 történő gy~~kez~l~s 
céljából. - Körzeti, üzemi stb. orvos saJat elb:u;a· 
lása alapján legfeljebb 2 héten át alkalrnazhatJa. 
JJ~ozgásszervi betegségek heveny és félheveny ~a
potában az előzőek szerint rendelhető, mozgru;i
szervi betegségek idült esetében csak szakrendeles 
rendelheti, illetőleg szakrendelés (fekvőbeteg
gyógyintézet) javaslatára rendelhető, a javaslat
ban meghatározott adagolásban és időpontig, de 
legfeljebb O héten belül történő gyógykezelés cél
jából. A vényen a kórismét minden esetben jelez~i 
kell, továbbá a javaslatot adó szakrendelés~ (f~kvo
beteg-gyógyintézetet) és a javaslat keltét 1s fel 
kell tüntetni. 
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A vL·én'i(~ kJt.P_étdányOan („másolat"-tal;' ke'l '": ~ll' 
- eJat·atI idő: 2 év. ' ·~-or< itani. 

Cs$mag11Uiso 20 tabl. 50 _ 11'-.. 
' ~ UJ 100 t.abl. 220,90 F't. 

PREDNISOLON K.Gy. . T T 

kenőcs 5% - li.XXIV/XLIV. 

Összetétel; 1 tubns ú 09''" , . 
5 g lemosható ke ;. ,.,bo g preanISolon.·ot ta~talm nocs en i az 

Jav~llato-k~ Ekzema külö . '1 , . 
1li1..!1S dern1atitiselT ": ~e-e_ forma.i, akut és kró 
thesis bőrtünetei .,,_p, ... ~1.~tti:i.rod~rmia, exsudati"~ dÍa. 

, i un us anx et vulvae • 
Alkalr::1~ás: -4..z érintett ' H,.. .. - • 

szar a kenőccw:.l v 'k OO-feluletet nanonta 2-3. 
f;" • ~ e ·onyan bekenjük -
.tI.egJegyz&i· i""- ,,.,, • 

C>. T ' O r ..t_&.rsadalombi"'t"-!t! - , n.::naelesek ren<lelh tik 1 .• ~ .""::.~ us terhere szah
cs k e · , -co"zet· u„ · b ~. a szakrendelés ('ek- ~b- i, zerrn st . orvosok 
' -.• ~ -'- ''O "'te 6 · ~a~,ara 1·endelhetik, a . :.,~lg-gy gy:intézet) javas-
1dot-artarnú gyógyl-"z l~a;1: u.::i.atban meghatározott 
tetn· . 1..e e es,.,e A -Tén f. j' 

. 1 a Javaslatot , d, - · ' yen -e .Keli tün-
kel 't ..,. .. a. 0 szakrendelést ' · re . - .i.'Cozgyógyellátás terh, ,, ~s a J,ava.slat 

CsGmagc;itis- , . b 
61 

<::nem renaelliető. 
- ·"'-•..<.tiUus5 4' ~ 167,50 Fl.i. g 8,40 1t, 1 tubus 20 g 

PRE1:.NISOLON J 
ke11oes 

K.Gy. XXXIV/XLIV. 

Öss~~téteh 1 tubus 0 09.5 - , . -
C.tlloroxycb.inoT-in 't._-: g l)reamsolon., 0,15 g 1-0 d 

, b ~ ··O -i;artalrn·z"' 1 • -nocs en. u. 0 g en:i.osható ke-

JavaHat~ Coccocrc1• é-.s 
bacteriu.lisan e Íelülf. ~y~o#en ekzernák, dyshidrosis 
tt;:i-ogenitalís pr1.u-it;t~zot~ ekzeniák, intcrtrigo' 
rontgenfekély ·vala . 8~ e zerr;a, ulcus cruris é~ 
lődött, fEilüle~.o.s 1~~~,olyan erzékeny bőrön &e;'-

'b ..... ' .n,Ü"llllI't f t" ' 1 ' J_ e~ye antibacte;ialis Lé · • er oz~eJ-r:, amelyekre 
tastalannak hizon 1- s antrmycotikus kezelés ha - yu t. - -

~4.lkalma ·' N 
, ff „ zru;t .1 apouta 1--3- . -" 
ooron elkenjük. (á feh' szo,~„ \·e~on;y rétegben a 

ernemnL· sz1nezi!) 

hfegjegyzés: ~ Társadalombiztosítás terhére szak
rendelések szabadon rendelhetik. Körzeti, üzemi 
stb. orvosok csak azakrendelés (fekvőbeteg-gyógy
intézet) javaslatára rendelhetik a javaslatban meg
határozott időtartam.ű gyógykezelésre. - Köz
gyógyelláté.s terhé1·e ne1n rendelhető. 

Csomagolás~ 1 tubus (5 g) 48,40 Ft. 

pROCAINUM HYDROCHLOJUCUM 
inj. 2o/0 

K.Gy. 
VIII. 

(régi neve: Neotonocain sin0 tonogeno) 

Összetétel: l a1np. (2 ml) 40 mg procain. hydrochlor.

ot, 
1 arnp. (5, ill. 10 :ml) 2,5, ill. 5-szörös hatóanyag-
roennyiséget ta.:rtalmaz . 

J avullat~ Helyi érzéstelenítő. 

Adagelás: A_ készítményhez csatolt használati utasítás 

szerint. 

lVíegjegyzések: ~ Társadalombiztosítás terhére sza
badon rendelhető. - Szakrendelések a biztositot~ 
tak részére nem a társadalombiztosítás terhére, 
hane1n pro a:rnbulantia szerekre meghatározott mó
don s,.;erezhetik be. 

Csomagolás~ 10X2 ntl arnp. 15,30 Ft, 100X2 ml amp. 

113,30 Ft, 
10 X 5 rn.l amp. 25,20 Ft, 100 X 5 ml amp.193,50 Ft; 
IOXlO ml amp. 32,60 Ft, ioox10 ml amp. 257, -

Ft. 

PROCAINUJ\! !IYDROCHLORICUM 
injekciós tabl. 0,125 g 
(régi neve: Neotonocain sine tonogeno) 

K.Gy. 
VIII. 

Ös§zetéteh l tabl. 125 mg procain. hydrochlor.-ot 

tartalmaz. 

Javallatok: Helyi érzéstelenítő oldatok készítéséhez. 
100 ml oldat elkészítéséhez szükséges mennyiségek: 
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0,25%-os 2 tabl., O,ű%-os 4 tabl., 1 %-os 8 tabi 
2%-os 16 tabl. ' 

Adagolás: A megfelelő mennyiségű tablettát neutrális 
fiz. sóoldatban oldjuk és ha sziikséges, sWrilizá.ljuk 
- -Infiltratióra: 0,25%-0,50%, vezetéses érzég. 
telenítés:re: 1 %-2%-os oldat használandó. 

Megjegyzés: + Szakrendelések a pro ambulantia sze. 
rekre meghatározott módon szerezhetik be. - Csak 
injekciós és külsőlegesen használt oldat készítésé
hez alkalmas. 

Csomagolás: 10 ta.bl. 5,30 Ft, 100 tabl. J9,- :Ft. 

PROl\fPTCILLIN E.Gy.T. 
szuszpe11ziós inj. és forte inj. 

XLVII. 

Összetétel: l gumidugós üveg I. 100 OOO NE benzyl
penicillin-kal., 300 OOO NE benzylpenicillin-pro
cain.-ot, 

l amp. II. 2 ml aqu. dest. pro inj.-t tartalmaz. 
li'orte: 1 gumidugós üveg I. 200 OOO NE benzyl
penicillin-kal., 600 OOO NE benzylpenicillin-pro
cain.-ot, 1 amp. II. 5 ml aqu. dest. pro inj.-t 
tartalmaz. 

JavaUatok: Penicillin-indicatiók. 8-12 órán á.t. biz
tosít kielégítő penicillin-szintet. 

Admgolás: I. musc. 

Ilfegjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére szaba
don rendelhető. - Lejárati idő: 2 év. 

Csomagolás: I.1X400 OOO NE+ II. lX2mI 12,20li't, 
I. 50X400 OOO NE+ II. 50X2 ml 566,50 Ft, 
forte I. 1xsooooo NE+IL IX5 ml 23,70 Ft, 
I. 50 X 800 OOO NE + II. 50 X 5 ml 1098,- Ft. 

PROPYLON l<J.Gy.T. 
sublingualis tabi. 

XVII. 

Összetétel: 1 tabl. 0,02 g isoprenalin. hydrochl.-ot 
tartalmaz. 

JavaUatok: Asthma bronchiale kezelésében a rohamok 
leküzdése, ill. a rohamkészség csökkentése. 
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Adagolás: Kezdetben naponta 3-s;rJtl~~!.1;::r. 
csok·kk:1:_~:b:=p~~t~a~:s~r tahlettát széthar~p~ 
ne a · a 

4 

1 h től g nyelés nelkul nélkül, a nyelv alá helyezve, e e 0 

oldódni hagyjuk. 

Mellékhatás: Érzékenyebb betegen múló szívdobo
gást válthat ki. 

" • g zés· ._y~ Társadalombiztosítás terhére szaba~v-'-egje Y • T „ 
don rendelhető. 

Csomagolás: 20 tabl. 24,10 Ft. 

PTIMAL E.Gy.T. 
drazsé 

III. 

Összetétel: 1 dra.zsé 0,25 g trimethadionmnot ta.rtal
maz. 

k , _e á · ak kezelésére. Javallatok: A „petit mal" OrJ.?r~ in ~ i 
A vérkép a kezelés alatt ellenor1zendo. 

Ad l' Naponta 3-4 drazsé. . 
ago as: k. 2 hónapos kortól 14 éves korig 

Gyer1neka.dago /k /di ~3 részre elosztva. Test-
0,03-0,015 g g e, . 

0 9 1 
2 gfm2/die 

felületre számított a~~gJ;1: .: -; ' ' 
Rendszeres vérképellcnorzes szükseges. 
Mellékhatás: leukopenia. 

M • , • ~ Társadalombiztosítás terhére szaba-egjegyzes. .... „ 
don rendelheto. 

Csomagolás; 20 tahl. 21,4-0 Ft. 

PULSOTYL Ch. 
inj., cseppek 

XV. 

ml) 20 pholedrin. sulf. -ot Összetétel: 1 ainp. (1 mg 
tartalmaz 1 ml vizes oldatbM?-, t tal az. 
1 üveg (25 ml) 0,5 g pholedrm. sulf.-ot ar m 

" b r L • ' fertőző megbete-Javallatok: Hypoton1a, se esze1J1 e:emia peripheriás 
ged~s~l. járó col~ap~~~t::;:~~n és gá~érgezések, 
kermges1 zavara • , k rövid hatású 
hypotoniás pulzusrendellenessege ' 
pupillatágitás. 
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Adago!ás: J:'~eln:Sttckn~k naponta 2-3-szor 
csepp! szukse? esetén naponta 2-5-ször I 
s. cut;. vagy i. musc. 
Pupillatágításra izotóniás konyhasóoldattal 1 

(azaz kétszeresére) hígított olda.t.ból 1--2 .._ 

l'f!egjegyzés~ -~ Tár.saclalombizto.sítás. terhére 82 ·b 
don rendelhető. a a-

CsamagoM:s~ 5Xl ml arnp. 
56,- Fv; 
b. 1 üveg (25 ml) 12,-
48,- Ft. 

l:'YRAZINAMID Ch. 
tabl. 0)5 g 

7. 60 Ft, 50 X I r.nl a.mp. 

Ft, b. 1 üveg ( l üO ml) 

Összetétel: l tabl. 0,G g pvrazinarnid·m·not ""'' 1 ~ ,„,,,rLa tnaz. 

Ja:vfil!a~a:kt :f!riss gümőkóros megbetegedések eseté 
Ison1c1d<let vagy Streptomvcümel komb'n/·l , k n i·· „ klk .J LLu'\a., U· 
onosen a· or, ha a. beteg a 'l'ebarfilual-P-'S 
d<~'t '' · - -- sze-eoe nem. Dll'Ja. A krónikus tube-.-cpl-~·~" .-..-.~nd -" '''b ' - .cu..,iu <J..il en 
.._ormay1 an ma.s, hatásos gátlószerrel egyJ.tt. 

Adago~ás: Átlagos napi ad&gja megközelítőleg test
súlyR~-onként 35 rng, de ezt a men.-'"lyiséget nem 
lépheti túl. ~~ nehezebb súlyú betegek napi a· · 
legfeljebb 2,5 g-ig emelhető. A kezelést kúr;;,~:J~ 
adag~~áss~l nyomban a főétkezések után napi 2 ~~ 
~bleu~a (1 g) bevételével kezdjük, majd egy hét~n 
at az „adago~. fo_~ozatosan napi 3-4.X 1 tablettáii, 
(I,_5-. z g) nove!Jillr.. Kombinált ke:t:elés ese•t'b·

0 

a P · ·, •1~-1 ~ en 
. J'razrna1n10. a1lili~ma~ása nem módo"'t'" á 

t
'b '· i:;!J=filfS 

1?'~ 1i-tu ercu1ot1cumok szokásosan alkahna.zott adaa
~ - . 

1!."1 • , .,,. 
iuegJ,egy:;;,es~ ~ 0_:-·vosi vényen Pyraziuamid nem ren. 

de1heto. A Jaróbetegek P-,:rra.zinaiuiclchi l f „~tP " l· 
zelését az illetékes TBC-_iondoz6 intéz~t~~ég~~~ ,,_e-

Csomagolás: 250 tabl. 368, 90 Ft. 

QUii"IOSEPTYL B. 
tabl. 

XLVII. 

Összetétel: 1 tabl. 0,5 g sulfametho:x:.ypyrida.zin.-ot 
tartalmaz. 

Javallatok: Elsősorban idült húgyszervi fertőzések 
(cystitis, pyelitis, pyelonephritis 1::1tb.) elhúzódó 
kezelése és ezzel az endogen reinfectio mege-lőz6se, 
rnert kellő savó- és szöveti szint biztosítása mellett 
hatásos alakban ürül ki a vizeletben. 
Idült lésrúti fertőzések (bronchitis és bronchiec
t.asia) esetén az őszi-téli hónapokban hatásos 
chemoprophylaA'"Íst jelenthet. A húgyút.i fertőzések, 
X.íeningococcus-fertőzések, bacterialis dysenteria 
(érzékeny k6rokozó esetében prophylaxia és ke:r..elés 
is) ós erysipelas az egyéb rövid hatá.sű szulfonami
dokkal (Superseptyl, Salvoseptyl) sikeresen kezel
hetők, ezért célszerűbbazokha-sználata. Ezáltal arról 
fa meggyőződhetünk, hogy a beteg szulfonamidok
ka.l szemben nem túlér:t:ékeny-e. 

EUenjavallt (általában minden s:tulfonamid-kezelés 
6setében): szulfonamid-túlérzékenységben, de Qui
noseptyl esetében általában allergiás diathesisben 
is; veseelégtelenségben, oedemákban, ha a salak· 
anyagok kiürítése gátolt; decompenzált szivbete· 
geknél, a compensatio heíyreállitása előtt; máj
parenchyma súlyos károsodása esetén. - A szul
fonamidok - így a Quinoseptyl is - meghűlésben, 
grippében stb. hatástalanok, ezért alkalmazisuk 
indokolatlan és ok nélküli kockázatvállaJá,'!t jelent. 

A.dagolás: A fenti javallat-okban az első napi kezdő 
adag felnőtteknek 2 tabletta (1 g), rna}d a második 
naptól kezdive napi 1 tabletta (0,5 g) étkezés után. 
Az első na.pi adagolás: két részletben, lehetőleg 
12 órás időközben történjen (reggel J. tabletta, este 
l tabletta). - Gyermekgyógyászatban a Quino
septylt ne alkalmazzuk! 

Mellékhatás: Bőr- vagy nyálkahártyatünetek jelentke
zése.kor az adagolást azonnal be-szüntetjük! 

I~ícgjegyzés: ~-"°~ 'fársadalombiztosítás terhére sza· 
badon rendelhető; o; vényt két példányban (,;;náso
lat"" tal) kell kiállítcini. 

Csoruagoiás~ 10 ta.bl. 14,50 l!'t, 100 tabl. 132,40 Ft. 

251 



RADIPON B. 
tabi. 
Összetétel: 1 tabl 0 58 

2,1 mg phenob~rbiÍaI ~ emetm. ~ydrocblor 
ammon. chlor.-ot tartahua;. mg code1n., 7,6 m~ 

Javallatok: Bronchitis acuta et chr . 

A 
oruca. 

dagolás: 3 óránként I 
tabl. Üres gyoinorra ne~~Ij~:f'errriekeknek i;4-% 

l\fegjegyzés: tii Társadalombi to ' ' , 
don rendelhető _ 

2 
. z sit~ terhere szaba. 

kiadható. . 0 ta..bl. orvosi vény nélkül is 

Csomagolás: 20 tabl. 5,40 Ft. 

R:lUSEDYL K.Gv. 
mi·. 1 mg e's 2„2

• IV /XVI. 
r mg; tabi. O 1 

0,25 mg , mg és 

Összetétel: I amp. ( 1 ml) 1 m .11 100 mg dimethylacetamidg, I . 2,5 mg reserpin„ 
zylic.-t tartalmaz prop'l Íik!Ol mg alcohol ben
datban. 1 eng 0 -tartalmú ·vizes ol-

1 tabl. 0,1, ill. 0,25 mg reserpin.-ot. tartalmaz. 

Javallat:Magasvérnyomás fiatalk . . ' 
hypertoniák. Fixált h ' · . orii:entrahseslabilis 
latú alakjai is jól reagri:r~oni~k J?· és rosszindu
Sajátos gyermekgyógyásU::· .a egtöbb esetben. 
bizonyos tachycardiák chi Javatta:t: Neuropathia, 

• orea mmor. 

Adagolás: 0,1 mg-os tabl "á 'b 
nálatos. A túlzott d · t ! r~ e~g kezelésére hasz
latos napközben aJa~s a iv b:tas elkerülésére aján-
1-2 tablettát és cs:r:?a adagokat, napi 3-szor 
adagokat, pl. 3-4 tabi ·t ~aga.sabb egyszeri 
tabl. fekvőbet-e k l~ , azm. A 0,25 mg-os 
adagolás napi ~ X ~ze 2se:e alkaln1az!1ató. Kezdő 
Kifejezett és kielégítő ', setle~ n~pi 3 X 3 tabl. 
esetében a na i ad vernyomascsokk:enés elérése 
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te d
„, . P a.g fenntart.ó adagokra cso"'kk 

n o. napi 2-3-sz r 1 en
l(özépsúlyos és súl:Os eseZ ~·~ mg~o~ ta;blet~ára. 
napi 2 mg-os oralis ada e ~zelesere általaban 
nek. Szüks' , golás bizonyult elegendő-

eg esetén ezt az ad t . 
e1nelhetjük Cer b r · . aga napi 5 mg-ra 

. e ra is art~r1osclerosis esetében· a 

kezdő adagokat ulacsonyabban (1 n1g) szabjuk meg. 
1 rng-os injekció adagolása: Hypertonia esetén a 
ke7.elést kis adagokkal kezdjük, pl. 0,3-0,5 mg 
naponta. Napi átlagos a.dag általában 1-2 amp. 

i. lllllSC. 
2,5 1ng-os -injekció adagolása: Súlyos psycbosis és 
izgalmi állapotok kezelésére a napi adag az első 
napokban 5-10 mg. A kezdő adag 5 mg, an1ely 
szükség szerint 2,5-5 mg-mal kiegészíthető, ·i. 
rnusc., esetleg lassan i. ven. Tapasztalat szerint 
2-3 amp. adagolása után az eredinény tabletta 
adagolásával is fenntartható. injekciós kezelések 
c,sak intézetben alkatnuizhat6k. 
Gyermekad-agok: 2 b6napos kortól 14 éves korig: 
0,05--0,03 mg/kg/clie per os, 3-5 adagra elosztva, 
kisebb adagokkal kezdve és - szükség esetén -
fokozatosan emelkedve. I. musc. ennek a fele. 

Mellékhatás: Sedativ hatása bágyadtságot idézhet elő, 
ami az adagok csökkentésével kiküszöbölhető. Has
menés csak kivételes esetekben fordul elő, és 3-5 
napon b6lül eI:marad. További mellékhatás: orr
nyálkahártya-duzzadás, vagotonia. 

Megjegyzés: +, 'l'ársadalornbiztositás terhére szaba· 
don rendelhető. - Lejárati idő: inj. 2 év, tabl. 

3 év. 
Csomagolás: 50X0,1 mg tabl. 15,90 Ft, 250XO,l mg 

tabl. 64,60 Ft, 
4.0X0,25 mg tabi. 27,90 Ft, 250X0,25 mg tabl. 

124,60 Ft. 
5Xl mg amp. 21,90 Ft, 25Xl mg arop. 93,60 li't, 
5X2,5 n1g amp. 41,80 Ft, 25X2,5 mg amp. 

177,50 Ft. 

REDERGAM K.Gy. 
XVI. 

inj., cseppek, subling. t""bl. 
Összetétel: l amp. (1 ml) 0,3 mg dihydroergotoxin. 

aethansulfon.-ot tarta.Jroaz. 
1 üveg 10 mg dihydroergotoxin. aethansulfon.-ot 
tartalmaz 10 ml szeszes-vizes oldatban. (1 ml= kb. 
30 csepp = 1 mg hatóanyaggal) 
1 sublingualis tabi. 0,25 mg dihydroergoto:xin. 

aethansulfon.-ot tartalmaz. 
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Javai1atok: Hypertonia . 
coronaria-ins:'imci t.' 5J7Iup_ath1cotonia :mi . 
riás érbántah:n"k eRn ia, angina pectori~ pg~all:lÉ~: 
l'te- ..., ' .avnaud k' '"h ' enphe·~--
1 rans, claudicat! ·" ·· or, " rombangi,_. .'; 

Ad O' r 10 Intermitf;ens. "18 ab. 
~oias; Naponta 1-3 a· 
yernyomáscsökkentő h t~np., s. cut .. va,gy i. 1'.ll. -,;:;,W 
1. ven. ~a as VJ.zsgálatára %-1 a Usc::_ <:~ 
Cseppehből a kezelést 3 ,- „ . - tnp._ ·1 
adagot napi 3 X l CSe X o ~seppe1 kezdjül- , Í 
jelentkezés6ig d oppel emeiJülr a kedvező hes az J 
Az t• '"'. • e nem több · atá.'3" .-

1~.~~h~:a~~ ~~/~~t·bban tlÍr~:~12~ ~:~P!g .. ' 
c10 s. cut. Vagv . J Juk:. A cseppek ha-<-ás, _,_ . ,.léSt_ -i 
A e 'l" • I. musc. adaaolás' 1 " a„ lllJek. -_f 

ad~ 'l/J1{!Y_Ali,s tablettákból ~lső ava fokozhatjuk.: A 
emeljŰk ~a.J~ ~~~~~~t~ák, számát u~~P;ni!a~Iettát 'f 
a hatás beállt,. A ig, es ez az adagolás g'gyel --: 
egyenlefuson a&,g. . tablettákat a nan f, marad J 

. n~lkül sz4toiva.a!0~~~j:~:elv aiá hely~zv~~~~~ 
11

1,· 

Meg;egyzCs: +~„ T' T 

~!~:1 ~-tege~ek a;::~:ÍJ~~~iz!~ás terh~re csak 
~ m Dan vagy eg ~b , ', essentiaJis h 
oen szenvednek é Yek-~i~::enaszeri megbeteo-ed ,Y· 
gyógy1 , d k ' s a .ll1._Ue1 a 8-ZOkás o es-

..(_~no o na-k megfelelő id"' , - os é-s bevált 
mazl;:t/:;l;I, nen1 YeZe'"-"'tt 1 .,·„ 0 ? at történő „n_~, 
gam e· . vo.;; reüo erectm ~ ~
. , ffiJ„ cseppek, sublin • .en~e. - Reder
terhere nem rendelhetf). _!·-i,a·.~l.) ... ~~z.gyógyellátá,s 
cseppek 1 év subli - GJ::tra„11aő: inj 3 é 

C , ' ng. tabl.: 3 Gv. . v, 
somag6 Ias· 5x 1 1 152,20 Ft·. "' m amp. 16,70 Ft, KQ 

D Xl ml amp. 
1 üveg (csep • ) 
KO s bl. peli: 10 ml 73.20 Ft 
" Ui ·ng t bl · ' 
97,90 .!!t'. . a ~- 27,10 Ft., 250 

RED"'",-L 
subliog. tabl. 

-li.lt"A.ö. Ch_ 
inj. XIII/LII. 
Összetétel: J_ am (20 

det tartalma,_P· inI) 0,3 g P-djmef:h,,-1-o-Juto. · · 
b• .l o '-"'I'lillI-

Jav~:ai.:ok:. ~tr-avenás barbit' , ' . ' Jis: barb1tal és egyéb altatós ál-na.~ltoZIS :megszünte
aJátos gyenneli:gyógyász t. ~er O.Kozta méro-ezé.se 1-

szf:ilöttek; asnhvx:i..( _ a 1· Javallat: Új- Z, 1r -~"I.. 
'· ~ '~s rohe,ma. ora-

.Adagolás: JJ'elületes, intravcnás barbitál-narkózis 
azonnali megszakítására és a következményes 
panaszok (szédülés., álmosság) megszüntetésére, pl. 
já-róbeteg-rondelésen végzí:::tt kisebb beavatkozások 
{foghúzás, tályognyitás, reposítio st.b.) után, több
nyi1·e elegendő 25 ml i. ven. befec.skendezésc. Ez 
az adag néhány perc múlva inegismételhető az 
optimális lIBtás eléréséig. Közr;pc81.-'1i mély niJ.rkP.zis 
gyors n1egszüntetésére oly esetekben, ha a tisZta 
öntudatáliapot viss:r,atérését meg akarjuk gyorsí
tani: kezdetben 25 ml-t i. ven. befecskendezünk, 
majd néhány perc lYJúlVa még 10-20 ml-t adunk. 
Ez az ada.g megisroételhető a. kívánt hatás el
éréséig. 
!f.1ély n.a1·l:úzi.s esetében, amikor túladagolás történt 
vagy ha barbit:il-túlérzékenység áll fenn, n con-:ta
tosus álhpot időtru:ta,roának lényeges megrövidí
tésére: kezdetben 40-50 ml-t i. ven. befecsken
dezünk, és ezt az adagot a szükséghez képest meg
ismételjük a kellő effektus eléréséig. 
Könnyil niérgezés esetében, ha a beteg öntudatának 
gyors feltisztulását akarjuk elérni, 25--40 ml-t 
i. ven. befccskendezünk, és ezt az adagot 10 perc 
múlva lneg:isn-1ételjü.1{.. Esetleg néhány óra 1núlve, 
ismét adunk 15-25 rr-J.-t. 
Súlyos niérgezés esetGben kezdetben 60-100 ml-t 
lassan i. ven. injiciálunk, és ezt az adagot 3-5 perc 
inúlva n1egismét.cljük. 
A továbbiakban a szükséghez mérten hasonló 
mennyiséget adunk 10-15 perc múlva .. Ha a 
comat,OS'-lS állapot újból mél:yülne .. akkor 1-3 
óránk.ónt 25-40 ml-t fecskendezünk be i. ven. 
Igen súlyos m.érgczés esetében (teljes areflexia, 
fénymerev pupillák, légzészava1·) az első adag 
80-120 ml. Ezt, a mennyiséget i. ven. lassan inji
ciáljuk, és kb- +5-10 perc ruillva n1Bgis1nételjük, 
a beteg állapoté.nak figyelembevételével. Tové,bbi 10 
perc múlva. 40-80 ml mermyiségben újabb adagot 
nyújthatunk, majd szükség szerint 3-4 óránként 
a befecskendezést megismételjük.o a mellékhatások 
figyelembevételével! 
Súlyos és igen súlyos mérgezetteknél s. Redimyl 
inj. napi ruennyisége rnegfeielő elosztásbun 400-
900 ml is lebet. A mérgezés lefolyása (3-5 nap) 
alatt összesen _2-.:.----4000 ml is adható- - A Redi:myl 



inj. alkalmazása ne1n teszi feleslegessé a mer;;ezett 
beteg egyéb kezelését, úm.: gyo1normosás, 
hajtás, cardialis támogatás, parentera.lis foly<•d<ik. 
é8 electrolvt-bevitel stb. 
UyerrnekaÁagok: 2-12 hónapos korig 2 mg/kg/d~.si 
i. ven„ 1-14 éves korig 1 mg/kg/dosli. ven. Szük
ség esetén 20-30 percenként megisillételhető, álta. 
lában a túladagolás első j6léig (arcfintor, szen1héj-, 
ujjrángás, ill. fibrillatio). 

Mellékhatás: Görcsroham. 

J\.fegjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére szaba. 
don rendelhető. 

Csomagolás: b. 25X20 ml 128,- Ft, lXlOO ml 
23,50 Ft. 

RELAXIL-G E.Gy.T. 
inj. 

XI. 

Összetétel: l amp. (10 ml) 0,5 g guajacolglycerin
aethert tartalmaz. 

Javallatok: Abdominalis, anorectalis és végtagsebé
szetben adjuvánsként, narkózisban az izon1tónus 
csökkentésére. Alkalmas spasmusok oldására dis
cus-herniában, tetanus kezelésére és electroshock
therapiábau az izomjelenségek kivédésére, továbbá 
apoplexia következményeként létrejött spastikus 
bénulásokkal, rheumás contracturákkal, bursitisek
kel, spondylitisekkcl együttjáró fokozott izomtónus 
csökkentésére, valamint anorectalis vizsgálatok 
megkönnyítésére. 

Adagolás: I. ven és i. n1usc. (lehetőleg a glutaeusokba) 
injiciálható. Sebészetben a narkózis beállta után 
az első adag felnőtteknek 20 inl (2 ampulla) i. ven. 
Hatása 4-6 percen belül éri el a maximumot, 
és kb. 20-30 percig tart. Hosszabb műtét kapcsán 
- szükség szerint - -többször is adható prolon
gáltan, frakcioná.lva (10-15 ml) 200 ml-ig. -
A felsorolt egyéb indicatiós területeken naponta 
1-2 amp. (10-20 ml) adható. Adipositas vagy 
súlyosabb izonunerevség esetében egyszerre 4---0 
amp. (40-60 ml) is injiciálható. Sebés_zeti alkal
mazásakor - amennyiben a beteg spontán légzéJSe 
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'k . 'l zái·ó maszkon, esetleg lélegeztető-
ron1h - lk

0 
;ü]· ,·agv inég inkább intratra-

é ül. 'k n -eresz · "' 
k sz . e. e . út"Án altatógépl'ckapC'~solva,n)es
cheahs intubatio ·J.. ' . , l nlind;<,ddig. amíg 
torségcsen lélegezt,etunk oxigc;1ne , . 
a spontán U·gzós helyre neni all. , 

• • T T, sadalon}bizto;;ítA~ t.cxhere szab>1'-Tflegjegy:res: ~ ·,;ar 
don rendelhető. ~ 

CsG1nagolás: IOX 10 n1147,\JO Ft, 50X 10 rnl 220,~ Ft. 

REPARON J<J.Gy.T. XLII. 
' k „ kup, enocs . .· 

• • i~ (9 2 ) 0 66 milliárd Bact. coh stelil, 
Összetetei: 1 ,._úp ~· g ' t tartalmaz. 

7 Phenol hquefact.-o ·l 0 089 g 
mg · 8 2~ illiárd Ba.ct. coli steri ' , ""' 

1 tubus {~·5 g) ' 
0 

mt ta talmaz, v/o en1ulziós ke· 
phenol. hquefact.·o I' 

nőcsala.panyagbitn. . 
, , .. ·"d f.nyei· fájdalom, VISZ· 

Javallatok: Aranrer es s~ovo m_,.ct v
0

ulvae, rhagades 
ketés, gyulladas, pruntus an1 

et fissurae ani. , b'l 
2 ., Avege • '>J"f·· ·dő után napi 1- Jcup. Adagolas: v o rn . 

környékén bekenru. 
, , , dalom biztosítás terhére szabad?n 

Megjegyzes: 'Ifil'sa ., . ·a"· 111 év. (Szerobakter10· 
i·endelhető. -LeJa-rat11 o. · 12 

Íógiai készítmény.) 

1• • JO kúp 16 70 Ft, 1 tubus {25 g) 15,20 Ft. Csaroago as. - ' 

RESEl'TYL- UREA Ch. 
sebhintőpor 

XLVI. 

10 ) 3 g (4-chlorphenyl)-3,4· 
Öm;;zetéteh 1 doboz ( ~ 0 1 g carbamidurn-ot 

dichlor-benzolsulfona!111„·• ' 
tartalmaz 10 g sebhintöporban. , .. 

„ , anús va.gv fertőzött seru· 
Javallatok: Fert?z;i~re, gJ;.é~ felfek,;és, renyhén gyó· 

lések, sebek, eges1 ~e~'l o,k feltárt gennyes folya· 
gyuló, váladékozó e e ~e Í ok tályogok stb.), a 
n1atok {panarit~ok, 81~? ~i 'enn •es folyamatok 
bőr pyogen fertozese. Felüle g ) tb ) feltárás 

b ulus phlegmone s · 
(furunculus, car uncBö 'ógyászati és kozmetikai 
utáni kezelése. - rgy 
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.kisebb műtéti beavatk zás kb 
előzése vagy kisebb ;j .0 , a;i a f~rtő7.R.s 
gennykeltő baktériumok ~{Jedes';1 fertőzések 
és gyermekkori . , pusztitása. - Üsec 
Iyi kezelése. pyodermiak (staphylodernllák) 

Alkalmazás, A sz kás 
után az e~ész s~b fef~1 ~:on elvégzett seb- . 
többször vékonv réteg~ ~a=~· szükség 
résekbe, tasakoi;::ba seb~ He tJük. R:ö 
csíkot vezetünk b A topor:al behintett 
kb. 2-3 nap. A se~hm~eb feltisztulásának 
gos időtartama 3_ 6 na por alkalmazásának 
is nyugodtan alkalmaui'tóde shuzam~sabb id 
mé kk a • zulfanila.,,...,•ct nye el szembeni ' 'k .........,_ · 
l;intőport csak előzetese~ze ~nys~~ ese~ben a 
tiv rátevési próba után ~!:,.=I vegzettnega."' 

M~~~~zréseenkd,elh>!<tőTársadalom?iztosít~ terhére ·:\ 'Z'., 
kiadható. e ' - lO g és 75 g vény nél~~; :t 

Csomagolás: b. 1 dobo (10 _;::'.;: 
(75 g) 42,- Ft; z g) 5,60 Ft, b. 1 szóróüveg<;_ 
b, ! _doboz (500 g) 280,- Ft. ·-

RETABOLIL K.Gy. '] 

~;::.~:,;:j~ amp. (l ml) XXXVU, •]l 
?ecanoic., 0,05 ml a1cohol 5ie mg _noradrostenolon: :;;~;j 

T rnallopropylicust tartalmaz. nzyhc, 0,2 ml alcohol :_(_•._"j, 

.1av atok: Miuden ol an 
~rt-Os anabolikus i:tás :~~melyben erélyes.-és ,~TJ 
lSmert anabolikus készítm, s~~s, vagz az eddig- '-1 
zonyultak. f _ pl di b enye atástamnnak bi- -:"]' 

· • ..l.öY • a eteses retinop th • :'./-ress1v izom ·dystrophi ;_.,. . . a ia, prog- <' 
lis atrophia (W ding a, J..UJ.antilis_ progressiv spina·_-~---- 2, 

· - er -Hoffmann d 
mmt mamma-carcinoma. -syn roma), vala. !j 

A~ag-:"lás: I. musc. kell alkalm . ·:\J 
md1catiótól frlggően individ a~. Az adagolás az 
beteses retinopathiában 3 he;:::;J:: általában dia- ~:-:1' 
ma-tumorban ugyancsak 3 e;it 50 mg, mam. 
~ystro:phiákban: felncSttekn:~~e~~ 50 mg, izom. ,c<'-·-j 
tül heti 2 X 50 mg gyermek kn k h onapon keresz. ·::cJ 

' 
8 e etenként 50 mg. >-; 
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Ellenjavallatok: Prostata,- és férfi emlő-carcinoma. 

:rifegjegy:tés: + Társadalombiztosítás terhére csak 
szakrendelések rendelhetik. Körzeti, üzemi stb. 
orvosok csak szakrendelés (feh-vőbeteg-gyógyinté· 
zet) 2 hóna.pnál nem régibb keletű javaslata alap
ján rendelhetik. Ilyen esetben a vényen a javaslatot 
adó intézményt, szakrendelést és a javaslat k!':ltét 
fel kell tüntetni. Közgyógyellátás terhére nem ren" 
delhetó. - Lejárati id6: 2 év. 

Csomagolás: lXl ml 48,- Ft, 25Xl ml 1178,70 Ft. 

JlETANDROL K.Gy. XXXIV. 
olajos inj. 25 mg és 250 mg 
Összetétel: 1 amp. (1 ml) 25 mg testosteron. phenyl· 

prop„ 0,1 ml alcohol. benzylic.-ot, 
1 amp. {1 ml) 250 mg testosteron. phenylprop., 
50 mg urethanum, 0,1 ml alcohol izopropylic., 
0,25 ml alcohol benzylic.-ot tartalmaz. 

JavallatQk: Férfi clima:s:, ejaculatio praecox, férfi 
hypogonadismusa, impotentia, infantilismus, cast· 
ratiós tünetek, Klinefelter-syndroma, férfiak ostitis 
deform.ansa, ill. Paget-kórja, prostata-hypertro
phia, eunuchoidismus, acromegalia, h:ypophysaer 
cachexia, panhypopituitarismus, endoroetriosis, 
menoMmetrorrhagia, inoperabilis metastatizáló és 
recidiváló női mamma-carcinoma. 

Adagolás: .A kórképtől függően a 25 mg-os inj.-b61 
hetenként l vagy 2 ampulla, esetleg kéthetenként 
2 amp. í. musc.; a 250 mg-os inj.-b61 h.a.vonte, 1, 
esetleg kéthetenként 1 amp. 

Megjegyzés; + Társadalombiztosítás terhére a 25 
mg-os szabadon rendelhető; a 250 mg-ost a szak
rendelések rendelhetik, ill. csak szakrendelés (fekvő
beteg-gyógyintézet) javaslata alapján rendelhető; 
a vényen a javaslatot ad6 szakrendelés (fekvő· 
beteg-gyógyintézet) és a javaslat keltének feltü."'1-
tetésével. 

'17" 

Emlőrá.kból kiindult áttételes csontrák esetében 
a megyei onkológus (Budapesten: Onkologiai Gon· 
dozók főorvosai) által kiállított vényen vagy az 
általuk engedélyezett, aláírásukkal, bélyegzőlenyo-

2Gü 



m,atukkal .ellátott szako1·vosi, körzeti stb. 
venyen 1n1ndkét készítmény térítésmentesen· 
d~lhető. M~nde~ más 1negbetegedés esetén 
~~-telesen, 1lletől~g csakis a 40/1958. (Eü. J(. 
Eu. Itf. sz. utas1tás 6. §-ában említett 
rendelhető térítésmentesen. Aphrodisiacumes.„kbc.'kl>e~ ,j 
társadalombiztosítás terhére riem rendelh:~: a. 
A 2.50 mg-oBra a vényt két péld-Onyban ( nui: l ~! 
tat) kell kiálUtani. - Lejárati idő': 3 év." ~o at'-·. 

Csomagolás: 3Xlml a.mp. 25 mg 20,60 Ft 25X1 
amp. 25 mg 139,80 Ft; ' .._ lnl 
b. 3 X 1 ml aJnp. 2GO mg 121, 90 Ft. 

RETARDIL~IN. E.Gy.T. XLVII 
szuszpenzwsmJ. 400 OOONJ;;, 1 OOO OOO Jl.'!ii 
Összetétel: 1 gumidugós üveg I. 400 OOO NE be 

· ilJin' · nzyl. petuc -pr?cam.-ot, 1 amp. oldószer II. 2 rnl in. 
natr. chlor. moton.-ot; J· 
1 g~idugós üveg I. 1 OOO OOO NE benzylpenieillin. 
pro~.-ot, 1 a.mp. oldószer II. 5 ml inj. natr 
chlor. 1soton.-ot tartalmaz. · 

Jav~latok: Peni?~n-in?l.catiók. 12-16 órán át ki
elegítő therap1as pemcillin·szintet biztosít. 

Megjegyzés: ~ Társa-dalo1nbiztosítás terhére szaba
don rendelhető. - Lejárati idő: 2 év. 

Csomagolás: I. 1 X400 OOO l\TE + IL 1X2ml12 -Ft 
I. 50X400 OOO NE+ II. 50X2 inl 525,..:_ Ft' 
I. lXl 000 OOO NE+ 1X5 ml 25 80 Ft ' 
L 50Xl 000000 NE +u. 50X5 ,;,11194,-Ft. 

RHEOPYRIN 
inj„ drazsé 

K.Gy. VI. 

Összetétel: 1 runp. (5 ntl) O.í5 g pheuylbuta7: t 
0, 75 g amidazoph.-ot; - ,on. 11a r„ 

1 drazsé 0,125 g phenylbutazon., 0,125 g an1id
azophen.-ot tartalmaz. 

Javall~tok: Arthritis, monaTthritis, polyru·thritis rheu
mati~~ acuta, su~acuta et chronica, lwnbago, peri
carditrs rheun1at1ci-1 acuta, podagra, polyserositis 
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rheumatica, spondylarthritis, lágyrészek rheuma
tismusa, neuralgia, polyneuritis aeuta et chronica, 
neuralgia facialis, adnexitis, salpingitis, paramet
ritis, íritis és iridocyclitis,~ papilloretinitis. 

Ellenjavallatok: Rhythmus-zavarok, "itium cordis, 
myopathia cordis chronica, amidazophen·érzékeny
ség, vese- és májmegbetegedések, gyomor-~ ny'.3m
bélfekély, oedema-készség, oedema fellépte,- ;to
vábbá a. vérképzőszervek megbetegedései (anaemia, 
leukopenia, thrombocytopenia). Görcskészség ese
tén parentera.lisa.n tilos adni. Krónikus kezelés 
esetén a leukocyta·szárn hetenként ellenőrizendő. 
A fehérvérsejtszám ellenőrzése nélkül protrahált 
kezelést nem szabad folytatni. 

Adagolás: Rheuma kezelésére 1 amp. naponta vagy 
másodnaponként, fektetett betegnek i. glut„ hosz
szú tűvel mélyen, mindenkor lassan, 1-2 perc 
alatt injiciálva. Nőgyógyászatban 4-5 naponként 
1 amp., amíg a láz és a fájdalom meg nem szűnik. 
Drazséból 4--6 drazsé naponta. Csak orvosi ellenőr
zés mellett adagolható. Hetenként a fehérvérsejt
szám ellenőrizendő. 

Megjegyzés; + Társadalombiztosítás terhére szaba
don rendelhető. - Lejárati idő: inj. 2 év. 

Csomagolás: 5 X 5 ml amp. 38,20 Ft, 50X5 ml amp. 
311,80 Ft, 
b. 20 drazsé 20,90 Ft, b. 50 drazsé 52,30 Ft, b. 500 
drazsé 523,- Ft. 

RHEOSOLON K.Gy. 
tabl. 

VI. 

Összetétel: 1 tabi. 2 mg prednisolon., 100 mg phenyl
buta.zon. ·ot tartalmaz. 

Javallatok: Polyarthritis chronica; febris rheumatica 
(polyarthritis rheumatica acuta., carditis, polysero
sitis); spondylarthritis ankylopoetica; periarthritis 
(hnmeroscapularis stb.); bursitis; arthrosis (in 
stadio infiammationis). - Rendelése előtt mérlegelni 
kell a, nenokívánatoB következrnények lehet6ségét és 
koc.l:.ázatát (kortikoszteroid-kezelés veszélyei)! 
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EHenjavaila.tok: U1cus ventriculi et duodeni; vese: 
és májmegbetegedések; decompenzált vagy deeom. 
pensatio határán levő szívbetegségek; diabetes znel
litus. Oedema, oedem.a-készség és hypertonia 
tében csak sószegény diéta mellett, állandó· 
őrzéssel alkalmazható. -

Adagoi5.s: Individuális. Első napon 4-6 tabletta, a 
további napokon 2--3 tabletta. (A kúra folyamán 
a vizelet, vérkép és májfunkció időnként ellen
ŐTzendő.) 

Megjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére szak
rendelések rendelhetik, csakis olyan megbetegedé
sek esetében, amelyekben egyéb szabadon rendel
hető, alkalmazható gyógymód nem vezet megfelelő 
eredményre. Körzeti, üzemi stb. orvosok szakren
delés (fekvőbeteg-gyógyintézet) javaslatára rendel
hetik, a javasla.tban meghatározott adagolásban 
és időpontig, de legfeljebb 4 héten belül történő 
gyógykezelés céljából. - Körzeti, üz;emi stb. orvos 
saját elbírálása alapján legfeljebb 3 héten át alkal
mazhatja. 11Iozgásszervi betegségek heveny és fél
heveny állapotában az előzőek szerint rendelhető, 
mozgá.sszervi betegségek idült esetében csak szak
rendelés rendelheti, illetőleg szakrendelés (fekvő
beteg-gyógyintézet} java.slatára rendelhető, a javas
Jatban meghat.ározott adagolásban és időpontig, 
de legfeljebb 6 héten belül történő gyógykezelés 
céljáb6L 
A vényen a kórisn1ét minden esetben jelezni kell, 
továbbá a. javaslatot adó szakrendelést (fekvő
beteg-gyógyintézet) és a javaslat keltét is fel kell 
tüntetni. 
A vényt két példányban („másdlat"-tal) kell ki
állítani. 

Csomagolás~ 20 tabl. 32,40 Ft, 100 tabl. 143,- Ft. 

RIDOL K.Gy. XII. 
inj.f tabl., végbélkúp 
Összetételt 1 amp. (2 ml) 80 mg dímethylamiuo

acetyl-phentiazid., 1,5 mg methylhon1atrop. brom., 
2 mg lidocain. hydrochlor., 20 mg codein. hydro
chlor., 500 mg novaruidazoph.-ot; 

2G2 

1 tabi. 80 mg dimethylamino-acetyl-phentia.zi?-·• 
1 5 mg methylhomatrop. broro„ 20 mg code1n. 
h drochlor., 50 mg novam.idazoph.-ot; , . 

l
yk' 160 mg dimethylamino-acetyl-phent1azi?-„ 

UP b 20 rng codem 2 2 ing methylhomatr., rom„ alma • 
bydrochlor., 600 mg novamidazoph.-ot tart z. 

Javallatok; vascularis fejfájás, gyom<;>rg~rc:s, pylo=~ 
asmus nephrolithiasis, cholelithiasis, ureikÜs 

sp hói a tenesmus bél·tenesmus, spast 
gob-rcs,.' ti' ydysg-enteriás fájdalmak, tabesesek abdo-
0 s ipa. o, . h eás pana
minalis görcse, hyperemesis, dysmenorr o 

szok esetén. 

Adagolás: Heves, akut f~j~lmak e:,;tén d~1;S8i!i.~b~ 
2 ampulla i. musc. F~Jd . omú ese a:e~ adagok na
legfeljeb~ 2 ta?l., é;:e"Jk~ /fehérvri.sejtszám el
po:r:taésketshz'~~<>~sabb adagolás esetén kívánatos. 
lenorz e '-'-"""""-

• ~ • ..L..L Társadalombiztosítás terhére sza-
MegJegyzes. 'T"'A' , · ·a5 2 'v 

badon rendelhető. - Lejarat1 l : e . 

Csomagolási 5X2 ml amp. 15,- Ft, 50X2 ml amp. 

123,- Ft; 133 Ft' 
lO tabl. 13,30 Ft, 100 tabi., ,- ' 
10 kúp 26,20 Ft. 

RIGEDAL 
tabl. 

K.Gy. XVI. 

1 1 bl 10 rng isosorbit. dinitric.-ot tar· 
Összetéte : ta · 

ta.Jmaz. 
Javallatok: Angina pectoris, stenocardia. 

Ellenjavallat: Glauco1na. 
olás• A kezdő adag 5 mg (Y2 ta,'I;iletta)., E~t s;z 

Adag • "6 • ás időkózökben szükség eseten isme-
a.dagot ~ or · d 15 20 mg 
telni lehet Az átlagos napi a ag , ----:: .. 1 

{lYz-2 tabletta). Az ?gyéni tűrőkadépess:~ e;o:~~ 
, 1 t figyelembevételevel ezt az ago 0 , , . 

seg e . h :D ·r· "ástünet jelentkezese1g. 
san emelni le et a eJ aJ .. d a vérnyo· 
Antihy--pertensiv szere~el eg~rutt a va, k ll ellen· 
mást - különösen elemte -:-- gyakra~ '~elt vér-
ő . . t a Rigedalnak IS van merse 
r1zm~-m~:rk· k ntő hatása aroi más szerek hatását 

nyomcwcso e · • 



~otenciálhatja, és ilyenkor kellorneclen 
t1kus h~ypotonia keletkezhet. Az ad~ orthosta. 
vel. ez elkerülhető. g 

fi!eUékhatás· A bete k , , 
jelentkezhet, ame1e :gy reszén~~ átmeneti fejfájás 
szűnik. Y z adag csokkentésekor meg. 

M~~~::i:eltetr.á.rsadalombiztosítás terhére s7..aba. 

Csomagolás: 50 tabi. 14,80 F t, 250 tabl. 64,40 Ft. 

RI4?ENICID K.Gy. 
~clben oldódó drazsé, végbélkúp 
Osszetétcl: 1 drazsé 0,25 g 3.''; hion•n· 'd t 

XLVII. 

1 kú 0 5 . "" ~~ -'-1 .-o : 
P ' g aethionanrid.-ot tartahnaz. 

Javallatok: A gfunők' . u1 . , 
lis egye'b 'tl6 011 pk monal1s cs eztrapuhnona-

' ga szere- el b · valamint e , ", szem en resistens eset<>i 
. tol. . gyeb gá.tloszerekkel szemben fennál,; : 
1n erantia. ~o 

Ad~go1ás: Dra.zséból felnőtteknek 0, 75-1 aza 
~ ~b naponta; gyermekeknek 20-40 r!' z 
su~killogrammonként. A végbélkúpból feln~Z:~~ 
ne -1 db, gyermekeknek X X 
este. - A tapasztalatok szerint2- 2 ~? reggel és 
napi 1 drazséval ill 1 , b ,1~é!13zeru a kezelést 
5 nap után napi 2 dr~zsé v~:~ 17p~al elkezdeni, 
napi 3 drazsé ill 2 k, ' RJ .úJabb 5 nap után 

• · upra emelni az adagot Ennél 
IP...agasabb adttgot az esetek többség 'b . b 
a jelentkező gyomorpan•"z k . ,e en a eteg 

dn· =:. 0 nuatt nem tud 
sze . t. A panaszok hiányában azonban az ideáli 
napi adag . 4 drazsé, ill. 2 kúp. A ó . 

8 

szc1nben vmzonylag gvorsan ba„<-~-r· gly ~zen_el 
tent· 1 k 1 k. , v ~= io og1ai resrs-

, . ia a.a .. u 1, ezert mindenkor kombináltan k ll 
adagoblni, olyan más gátlószerrel egvütt amellyeel 
szemenmégbat"l ·· , v' 
1 h 

n e 8110 ogia1 érzekenység felté'" 
ez eto. =-

M~j:,;;rzé~; ~ Orvosi vé~yen Rigenicid nem rendel
e ?ll A .J:1'o?~tegnek R1geniciddel történő kezelését 

a.:i; I ete es lBC-gondozó intézet végzi. 

Csomago)ás: 50 drazsé rll.80 Ft· 
10 kúp 26,- Ft. . ' 
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JlIGENICID K.Gy. 
infúziós oldat lzészítél-'éhez 

XLVII. 

Összetétel: 1 üveg 500 mg aethionamid.-ot tartahnaz 
(sósavas só alakjában); 
pH-beállító oldat: 0,112 g natr. bicarb. pro infus-, 
aqua dest. pro inj. ad 8 rnl. 

Javallatok: Güm6kór pulrnonalis és extrapuiino~'hlis 
folyamatai; egyéb gátlósz-erekkel szemben resistens 
esetek; egyéb gátl6szerekkel, továbbá oralis 6s rec
talis R.igenjcid-adagolással szemben fennálló intole
:rantia. 

Ellenj:>.vaUtitok: Emészt5rendszer betegségei, ill. kóros 
állapota; gastritis, gyon1or-bél fekély, gyomorresec
tio utáni leronüott álla-pot, coiit.is, colitis u]cerosa, 
májlaesio, cachexiás phtysisek, terhesség. 
P. ... korai rezisztencia fellépése mia-tt a R.igenicidct 
nllndig má.s antituberculoticLumnal kell társítani, 
egyedüli alkalmazása ellenjavallt. 
Ha a betegnek idegrendszeri vagy psychés zavarai 
voltak, a Rigenicid cycloserin-ko1nbinációban az 
esetleg fellépő idegrendszeri tünet.ek miatt nern 
adagolható. Nem ajánlatos alkalmazása krónikus 
alkoholizmusban, epilepsiában, különösen INH- és 
cycloserin-kombinációban, mert neurotoxikus tün.e
tek jelentkezhetnek. 

Adagolás: Szokásos napi adagja 1 üveg, azaz 500 mg 
etionamid. Az infúziós oldatot célszerűen a követ
kező módon lehet elkészíteni: 500 ml 5%-os steril 
glukózoldathoz vagy 500 ml steril fiziológiás kony
hasóoldathoz hozzáadjuk a pH-beállító ampulla 
tartalmát, aza,z 8 ml steril izotoniás natriun1 bi
carhonat oldatot. Felrázás után ebből a keverékből 
10 nil-t fecskendővel felszívunk és a gt.unisapkán 
át befecskendezzük a hatóanyagot tartalmazó 
üvegbe. A hatóanyag teljes feloldódása után a 
gumisapkás üvegből fecskendőbe szívjuk fel annak 
teljes tartalmát 6s hozzáadjuk a glukóz-, ill. kony
hasóoldathoz. 
Az ilyen rnódon elkészített l ezrelékes, kb. 4,G 
pH-jú oldatot az elkészít&.:; ut.án közvetlenül, tartós 
cseppinfúzió forinájában 2-3 óra alatt i. ven. in
fundáljuk a szokásos módon. 
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L4-z infúziót az egyénileg változó szükséglet sze , 
naponta tanácsos adni és az egyéni tű ·"k - n:it 
fi~ele?1~evé1:8l~vel esetleg csökkentenL

0 
cJTiZSSé~ 

a~ 7uz~on kí\.:'il még legalább napi l tabl R-el'ű. 
rnc1 et 1s adm. A kúra időta tam, _ · . ige_
célszerű meghatározni. r ~ a1, esetenként 
A készítmény oldott álla.~ b , 
PAS-natr. infúzió thiosemik~~l- an n~m . ta.rolható. 
~vételével a R,ig~nicid-infuslorn:ott es ~ocarlidUI:n. 
kombin~ciós therapiájában alka~zh~den i;náa 
berculot1cummal együtte d tó ant1tu. 
(A PAS lúgos kém.ha .sen ?' agolha0· 
oldatából kicsapja!) tása miatt az et1onamidot 

RifeHé.khatá!ilok: Gastrointestináli k , 
talanság hán · a h' , - 8 panasza·; etvágy. 
ki''tt.: k' R' yinger, anyas, gyomorfájdalom b" 

u ~se · 1tkán psychés _ l • or-
zavarok amel ek a , zavara.s::, menstruációs 
malizálÓdnak. y gyogyszer elhagyá.sa után nor-

Megjegyzés: + Csak fekvőbete ~ ó · , 
szére van forgalomban Or g:eY, gymtézetek ré
delhető. . vos1 venyen nem ren-

Cs~magolás: 50 X 500 m + 
375,- Ft. g 50 X 8 1111 oldószer 

RIGETAMIN K.Gy. 
sublingualis tabl. XVI. 
Összetétel: 1 sublingualis tabi 1 . 

tartalmaz. · mg ergotam1n tart.-ot 

Javallatok~ 1\'figraines roham m lő , , 
Vascularis tipusú egy~b fe. fá~~e kzese. es _kezelése. 
valensek. J Jaso • nngram-aequi-

EllenjavaIIatok: Peripheriás ke1·· , . 
naria-megbetegedé.s, hypert -~ges~ _zavarok, coro
ség, gravidiJ·as _ oma, maJ- és vesebeteg
thrombophleb' 't: sopsr~, súlyos arteriosclerosis 

~ IS, p1·ur1tus. • 

. 4.dagolás; A roham fenye(}" tő . 1 . 
l tablettát nyelv alá tév:~ld ,::J?ek kezd~tekor 
~dag szükség szerint megis~telh~:g~k . .t;z a~ 
osszrnermvisé!I' ne halad. . • e a napi 
1 havi ös;zm:nnyiség p;:gm~gt 

1
a,_ 3 tablettát, az 

lehet. a aban 12 tabletta 
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l\'legjegyzés: ++: Társadalombiztosítás terhére sza
badon rendelhető. 

Csomagolás: 12 tabletta 8,30 Ft. 

RITOSEPT B. 
oldat 

XLVI. 

Összetétel: 1 üveg (250 ml) 1,25 g hexachlorophen.-ot 
tartalmaz káliszappantartalmú vizes oldatban. 
1 üveg (1000 ml) 4-szeres anyagmennyiségeket 
tartalmaz. 

Javallatok: Sebészeti kézfertőt.lenítésre. 

Alkalmazás: A Ritosept-oldatot legcélszeríí.bb cse· 
pegtetőpalackból alkalmazni. Egy-egy alkalommal 
5-10 ml-t öntünk a kézre. Az első lemosakodás 
előtt szappannal, kefével és folyó meleg vízzel 
mossuk a kezünket mintegy 2 percen keresztül. 
Első bernosakodáskor a Ritosept-oldat említett 
mennyiségével szintén 2 percig keféljük a kezet, 
majd folyó meleg vízzel mossuk le. Ezután újabb 
adag Rito.Sept-oldattal további 3 perces kézmosást 
végzünk. A második aznapi beroosakodáskor már 
csupán 3 percig tartó kézmosás szükséges 5-10 ml 
Ritosept-oldattal, kefe nélkül. A harmadik aznapi 
bemosakodásnál 2 perces kézmosás is elegen.dő a 
megadott menn:yiségű oldattal. - Nyílt sebeket 
Ritosepttel kezelni nem ajánlatos. 

Megjegyzés: Szakrendelések a biztosítottnak a szak
rendelésen történő ellátásához nem a társadalom
biztosítás terhére, hanem a pro ambulantia sze
rekre meghatározott módon szerezhetik be. 

Csomagolás; 1 üveg (250 :ml) 8,70 Ft, 1 üveg (1000 ml) 
27,-Ft; 
1 műanyag paJ.ack (1000 ml) 19,- Ft(+ 15,-Ft 
betét) • 

RUTASCORBIN K.Gy. 
tabL 

XXXI. 

Összetétel: 1 tabi. 0,02 g rutin„ 0,05 g acid. ascorb.-ot 
tartalmaz. 
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Javallatok· Hae . 
bopeni • · niorrhag1ás djathesis, purpura thr 
ne h . c;a, ?.u;riura medicamentosa, haem 

0 ~ 
P ritis, tudővérzések retinitis <:»l aturj 

~~:~:t. fragilitasával' kapcsoi~,t~sau~;~~ _ab v 

_4.dagolás: Naponta 3-szor l tabl. 

It!egjegyzés: Társadalombizto ít' 
rendelhető. s as t,erhére 

Csomagolás: b. 20 tabl. 12,30 Ft b 100 
• · tabl. 61,.50 Ft, 

RUTIN Ch. 
drazsé 20 mg 
Összetétel: 1 

Megjegyzés· T' d . • arsa alomb1ztosítá ,_„ l ' 
rendelhető. ' 8 ""'r iere szabadon 

Csomagolás: 50 dra7,sé 12,90 Ft. 

RUTOPHYLLIN A. 
tabl. XVI, 

Összetétel; 1 tabl 0 o2 t. 
o_.1 g theophylIÍu.'-ot fa.~~a~~;,03 g butoha:rbital., 

Javallatok: Ifypert · . . to · oiua, arlieriosclerosis · 
, rrs, vasoregulans scdati ' a?@na pec-

zese és kezelése. vum, apoplex1a n1egclő-

Adag0Iás: Naponta 3-szor 1-2 tabl. 

MegjegyZé.s: * Társada.Iom bizt ' ' 
don rendelhető. • ositas terhére szaba-

Csomagolás: b. 20 t.abl. 15,IO Ft, b. 500 t'.'bl 3'" "OF 
" • I •,D t. 
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5ACERNO !C.Gy.T. 
tabi. 

III. 

Öss.<-~tétd: 
tallnaz. 

tabi. 0, l 0 g inephenytoinnn10t ta.r-

Java.Hatok: Epilepsia (grand inal) bal'bif;urá,tokkal 
vagy brómmal nem befolyásolható eseteibe:rr_. _ 

Adagolás: Naponta 3-szor 1 tabl. Az átmenet más 
anticpilepticumokról foltozutosan történjék. Csak 
orvosi ellenő1·zés 111ellett alkalmazható. 

1\-iegjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére szaba· 
don rendelhet.ő. 

Csomagolás; 20 tabl. 10,:iü Pt, 50 tabl. 22,80 Ft. 

SALVADOR K.Gy. 
tahi. 

VI. 

Ö.s;;zetétel: l tabl. '15 ing barhiLal., 80 ing cofl"ein., 
150 mg a.1nidazoph., 1.50 mg phenacet,in."ot tar· 
talmaz. 

J avaUah A.nalgeticum. 

Adagolás: Naponta l-3"szor 1-2 tabl. 

1'-legjegyi;:és: ~ Társadalombiztosítá.s terhére sza.ba" 
don rendelhető. - 10 tabl. 01'\'0si vény nélkül is 
kiadható. 

Csomagolás: b. 10 tabl. 7,- Ft. 

SALVOSEPTYL A. 
tabl. 

XLVII. 

Összetétel: I tabl. 0,5 g sulfathioureát tartalinaz. 

Javallatok: Strepto-, staphylo·, pneumucoccus-fertő· 
zések, valamint a hűgy- és epeutak coli·fertőzése, 
gyermekek pyuriája és fertőzéses enterocolitise. 

Adagolás: Átlagos adagja felnőtteknek 0,1 g-0,15 
g/kg/die, mely adagot négy egyenlő részre elosztva 
vetetjük be. 
CsecsemJJknek napi 0,25 g/kg, 1-2 évesnek0,20 g/kg, 
3-ö évesnek 0,20 g-0,15 g/kg-ot adunk étkezés 
után. 
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Megjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére szaba~ 
don rendelhető. -

Csomagolás; b. 24X0,50 g 11,75 Ft, 250X0,50 g 
122,- Ft. 

SANb0
1
TENSIN E.Gy.T. XVI. 

ta . 10 mg és 25 mg 
Összetétel: l tabl. 10 mg, ill. 25 mg guanethidinum 

sulf.-ot tartalmaz. 

Ja~a".Iiatok: K?zépsúlyos és sűlyos hypertonia, bele
ertve a mah.!pus lefolyású kórképeket is, továbbá 
hyperthyreosIS. 

Eálenjavallatok: Chromaffinoma okozta hypertonia 
ez esetben ugyanis a guanethiclin a keletkezett 
noradrenalin hatását még fokozza is. A oara.. 
~ym~atholytikus tónus fokozódása miatt a gy;mor
es" beI;rendszer betegsége esetén, valamint műtét 
elott alló betegeknek nem adható. 

Adagolás: Kezd? adagja napi 10 mg. Ezt az adagot 
7-14 nap múltán, 1-2 het-es időközönként 10-10 
m,g-mal ernel~ük arra a mennyiségre, amely a kívánt 
;ernyomássZI.1:1;tet biztosítja. Ez a hatásos adag 
alta1ában napi 50-75 mg között van, bár egyes 
esetekben már :WPi 5 mg is kellő hatású lehet, más 
e~etekb?n pedig csak napi 400 mg alkalm.azása 
b1ztosít3a a kívánt ala.cscny tensio-értéket. 
Hospitalizált betegnél az adag rövidebb időközön
kénti emelése is megengedhető, de ilyenkor is 
:figyelembe kell venni, hogy a Sa-notenSin hatása 
egy hétnél rövidebb időn belül általában nem 
jelentkezik. 
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Kizárólag intézeti kezelés esetén kezdő adagként napi 
25 mg az adag, a-mit naponta 12,5 mg, ill. 25 mg
mal emelünk a vérnyomás kívánt mértékének el
éréséig, ill. amíg a mellékhatások nem jelentkeznek. 
Más vérnyomáscsökkentő szerekkel elsősorban 
thia~~-~zármazékokkal (Chloru:rit, Íiypothiazid) 
komomálva a Sanotensin adagja - a szükséghez 
képest - csökkenthető. 
-:iz adagolás beállítása lehetőleg intézetben történ
J~k, a Sanr;tensin további alkalmazása idejére pedig 
bn~tosítan1 kell a.z orvosi elienőrzést. -

_ _i_ 

Hyperthyreosis esetén - adjuvánsként - 25-50 
mg-os napi adagok a peripheriás sympathikus tűl
súlyra visszavezethető tüneteket jól csökkentik. 

llfellékhatás: A készítmény különösen a reggeli fel
keléskor okoz álló testhelyzetben jelent.ős vérnyo
máscsökkenést, mely ájuláshoz is vezethet. Eny
hébb esetekben ezt az orthostatikus tens_~o-C§,{)_k· 
kenést therapiásan is ki kell használni, vagyis a 
beteget nem szabad ágyban tartani. Súlyosabb 
orthostatikus hypotoniánál Trendelenburg-helyzet 
va.gy noradrenalin-infusio alkalmazása javasolt. 
Gyakran jelentkezik a szer alkalmazásakor di
arrhoea, melyet az atropin jól szüntet. Az esetleges 
bradycardia rendszerint nem okoz különösebb kel -
lemetlenséget. Előfordul továbbá ejaculatiós irnpo
tentia, mely.mindig reversibilis. 

1\-fegjegyzés: ++Társadalombiztosítás ierhére szak
orvosi rendelésen szabadon, egyéb esetben szak
orvosi javaslat alapján rendelhető. 

Csomagolás: 40X10 mg tabi. 17,80 :Ft, 200Xl0 mg 
tabl 82,80 Ft. 
20X25 .mg tabi. 20.10 Ft, 200X25 mg tabi. 
181,50 Ft. 

SÁRGA VAZELIN B. XLIV .. 
Összetétel: 1 tubus 20 g vaselin. flav .-ot tartalmaz. 

Megjegyzés; Társadalombiztosítás t.erhére szabadon 
rendelhető. 

Csom&golás: 1 tubus (20 g) 2,60 Ft. 

SCOPOLAMINUM H'l'D ROBROMICUM 
K.Gy. IV. 
inj. 0,05% 
Összetétel: 1 amp. (1 ml) 0,5 mg scop. hydrobrom.-ot 

tartalmaz. 

Javallatok: Parkinsonismus, tremor senilis, paralysis, 
delírium, narkózis bevezetése morfinnal. 

Adagolás: Naponta 1-2-szer 12-1 amp. 
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l' . .r:eg;egyzés: ~"I:+ Tú.rsadalombizto.$Ítás terhére 
badon rend_elhető. 

Csen1agolás: b. l()Xl inl an1p. 13,.1)0 Ft, lJ. !)():.:]· 

arnp. f\7,GO J:i't. '' 

SClJTAl'dIL-C E.Gy.T. 
drazsé 

XI. 

Összetétel: I drazsé 0,15 g · e-ar1soprodol., 0,10 g 
P™-'acetam.ol.-ot tartalma.z. 

Ja~all,atnkg Fájdalmas izom-spasmussal járó áll 
„okoan: rhemnatoid arthritis spondyl · · apo. ritis h . · ' OSIB, penarth
ral;p"ákumeroscapular1s, neuritis n. ischiatlici. neu-

. - , ' lumbag~, arthrosisok, bursitis, po~tfrac-

d
tn1ás állapotok un. rheu111atolocria.i szaka tum 

ist,ors•"o b! t" , "" ' -, or . • su uxa 10 es luxatib által kiválto ' 
1zo1n··spasmusok l , ·' tt h • a gopatn1as roftex-dystrophiák 
psyc _ogen rhe;un1atisn1us, torticoUis, Little-kór' 
ti etanra, akt~v és, passzív torna- és rnozgásgyakor'. 
atok n1egkonnj-·1t.és8 . 

Adagolás: Át,lagos napi adagi·a felnőtte!·nek •. ü , 'l ·d" l '"" ~ es eves-
ne l oseob gyer1nekek11ek 3 X 1 drazsP étk ' 
u~~n. A drazsékat erősen keserű ízük ;;iatt ezes 
a3anlatos szétrá.o-ni. nem 
~Pigyehneztetés• Q · . ' , ad~ , · „ yGrn;eKeknek 3 eves kor alatt nem 

t~ ... J ármuvezetok, veszélyes gépek inellett 
~agy epill.eten dolgozók nem szedhetik. 
Ha folyama.tos szedése 10 napon túl is szül ég 
v~gy„ha, 12 év~.n ~luli gyerrr1ek szedi, ez csak ~rv:Í 
e enorzessel torténhet. Az alkol·ol haWs't te ciálja. • i a po n-

Mel.Iékk!iatás: Nagyobb adagok alkahnazása osetkn 
r1t an álmosság, bágyadtság, gyengeség léph~t fel 
amely a g.rÓ,.,.l'' d · · • 
!! 

_ , , .i t> • zer a. agJa.1nak csökkentésére í11 
e w.gyasara n1egszűnik. ' ' 

Megjegyzés: + Társa.dalorabiztosítús terhére sza ba 
don rendelhető. , , " · 

Csomagolás: 20 drazsé 11,80 Ft, 200 drazsé JOO,-Ft. 
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5ECADOL K.Gy. 
drazsé 

XVI. 

összetétel: 1 drazsé 1 ing ergotamin. tartar., 100 mg 
coffein.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Migraine, ill. migrainc-aequivalensek, vp.,s

cularis fejfájások. 
Ellenjavallatok: Peripheriás érszűkülettcl járó be-bei

ségek, angina pect-0ris, coronaria-sclerosis, máj- és 
veseelégtelenség, terhesség. 

Adagolás; Individuális. Általában a migraine-es ro
ham kezdetén 1 drazsét adunk. Ha a roham fél
órán belül nem szűnik, még egy drazsé adható, 
de a napi összmennyiség ne haladja meg a 3 drazsét, 
az 1 havi összmennyiség pedig általában 12 drazsé 

lehet. 
Megjegyzés: ++. Társadalombiztosítás terhére sza

badon rendelhet6. 

Csomagolás: 20 dt·azsé 8,- Ft, 250 drazsé 100,- Ft. 

SEDUXEN K.Gy. 
tabl., inj. 

IV. 

Összetétel: 1 tabi. 5 mg diazepan1..·0t, 
1 amp. (2 :ml) 10 mg diazepam., 4 rng lidocain, 
hydrochlor.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Fokozott psychés feszültséggel járó kór
képek, ingerlékenység, félelemérzés, szorongás, neu -
rasthenia, vegetatív neurosis. Szerv-neurosisok 
(neurogen eredetű cardiovascularis, epigastrialis 
panaszok), gyomor- és bélfekély, angina pectoris, 
myocardialis infarctus adjuvans tüneti kezelése. 
Különféle szerv-localisatiójú climaxos panaszok, al
vászavarok. Psychiatriaimegbetegedések: kényszer
neurosisok, phobiák, hysteroid reactiók, hangulat
labilitas, szorongásos neurosis. Epilepsia adjuvans 

kezelése. 
Fokozott izom-tonussal és spasticitassal járó moz-
gásszervi megbetegedések. 
Inj.: továbbá status epilepticus. Abortus i.1nm.inens, 
fenyegető koraszülés, korai bUI·Qkrepedés. Terhes-

18 Gyógyszerkészítmények 
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• . te hesség 3. hónapja után. Placenta 
· .t.....: toxtCOSlS" a r D ]'-" k ( . s!"é~ . S filé kitol;l.si szaka. e ll'lUfilo tre. 
prMVlS.. z 8 ) 

toricus Iá.ws stb. · mens. ' 
Elleojava.Ilat: Myasthenia gravfo .. 

Adagolás: Tabl. Átlagos adagja gyermekeknek és le
gyengült, idős egyéneknek ambulans kúrában na
ponta 2-3-szor 1/ 4-1/z tabletta. Felnőtteknek na
ponta 3-szor Yz-l tabletta a kezdő adag, amelyet 
az egyéni érzékenység és szükséglet :figyele1nbevé
telével fokozatosan emelni vagy csökkenteni lehet. 
Alvászavar esetén lefekvés előtt 2-3 tabletta, 
vagy napközben alkalmazott 2-s'.l;er Y2-l tabletta 
.kiegészítéseként este 2--3 tabletta. 
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Mozgásszervi megbetegedésekben: felnőtteknek na
ponta 3-szor %-1-2 tabletta. 
Fekvőbeteg-gyógyintézetben a tüneti Mp súlyos
ságának megfelelően az átlagosnál nagyobb adagok 
is alkahnazhatók. 
Inj.: Fokozott psychés feszültséggel, motoros iz
galmi állapottal, paranoid hallucinatióval járó kór· 
képekben az átlagos adag naponként 3Xl0 mg 
i. musc. szükség esetén 3-4 óránként 10 mg 
i. musc. 
Status epilepticusban a kezdő adag felnőtteknek 
l 0 mg i. ven., ezt az adagot szükség esetén l óra 
műlva meg lehet isn1ételni i. ven. vagy i. musc. 
A status epilepticus oldódásáig 3 óránként 10 mg 
adagolható i. musc. Delírium esetén 3---4 óránként 
10 mg i. :musc. Induláskor 10 mg i. ven. +ro mg 
i. musc. Fokozott izom-tonussal és spasticitassal 
járó kórképekben az átlagos napi adag 1-2-szer 
10 mg i. musc. Fenyegető koraszülés, korai burok· 
repedés, abortus :ímminens esetén a kezdő adag 
10 mg i. ven. + 10 mg i. musc. Szükség esetén ez 
az adag I óra műlva megismételhető. A fenntartó 
adag naponként 3-4-szer 10-20 mg i. musc. 
A tünetek javulásának megfelelően az adagot foko
zatos'an csökkenteni lehet. 
A szülés kitolási szakában, annak megkönnyítésére, 
ill. megrövidítésére 2-3 ujjnyi tágasságű méhszáj 
mellett 20 mg adagolható i. musc. 
Placenta. praeviában, a terhesség 3. hónapja után 
fellépő terhességi tox.ioosisban: a kezdő adag 20 mg 

i, musc. Fe~tartó adagként naponta 3--4-azér 
10-20 mg 1. musc . 
Tetanua a<ljuvans kezelésére 8 óránként 10 mg 
i. ven. Gyermekek adagját valrunennyi indicat-őa 
területen a testsúly, az életkor és az általános álla.. 
pot figyelernbevételé\.-~eI, esetenként kell megha
tározni. 
Idős legyengült egyéneknek az átlagos adagok 
fele,' kétharmada adagolható. 
A kívánt akut hatás elérése után a kezelés per os 
folytatása célszerű, 
A Seduxen ínj. más injekcióval közös fecskendőbe 
a hatóanyag kicsapódásának lehetősége miatt nem 
szívható fel . 

Mellékhatások: .A_ kúra kezdetén esetleg fellépő fára
dékonyság és álmosság az esetek többségében né
hány nap alatt spontán megszűnik, az adag Csök
kentésével pedig minden esetben k:i1..-üszöbö1:hető. 
A Seduxent szedő betegek lehetőleg tarfaSzkodJanak 
alkoholt tartelmazó iwlok fogyasztásától, mert a 
Sedu:x:en - hasonlóan egyéb psychotrop gyógy
szerekhez - alkoholfogyasztás esetén individuális, 
előre nem látható reakciókhoz vezethet. 
Gépjárművet vezetőknél és magasban dolgoz6knál 
Seduxen-adagolás, a rendkívül változó érzékenység 
figyelembevételével, egyéni indicatio és az ad~ 
körültekintő meghatározá-sa esetén, óvatosan a!· 
kaJmazható. A Sedm::en tablettának a rendelke· 
zésre álló vizsgálati eredmények alapján teratogen 
hatása nincs:, de a készÍtmény alkalmazása - m~ 
tranquillosedativurookhoz hasonlóan - a terhesseg 
első harmadában mégsem ajánlatos. 

Ií!egjegyzés: + TársadaJ?,W-bi_z~o~ít~ .terhére szaba
don rendelhető. - LeJara.fa ido: lllJ· 2 év. 

Csomegaiás: 20 tabl. Il, 70 Ft, 200 tabl. 102,60 Ft; 
5X2 ml amp. 22,- Ft, .50X2 ml amp. 214,10 Ft. 
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1f 
XLv.0fj s~~~~!tí. 0~i1g~é!·o,s g 

SEPTOSYL RGy.T. 
szemkenőcs 

II. 

1 . , {l ml) 0 165 g phenobarbital., Összetétel: l tubus 0,5 gsulfadimid. inrnn.-ot tartaltua.,. _:J Összetetel: 1 amp. '(2 ml) 2-szeres anyag-5 g vazelin típusú kenőcsben. '"' ~"'.-1 0,55 g nrethan.-ot, 1 amp. 
- -· 'geket tartalmaz. Javallatok: Különböző baktériumok okozta heveny 

és idült kötőhártya-gyulladás, szaruhártya-beszű. 
rődés és ·fekély, blepharitis acuta, ·angularis, 
·Chronica, ·ulcerosa, blepharoconjunctivitis, dac. 
ryocystitis, fertőzött szemhéj-ekze1na, másodlag

0
• 

san fertőzött trachoma, 

Adagolás: Naponta 2-3-szor borsónyi kenőcsöt az 
ülsó szemhéj mögé helyezünk, és a szemet becsukva, 
enyhe dörzsöléssel szétkenjük. Ha szemhéjra akar
juk alkalmazni a kenőcsöt, a szemhéj szélére he
lyezzük és ott vékonyan szétkenjük. 

Megjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére szaba
don rendelhető. 

Csomagolás: 5 g tubus 5,30 Ft. 

SERTAN Ch. 
tabl. III. 

Összetétel: 1 tabl. 0,250 g prünidonumot tartalmaz, 

Javallatok: G-rand n~al, focalis és psychomotoros epi
lepsia. Kevésbé alkaJmas a petit rnal rohamok 
kezelésére. 

Adagolás: Individuális. Átlagos napi adagja 8 éves 
életkorig 0,125 g (Yz tabl.), 8 évesn01 idősebbeknek 
napi 0,25 g (1 tabl.). _4._ napi adagot az egyéni opti
mális adag eléréséig (ez felnőttnél 0, 75-1-1,5 g} 
2---3 naponként l tablettával (gyermekeknél Yz 
tablettával) lehet emelni. - A therapiás adag 
maximuma napi 2 g. _,<\_ Sertan adagolásának meg
szüntet.ésére, illetve más antiepilepticumra való 
áttérés csak fokozatosan történhet. - A Sertan 
szükség esetén hydantoin-kt,:;,zítményekkel és bar
biturátokkaI kombinálható. 

Megjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére szaba
don rendelhető. 

Csomagolás: 50 tabl. 62,20 Ft, 500 tabi. 582,60 ·Ft. 
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'11, menni Y'l. sOel ill. 0 3 g phenobarbital.-ot ta-rt~-lm. a,. 1 ta). ' ' ' __ ,„ 
h l 't' hypertoniás 11 k· Neurotikus, encep a l ises, . . 

Java ato .• b k dühöngése delíriumok, mo1-
:insomnia, elme ete?"e . cho~ea epilepsia, ec
finelvonás, paralysIS ag~ta1:,astikus 'állapotok, há
lampsia, tetanus, te~an11:1', p l bronchlale, an
nyás, hypertoni~, migram, ast nna 

gina pectoris, smg;iJ.t:-15 s~b._ .Uat· Csecsemőkori 
Sajátos gyer1nekgyogyaszati Ja1Ja . 

excitatiós állapotok, görcsroham. 

, t 0 1 o 3 g sedativmnAdagolás: 1-íypnoticumk;n .= '·~ként· este 0,2 g, 
ként: 0,05-0, 1 g'.. an~1'ebp~ieftlc2 ml szŰkség eset.én 
másnap o, 1 g. InJekcto o 

napont~ts;,;:2-12 hónapos korig 0,01 g/kg/do~i 
Gyernw g v. . 0 1· 0 g 1-6 éves korig 
· e de lllaXImum ' ' O 15 
i. mus „ 1 . · e de maximum , g. 0 01-0 005 g/kg/c os11. mus ., d 

' ' . 0 oo· /kg/dosi i. musc., e 7-14 éves korig • D g 

maximum 0,20 g. ükséges csak 
Az inje~ció ~gis:e~jÍ~e~o!~a ~:ézetbe killdé,~· 
1-1% ora m va , , kidő ontjaisközlendo! 
kor az inje~ció~ b~adasana. le fu_kább láz által ki
A csecsernokor1 gorcsrohalr1: "g agyis a szerve7..et 
váltott ún. „lázas eclamps1a _k :, . Megszünteté
általános, nen1 specifikus rea CloJ~·' 't ml-ben a 

b dand' S venal menny1sege 
sére a e~- 0 

e , atával meglehetősen egy-
6-os szorzoszám hasznai . 

1 
e's II csoportban. 

• k' 1 het számítani az • · 
szeruen I e n 7 = O 42 ml, kere-Pl.: 7 kg-os csecsemonek 6-s~or ' 
ken 0,5 ml Sevenalt kell. adru.1 1 o 5 mg pro kg 

' tén Hiberna ( ------v, Hatástalansag ese . __ ,.., t (0 l 5 g pro kg 
. · ) magnes1umsUlla • -pro dos1 1. musc. , bál unkció _Intézet! 

pro dosi i. m.), esetleg lum P · 

. • = T' sadalombiztosítás terhére szabaMegjegyzes: ~ "ar 
don rendelheto. 

Csomagolás: b. 5 X 1 ml amp. 11,20 Ft, b. 50 X 1 ml 
amp. 112,- Ft, 
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b. 5X2 n:tl amp. 15,80 Ft. b. 50X2 ml 
158,-Ft; 
b. 10 tabl. 0,1 g 2,80 Ft, b. 100 tabl. 0 1 g 28 
b. lOtabl. 0,3g5,40Ft, b.100 tabl. 0'3 54•-F't, . 

SEVENALETTA A. 
tabl. 

• g ,-:Ft. 

Összetétel: I tabl IS J . mg phenobarbital.·ot tartalrn 
avallatok: Asthma bronchial 1 az. 

P":rtonia, arteriosclerosis eÍe aryng~spas~us, hy. 
m1graine, epilepsia erÍ s. noc~rdia, singultns 
seda:tiv hatású. ' P USSIS. Nem altat, csak 

Adagolás " ~,,,. , : J..,aponta 3-szor I-2 tabi. 

l'f.tegJegyzés: ~ Tá.rsadalomb· ' 
don rendelhet6. _ 30 'biztosrt~ terhére szaba,. 
kiadhat6. a orvosi vény nélkül is 

Csamagolás; b. 30 tabl. 3,48 Ft b 500 tab! 58 
' . · · .-Ft. 

SIREPAR 
inj. 

K.Gy. XXII. 

Összetétel; I üveo- 10 rnI .h , 
fluid. aqu. ( = "'100 µ.g epatIS extr. hvdrol:vs. 
phenol.-ot tartalmaz. cyanoeobalamin.): o,Q45 

JavaI!atolc Krónikus és su 
sis, zsírmáj, a má ·. ar bacut hepatitis, máj-cirrho· 
xikus és medicinaikp m ;'?-áchtaymlma degeneratiója, to

aJ .r . ak. 
Adagolás: Intraglutealisa , , 

kaimazható. A kezelés n .;; :;'?asan egyaránt al
kenység n1egállapítására e 'lsez ~eO előtt a túlérzé-
1~~ . -ce zeru 1-0 2 ml t „ e~ 111uscularISan beadni. Am ' . ' - mé
belül nem jelentkezik al1 , , ennyiben 30 percen 
tos kezelés ~!kezdhet „ erg~~s r~akcíó, a folyama-
i . o. - l\ap1 adag· 2-3 assan 1. ven. Intraglut l' ha Ja ml, 
hatók. Egy kűra során ö ea ISan . sonló adagok ad
Venás adásnál célszerű s:za:g~a kb. 150-200 ml. 
konyhas6val vagy vérrel hígí::::ényt fiziológiás 

Megjegyzés; ~ Társadalombiz í 
don rendelhető L "ár .1?8-tás terhére szaba-

• - ei - ati 1dó: 2 év. 
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Csomagolás~ 5 X 10 ml gumisapkás üveg 44,20 Ft, 
50X10 ml gumisapkás üveg 410,- Ft. 

soLVASTHMlN K.Gy. 
tabl. 

XVII. 

Összetétel: 1 tabl. 100 mg theophyllin„ 50 mg coffein„ 
10 mg dl-ephedr. hydrochlor., 0,12 mg l-hyas:-eya
min. sulf., 0,01 mg scop. hydrobrom.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Status asthm.aticus és a közelgő roham 
megelőzésére. 

Adagolás: 4 óránként % tabletta vagy reggel és este 
1-1 tabletta étkezés után. 

I\!egjegyzés: ++ Társadalombiztosítás terhére sza
badon rendelhető. - 10 tabl. orvosi vény nélkül is 
kiadható. 

Csomagolás• 10 tabl. fl,40 Ft, 250 tab!. 132,flO Ft. 

SOMBEN Ch. 
tabl. 

II. 

Összetétel: 1 tabl. 0,5 g bromacetocarb.·ot tartalmaz. 

Javallatok: Ideges ingerlékenység, elalvási zavarok 
neurotikusok, szívbetegek érelmeszesedése esetei~ 
ben; climax, hyperthyreoidismus, pertussis, fül
zúgás. 

Adagolás: Mint sedativum.: 3·szor %-1 tabl. Mint 
hypnoticum: 1 %-2 tabl. egyszerre, lefekvés előtt 
% órával meleg italban. 5 éves koríg2-3x 1

/ 4-l/2 
tabl.12 éves:~korig 2-3X%-l:tabl. 

Megjegyzés: ~ Társadalombiztosítás terhére csak ab
ban az esetben rendelhető, ha az adott esetben a be
teg gyógykezelését más - szabadon rendelhető -
gyógyszer megfelelően nem biztosítaná. - Köz
gyógyellátás terhére nem rendelhető. - 5 tabl. or
vosi rendelvény nélkül is kiadható. 

Csomagolás~ b. 20 tabl. 22,- Ft, b. 110,- Ft. 
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SPIRACTIN K.Gy. 
inj. 1%% és 2!-~% __ _ 
Összetétel: 1 ampulla (1 ml) 15 mg, ill. 50 mg 1-pipeti; 

dinomethylcyclohexan-2-onum hydrochlor.-ot tat< ~f~~ talmaz. 

Javallatok: Újszülöttek, csecsemők és kisgyennekeir:
asphyxiája. Inhalatiós és intravená,s narkózis, lllor. ->'i 
phin, barbiturát és egyéb altatók, szénmono~d
mérge~_.,s és pneumonia következtében fellépő lég. >::-J 
zészavarok és légzésbénulás veszélye. ---f 

Adagolás: !. ven„ i. musc. Intravenás alkalmazás ese,- '.-1 
tén a hatás csaknem azonnal jelentkezik. A kerin. -__ ,-~.'. 
gésre nincs befolyással, hibernációban is alkalniaz. 
ható. Cseppinfúzióban elnyújtott hatás érhető el. 
Súlyos esetekben az intravenás alkalmazás inda. 
kolt. Felnőtt adagja 50-IOO mg {I-2 arnpuJia 
2Y:!%-os inj.). Ez az adag szükség esetén l/

4
-°Y2, 

óránként óvatosan megismételhető. - Újszülöttek, 
csecsemők és kisgyermekek adagja 5-15 mg i. ven. 
(Y2-l ampulla 1}2%-os injekcióból). Szükség ese
tén ez az adag is 1

/ 4-Y2 óránként megismételhető. 
.i\Iegjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére szaba. 

don rendelhető. - Lejárati idő: 2 év. 

Csomagolás: b. 5 X l ml 1 Y2 % inj. 7,20 Ft, 
b. 5X2 ml 2%% :inj. 15,60 Ft. 

STERALGIN Ch. 
inj. XII. 

Összetétel: l amp. (1 ntl) 0,33 mg atrop. methylbrom., 
22,8 mg codein. phosph., 40 mg papaver. hydro
chlor., 300 mg amidazoph., 300 mg urethan.-ot tartaJmaz. 

Javallatok: l\findenfajta simaizorngörcs okozta fájda
lom: epe-, vesekólika, dysmenorrhoea, migraine. 

Adagolás: Szükség esetén 1 amp. i. musc. vagy s. cut. 

Megjegyzés: ++Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 

Csomagolás: b. 5 X 1 ml amp. 15,80 I?t, b. 50X1 ml runp 158,-Ft. 
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STEROGENOL E.Gy.T. 
oldat 

XLVI. 

l 1 .. lO g cetylpyridinium brorn..-ot tar· 
Összetéte : . uveg ldatban. l üveg {250, ill. talmaz 100 ml szeszes o . • t t 

1000 i:nI) 2,5-, ill. 10-szeres anyagrn.ennyisege ar-

talmaz. . ... , 
, h 1 · égek használati tar-JaYallatok: Fertőtlení~sre: e ~k' i:-, ·t"tlenítés hü-

'ak fehérnemű és agynemu, ezi.eI ~ ' 
g}l . .'blítés gombás fertőzések kezelésere, szenn!e
ve yo ' ;:k "tét· terület tISzzett bőrfelületek, sebkörny"' , mu 1 , „ k 
títása, égési sérülések kezelése stb. Femmuszere 
sterilezésére nem alkalmas. 

I ~ \.. omagoláshoz mellékelt részletes hasz-
Adago as: .L :S. · t Figyelmeztet.és: csak kükó-

nálati u:~:r~z:;:~k felhígítva ;'1~zn.álható l Le
l eges has . ldatot használJunk. Szappan-
~:itő;~:e~:~:~:~azzuk! Űgyeljük, hogy ne jus-
son a szembe. „ , , 

l biztosítás terhére borgyogya.-Megjegyzés: Társ~daásom t" alrrendelések szabadon t . , nő,:ryogy za 1 sz ,. 
sza 1 es . o k akrendelések körze 1 gyer
rendelhetik. Gyerm? s~ oderma esetében ren
mekorvosok pemphigkor6 '. P~ .reltüntetésével. Kör-

ik , yen a r1sm~ i.1 
• " 

<lelhet ' a. ven k sak bőrgyógyászati, 170-
zeti, ü;enn_ stb. orv~s~é cjavaslatára rendelhetik, 
gyógyaszati szakren e 8 b ha más- szabadon 
illetőleg csak abba;n az :se!.J:.~Ímazása nem megfe
rendelhető - gyogysz r 

lelő. 7 ' • 't +ez kell tüntetni. - Közgyógy-.A vényen a 1corume J' „ 
ellátás terhére nem rendelheto. .. 9 

• .. b (100 ml) 27, 70 Ft, 1 uveg ("50 
C:somagolas: 1 uvle!? . (1000 ml) 241,50 Ft. ml) 63,80 Ft, uveg 

STIGMOSAN Ch. IX. 
inj., tabl. . . l 
Összetete : am · ' . • l 1 p (1 ml) 0 5 mg neostrgmm. methy -

sulf.-ot, . . brom.-ot taxtalmaz. 1 tabl. 15 mg neostrgnnn. . 

, . b t" tio myasthenia gravis, Javallato~: Kronik~ ~~~~~s 'bénulás, dystrophia bulbar1s és pseu 0 
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musc~ progressiva, lateralsclerosis arnyotroph. 
P?stpunctiós fejfájás, postoperativ gyomor-bél ato: 
n1a, ureter-retentio, ureter·kövek, pyelographia 
cholecystographia előkészítése, 1tfeni.ere-syndxom~'. 

Adagolás: Naponta 1-2----3 amp. i. musc .• s. cut 
szükség esetében prompt hatás elérésére igen la~: 
san i. ven., illetőleg naponta 3-szor 1 tabletta. 

~íegjegyzés; + Társadalombiztosítás terhére szaba
don rendelhető. 

CsomagoIM: 5Xl ml 14,30 Ft, 50Xl ml 87,90 Ft, 
20 tabl. 19,40 Ft. 

STREPTOMYCIN E.Gy.T. 
inj. lg 

XLVII. 

Összetétel: 1 gumisapkás a.."Up. I. 1 g streptomyc. 
(streptomyc. sulf. alakjában), 1 a1up. II. 5 ml aqu. 
dest. pro inj.·t tartalmaz. 

Ja:vaU~t: Ab~~lút.~ndikáció}_a a gümőkóros megbete
gedesek külonboző forrna1. Nem gümőkóros meg
betege~ésekben a streptomycinnek abszolút javal
lata mncs; relatív indikációit a mindenkori érzé
kenységi vizsgálat eredménye határozza meg. 

Ellenjavallat: Halláskárosodás és ilyenre utaló családi 
anamnesis; localW fülészet.i alkalmazás minden 
esetei 

Ad~goI~s: FeJ,nótteknek: intramuscularisan a napi adag 
általaban 0,5-1 g, maximálisan 2 g. Az egyszeri 
adag lehetőleg ne haladja meg a 0,5 g-ot. Az injek
ciókat célszerű mélyen az izomba adni és az injiciá
lás helyét váltogatni. 
1ntralumbalisan a napi adag összesen 25--50 mg, 
max. 1 mg testsűlykg-onként; 
Gyerme~ekn~k: Átlaga~ napi adagja 20 mg/testsűly
kg, ns:p1 2 reszletben l. rnusc. adva; a napi adag ne 
haladja meg a 0,5 g-ot. Tbc-s gyermekek kezelésére 
max. 30-50 g összmennyiség használható! 

~áz, bőr-eruptio, a VIII. agyideg bán
tal.rnazotts;igára utaló tünetek, ú1n. vertigo, tinni
tus, .hallási zavarok és süketség, továbbá paraes
thes1a az arcon, valamint renalis irritatio jelei. A 

bór-reactio antihistaroinokkal általában rendezhe~ 
tő. Huzamosabb adagolás esetén elsősorban a VIIL. 
agyideg vestibularis plexnsát kárositja, ~zért időn
ként - a kezelés tartama alatt- calor1- és audio
metriás vizsgálat elvégzése javallt. 
Fehérje, hámsejtek és cylinderek megjelenése a vi
zeletben vesekárosodásra utal. A vesekárosodás 
megelőzésére hasznosnak lát.szik az alkatizálá~_'. __ 
Nagy adagok folyamatos alkalmazá.s':1' után hlfe~
lődő resistentia egyéb antituberculot1cum kombi
nált alkalmazásával késleltethető. 
JJ'igyebneztetés: Koraszülötteknek és 2 éven aluliak
nak csak különös óvatossággal adható - ~e~e,től~g 
intézetben. 40 éven felüli korban az ototoX1:c1tas su· 
lyosabb. A hallá.srorolást fülzúgás előz.heti me,~; .. a 
másik figyelmeztető jel a felső hanghatár ~eszűku
lése. Egyéb ototoxikus gyógysz~rrel e~t~ adva 
alkalmazásánál különös körültekintés szukseges. 
Vesekárosodottaknak, az elnyűjtott , kivá~aszt~ 
miatt ritkábban és kisebb adagokban celszeru adni. 
I. ve~. nem adható! - Lehetőleg frissen kés~ült ol
datot kell használni; hűtőszekrényben 3 napig tart· 
ható el oldott állapotban. 

Megjegyzés: ~ Elsősorba17 grógyin~~~b~~ történő 
kezelésre szolgál! Gy6gymtézeten kívül tőrténő ke· 
zelésre csak kivételesen szigorúan javallt esetben: 
~ betegség tüneteinek, a beteg állapotának körül· 
tekintő, alapos roegfontol?sával r~ndelhe~ő, ~a az 
antibiogramm streptomycmre hatarozott erzé~eny· 
sóget mutat ,;agy ha egyéb chemotherapeut1cum 
nem vezetett vagy előreláthatólag nem vezetne 
megfelelően eredményre. , , 
Társadalornbiztosítás terhére a vényt ket peldán,yban 
(„má.solat"-tal) kell kiállítani. A rendelés.indoko~á.
sát, a kórismét a vényen fel kell tüntetm l - Kor
zeti gyermekszakorvosi ell~tásba ~to~ gyerme· 
kek részére csakszakrendeles vagy korzet1gyermek· 
szakorvos rendelheti. - Lejárati idő: 1% év. 

C•omagolás: I. 1X1 g + II. 1X5 rol arop. 30,20 Ft, 
I. 50 X l g + II. 50 X 5 rol amp. 1449,10 Ft. 
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K-STROPHANTOMUSC K.Gy. 
inj. 0,25 mg 

XIV. 

Összetétel: 1 ampulla (1ml)0,25 mg K"strophantoSid.,, 
10 mg lidocain. hydrochlor.-ot tartalmaz szeszes. 
vizes oldatban. -

Javallatok: A K-Strophantomusc általában minden 
olyan esetben alkalmazható, amelyben a keringés 
gyors javítására van szükség és intravenás K-Stro
phantosid injekció alkalmazására nincs lehetőség. 
Cardialis decompensatio, coronaria-sclerosis, súlyos 
fertőző betegségek során kialakuló keringési elég
telenség, műtét, szülés előkészítése szívbetegeken, 
fenyegető decompensatio. Akut esetekben (asthma 
cardiale, tüdő-oedema) azonnali hatás szüksége ese
tén az intravenásan adható K-Strophantosid injek
ció ajánlatos. 

Adagolás: A K-Strophanto1nusc kizárólag musculari
san alkalmazható. Alsó adagként általában %-1 
ampullát adnak mélyen a farizomzatba; szükség 
esetén ez az adag 4-óránként megismételhető. A 
K-Strophantomusc-kúrát több napon, esetleg né
hány héten át lehet folytatni. - Ha a beteg elő
zetesen digitalist kapott, tanácsos 1-2 napig várni 
a K-Strophantomusc alkalmazásával. Életveszély 
esetén kis adagot ilyen esetben is lehet adni, igen 
óvatosan. 

Megjegyzés: ++ Társadalombiztosítás terhére sza
badon rendelhető. - Lejárati idő: 2 év. 

Csomagolás: 5 X 1 ml amp. 9,20 Ft, 50 X 1 ml runp. 
66,40 Ft. 

K-STROPHANTOSID K.Gy. 
inj. 0,25 ing 

XIV. 

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 0,25 mg K-Strophantosid.-ot 
tartalmaz szeszes-vizes oldatban. 

Javallatok: Cardialis decompensatio, coronaria-scle
rosis, asthma cardiale, tüdő-oedema, paroxysmalis 
tachycardia, súlyos fertőző betegségek. Súlyos mű
tétek előtt. Általában minden olyan esetben, ami
kor a keringés gyors javítása szükséges. 
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Ad olás: Első adagként rendszerint gyors hatás elér?"
~ 0 125-0 25 mg {Y2~l an1p.) K-Strophantosid 
sere, ' 1 · Süks" é 
ad ' · --t-iatos mindenkor assan, 1. ven. z g 

asa aJ<:W..LL • , lh „ ~1' dik . az adag megismete eto. · aso napon 
sz~.:;:~ e:setén az adagot 2X0,25 mg-ra (2 amp.) le
szu eg . A K Strophantosid-kúrát több napon, 
het eme~., héten át folytatjuk, az esetek sú
esetleg neha°;Y 1iűtét előtt naponta 0,125-
lyossága szermt. - ) dható néhány napon ,át, 
0,25 mg <1/2-l ai:;-1.p. a Csecsemőknek és kis
ugyancsak lassan, 1· ven. -

0 2 0 4 ml) nagyobb 
gyermekeknek 0,05-0,l mg ( ('o 4_'0 6 ntl) adható 
gyermekeknek 0,1-0,15 mg ' ' 

1• ven. naponta 1-2 sze:·- 1-2 napig 
Ha a beteg elől(.etesen dig1tahs~ ka~ott', ával Élet
várni kellaK-Strophantosid1nJe~c101~~as d g~t 0 1 

, ~ t ·mészetesen egesz ~ a a ' ' 
veszely eseten 

1 
ei 

1 
h t dni sbt szükség esetén ezt 

1ng-o~, azoru:a 1~ e ~ ~lsz~rűK-Strophantosidm.-
1neg is lehet lSmete~- k dőbe visszahúzott vérrel 
. ekciót beadáskor a .1.ecs en , , 
J fi . l' iás konyhasóoldattal h1g1taru. vagy zio og , , , 

- ' . ..:r.+ Társadalombiztos1tas terhere sza-
Meg1egyzes. dT!h to" - Le1'árati idő: 2 év. 

badon ren e e · 
Csomagolás: 5 X 1 ml 9,20 Ft, 50 X 1 ml Gü,40 Ft. 

STRYCHNINUM NITRICUM Ch. VII. 

inj. O,l % és 0,2% . 
1 ·11 2 ing strychn. nit-

Összetéteh 1 a1np. (1 ni.l) ing, 1 • ' 

ric.-ot tartalmaz. 

J 
ll t k· Kimerültségi állapotokban, reconvale:~ 

ava a o • . ált lá tonizáló szer. A mozga o 
centi{1b~n 1runt , a ;:ine-Medin-kór), enuresis 
beidegzes bé1:1ulás~ént kábítószer-mérgezések ese~ 
noct., anal:p~1cumk ' k következtében fenyegető 
tén és fert.özo betegsege 
collapsusban. , 

á odnaponként 1 amp. Be-
Ad.agolás: Naponta vagy m s lk dő adagolás-

nulások kezelésére fokozatosan eme e 

ban. 
_ ~ .::L.::L Társadalombiztosítás 

Meg1egyzes: TT „ 
badon rendelheto. 

Ox l :ul o 101 g 70 Ft, Csomagolást b. 1 1 ' ;o ' 
b. lOXl ml 0,2 % 9,70 Ft. 

terhére sza-
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ST~YCHNOTONIN Ch. 
Ill]., drazsé 
Összetétel: 1 amp (1 ml) 50 1 mg strychnin · h dr 

1
_
1 

mg natr. methylarson • Y OC ilOl'.-Ot - .,· 

1 drazsé 3 mg calc m th 1 ' 
hydrochlor.-ot ta~t~hn:z. y arson., 0,5 mg strychn. 

Javallatok: Neurasthenia h , . tr ' • ysuer1a, chorea tab 
au:nas neurosis, gyomor- b ,1 _ to . ' es, 

centia, impotentia sph' 'te e,_ a ma, ,reconvales
motorica, alcohofumu" rndc r-~6eng':seg, neuritis 

. . ''" epress1 k idős e , 
pneumonláJa, látásélesség fokozása.' gyenek 

Adagolás: Naponta vagy másodnaponként ] 
out. Naponta 3Xl-2 drazsé. amp. s. 

Mebgjdegyzés: ++ Társadalombiztosítás te ,h • 
a on rendelhető. I ere sza.-

Cs~~ago~~: IOXl inl amp. 8,50 Ft, lűOXl ml amp. 

75 drazsé 5,- Ft. 

SUDEOL B. 
old. 

XLIV. 

Összetéteh 1 üveg ( 50 ld ) • camphor 10 0 go . at l,D g acid. salicyl., 2 5 g 
talmaz ... ~~es ~l!trbesorcm., 11,25 g urethan.-ot iar-

an. 

Ja vallat: Kóros izzadás. 

Adagalás: K_illsőleg. 

l\l'e•jegyzéw ii< Tá d · abban az •esetben :::d:~n~~tosítás terhére csak 
beteg g ' k , , e ' a az adott esetben a 
gyógys:z;~:;~~~te:á!emsz~~adon rendelhetű
gyógyellátás te h' iztosítaná.. - Köz-

r ere nem rend lh t" 50 
vény nélkül is kiadható. e e 

0
• g orvosi 

Csomagolás: 1 üveg (50 g) 15,- Ft. 
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XLVII. 5ULFAGUANIDIN A. 
tabi. 0,5 g 
Összetéteh 1 tabi. 0,50 g sulfaguanidinum.-ot tartal-

maz. 
Javallatok: Bacillaris dysenteria, enteritis, enterocoli

tis; typhus-, paratyphus-gazdák kezelésére, vastag
bélműtéteket követő bélfertőzések meggátlf:i..sára. 

Adagolás: Csecsemők és gyermekek egész napi adagja 
0,30-0,40 g testsúlykg-ooként, 8 adagra osztva. 
Felnőttelmek 3-4-szer 4-8 tabl. 1-2 napon át 

megszakítás nélkül. 
l';íegjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon 

rendelhető. 
Csomagolás: b. lütabl. 5,60 Ft, b. 200 tabl. 112,- Ft. 

XLVII. SUPERSEPTYL Ch.-A. 
inj. 2 ml és 5 ml, tabi. 
Összetétel: l amp. (2 ml) 0,4g. 1 amp. {5 ml) 1 g sulfa· 

dimidin. natr.-ot tartalmaz. 
1 tabl. 0,5 g eulfa-dimidin.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Strepto-, staphylo-, pneum.o-, meningo
és gonococcus által okozott fertőzések, légúti fertő
zések, a húgyutak coli-fertőzése, dysenteria, chole
cystitis, sepsis stb. esetében egymagában, vagy 
szükségszerűen antibioticumokkal együtt adagolva. 

Adagolás: Inj.: Átlagos adagja felnőtteknek naponta 
5-10 ml, kisgyermekeknek 0,5-1,5 ml,2-8évesnek 
2 ml, 8-10 évf'A--nek 3-4 ml kizár6lag intravenása'lo, 
lassan befecskendezve. Szükség esetén a fenti ada· 
gok m.ég aznap megismételhetők. Egyéni túlérzé
kenység esetében a további adagolást azonnal be· 
szüntetjük. - Tabl.: Átlagos adagja felnőtteknek 
1-3 g (2-6 tabi.) pro dosi, 3-12 g (6-24 tabL) 
pro d.ie. Dysenteriában az első 3 napon át 3 X 2 ta-bl., 
a negyedik napt61 3X1 tabl. 24 tabl. elfogyasztása 
után szünetet tartunk. Gyermelcel,,--nek 0,1-0,5 g/kg 
a kezdő adag, majd hat6ránként ennek negyedré
szét adjuk két napon át étkezés után. Súlyos fertő
zésben a láz: megszűnése után még 2-3 napig ad-

juk. 
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MegjCeayzés: + Társadalombiztosítás terhére szaba
don rendelhető. 

Csomagolás: b. 5X2 ml 13,10- Ft, b. 50X2 ml 131,
Ft, 
b. 5X5 ml 22,70 Ft, b. 50X5 ml 227,- Ft, 
b. 24 tabl. 13,50 Ft. 

SUPRACHOL K.Gy. 
drazsé 

XXII. 

Összetétel: 1 drazsé 0,25 g acid. dehydr-ochol.-ot tar
talmaz. 

Javallatok: A máj, epe és epeutak megbetegedései, 
(máj-cirrhosis, cholangitis, icterus simplex, chole
cystitis, cholelithiasis, cholecystectomiák utáni pa
naszok). Mint diureticum-adjuvans cardiaJis oede
mában, ascitesben. Az ideg- és elmegyógyászatban 
rnigraine, melancholia, depressio esetén. 

Adagolás: Naponta 3-szor 1-2 drazsé. 

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon 
rendelhető. 

Csomagolás: 20 drazsé 12,50 Ft. 

SUPRASTIN E.Gy.T. 
inj., tabi. 

XXXVIII. 

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 0,02 g chloropyramin. hyd
rochlor.-ot, 
1 tabl. 0,025 g chloropyramin. hydrochlor.-ot tar
talmaz. 

Javallatok: Allergiás kötőhártya-gyulladás, rhinitis 
vasomotorica, szénaláz, urticaria, Quincke-oedema, 
szérumbetegség, gyógyszer-exanthema, asthma 
bronchiale, allergiás bőrgyulladás, ekzen~a. 

Adagolás: Naponta 3-4-szer l, esetleg 2 tabletta ét
kezés közben vagy naponta 1-2 ampulla i. musc. 
Anaphylaxiás shockban, heveny és súlyos esetek
ben ajánlatos a kezelést óvatos i. ven. adagolással 
bevezetni, egyébként intramuscularisan végezni. 
Gyermekadagok: 1-12 hónapos korig 2-3-szor na- -
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ponta 1/4 tabl., 1-ü éves korig 2---3-szor naponta 
l /

3 
tabl., 7-14 éves korig 2-3-szor naponta ~12 tabL 

J'v'[eojegyzés: ~ Társadalombiztosítás terhére szaba
don rendelhető. 

Csomagolás: 20 tabl. 15,40 Ft, 
5 X 1 ml amp. 21,50 Ft, 50X1 ml amp. 181,60 :H't. 

SYMPATHOMIM E.Gy.T. xv. 
inj„ csepp 
Összetétel: 1 amp. {1 ml) 0,06 g sy1npaetha1n. tart. 

neutrmnot, 
l üveg (10 nil} 1 g syrupa.etharn. ~art. neutrumot 
tartalmaz 10 rul szeszes-vizes oldatban. . , 
1 üveg (25 ml) 2,5-szeres hatóanyag-mennyiseget 

tartalmaz. 
Javallatok: Fertőzéses megbetegedések, e~sősorban 

influenza, diphtheria, tb. pulrn„ pne;m;-o;ua', recon
valescentia esetén a collapsus megelozesere es keze· 
lésére; műtétek előtt és után, cardiotonicurook ha
tásának támogatására. -

Adagolás: Szükség esetén naponta 1-3-szor 1-~ 
amp. i. ven„ i. musc. vagy s. m~t. Nap?nta 3-,szoi 
10-20 csepp. Infúziós oldatho,,; 1s hozzaadhato. 

}\fegjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére szaba,
don rendelhető. 

Cson1agolás: b. 5X1 nü amp. 16,50 Ft, , 
u. 1 üveg {lOml) 18,40 Ft, b. l üveg (25ml}4h,-- Ft. 

SYNAPLEG E.Gy.'.r. 
tabl. 

XVI. 

Összeté~eh 1 tabi. S ing perr1pidinrun tart."ot tartal-

maz. 
Javallatok: Essentialis és malignus hypertensio nü1;d: 

azon esetei, ahol közepes vagy hosszabb hat~1su 
ganglion-bénítóra van szükség. 

Adagolás: Az egyéni érzékenység fi,gye~embevé~léve~, 
betegenként kell a kezelést beálhtam. A kezelest kis 
adagokkal kezdjük (8 óránként 2,5 rng-mal). A be-
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állítás alatt, a vérnyomást naponta többször mé:r
jtik a beteg álló helyzetében. Az adagokat a.z elért 
vérnyomáscsökkenéstől függően először az egyszeri 
adagok· sűrítésével, később pedig az egyszeri adag
nak 2,5 mg-nJ.a1 történő emelésével növeljük. Kli-· 
nikai tapasztalatok szerint a napi thei-apiás adag 
10-80 mg között váltakozik 4-5-sZöri elosztás
ban. - A Synapleg Rausedyllel, Chlorurittal és 
Hypothiaziddal együttesen is alkal:mazhat6, de eb
ben az esetben az adagok megállapításánál :figye
lembe kell venni azt a tényt, hogy az említett ve
gyületek potene-iálják a Synapleg ha.tását. -1\íel
lékhatásként orthostatilrus collapsus, székrekedés, 
gyo1nor- és bél-atonia jelentkezhet. 

Megjegyzést + Társadalombiztosítiis terhére szaba
don rendelhető. 

Csomagolás: 50 tabl. 7,80 Ft. 

SYNCUI\fAR E.Gy.T. XVIII. 
~abl. 
Összetéi:eh 1 tabletta 2 mg acenocoumarol.-ot tartal-

maz. 

Javallatok: 
Jvfegelőzésre.0 

a) rövid ideig tartó 
nagyobb sebészeti beavatkocis és műtétes szülés 
után általában az 5---6. naptól kezdve. 

li) hosszú ideig tartó 
rheumá.s szívbetegségek (kivéve endocarditis 
lenta acut bacterialis endocarditis esetét), ste
nosis ost. ven. sin., súlyos és halmozott angina 
pectoris (tlu·ombosis prophylaxisaképpen), myo
cardialis infarctus (coronaria·thrombosis) után, 
arteriá.s keringési zavar, idiopathiás familiaris 
thrombosis-hajlam, embolia-_hajlam esetén. Ha a 
felsorolt szívelváltozások pitvari fibrillatióval 
társulnak, a prophyla:ris különösen javallt. 

Theráp,;ás alkalrnazás1'a: 
tlu·ombophlebitis, phlebothrombosis, arte.riás 
till·ombosis, emboliák esetén. 

EUeujavallatok: J:Iaemorrhagiá-s diathesia, haernato
logiai rendszerbetegségek, veseelégtelenség, súlyos · 
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májártalom, extrem hypertensio (20? J;Ignuu-en f<:
Iül), endocarditis lenta, acut bactenalis endocardi
tis, la-0tatio, graviditas (abortus után - ~ na~pal
és menstruatio alatt adható), gyon1or- es belrend
szer fekélyei és rosszindulatú daganatai, tüd.ő ~ 
húgyut-ak rosszindulatú daganatai., ret:ino_Path.JáVal 
járó diabetes, alkohol-abusus., táplálkozási zavarok, 
K- és 0-vitamin-hiány, agy- és gerincvel6--mű00t 
utáni állapot,, cachexia és a labor~~óri~~- elle;nőr
zés Iehetőségén.ek, vagy a betegegyuttműkodésenek 
hiánya. 

Adagolás: A kezelés megindítása elő~t a m~jfun~ci? 
és vizeletüledék vizsgálata, a prot11rombm-akt1v1-
tás és a vércsoport meghatározása, valamint - ha 
idő van rá - a S7.éklet Weber-vizsgálata szükséges. 
Az adagolás mindig indiv{.duális. A napi adagot le
hetőleg egysze1Te, azonos időben (:rl. 14 órakor) kell 
bevenni. Első napi adagja 4-8 ta.nl. (8-16 mg). A 
továbbiakban a prothrombin-ak~iv"i~á..s mérték~~! 
függően kell az adagot csökkentem, nngel ~eru. ér~~ 
az optimiilis 20-30% körüli prothrombm-,a~~v.i.
tást Quick egy1»za'!w-svJs 1nód-szerével, plaznt<ihi.güasos 
el Járással értékelve. Fem1:tartó~d~~ja. álw.;ában Yz--3 
tabl./die. A prothromb1n-akt1ntast 20 /'? al~ lehe
tőleg ne csökkentsük. Kórházban az opt.n:;riáhs pro
thtombin-al,-tivitás eléréséig naponta., maJd másod
naponta és végül, ha, az na.gyo~b ingadozás~ nen.l. 
mutat hetenk:ént yégezzük a. VIZsgálatot. V1zelet
üledél~-vizsgá1at kezdetben naponta., később heten
ként egy-kétszer szülu;éges (microhaemat~tria!}. 
Ifosszan tattó kezelés esetén, nagyobb ingadozás 
nélküli prothrombin-aktivitás '.c,órházi beállMsa 
után együtt1nűködéBre alkalrfias Jaróbetegdcen ált.a
láb~ elegendő a prothrombin-aktivitást }1aYo?-ta, 
a vizeletüledék viz&rálatá.t hetenként elvegezru. A 
betegeket fel kell ..'.ri:1ágosítani, hogy a közbejö~~ 
legenyhébb betegség {elsősorba:i hasmenés, láz), UJ 
gyógyszerek szedése vagy a régiek elhagyása a Syn
cnmar-adagot módosíthatja., s Í!5'Y gond~s lab:ira
tóriumi kontrollt igényel. A salicylatok e.s der1vá· 
tiumaik, pur~-test;k, higanyos diure~i?u:Uok, p~e
nothiazin sza:rmazekok, nagymennyisegu alkol~ol, 
antibioticumok sulfonaroidok (tolbuta..-nid is), phe
nylbutazon és 'diphenylhydantoin egyidejű alkal-
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mazása valamivel kisebb, digitalis, strophantosid, 
barbiturat, griseofulvin, meprobamat és glutheti-
1nid adása kissé nagyobb Syncumar-ada.got- tesz 
szükségessé. Terinészetesen ezen- szerek elhagYása 
fordított irányú Syncumar-dosis-változást igényel. 
Az előző kölcsönhatásoln·a n1ás gyógyszerek adago
lásakor is gondolni kell: pl. tolbutamiddal kezelt 
betegen hypoglykaemia, diphenylhidantoin-thera
piánál intoxicatio lehetősége fordulhat elő a Syncu
mar ttlkahnazásakor. 
• .\zACTH- és cortison-készítmények általában anta
gonista tulajdonságot n1utatnak az anticoagulan
sokkal, de mivel gyomor-, nyombélfekélyt aktivál
hatnak, közvetett úton okozhatnak vérzést. 

Mellékhatás: Kisfokú vérzés esetén általában elegendő 
az adagot átmenetileg csökkenteni vagy cgy-kft 
napon át kihagyni. Súlyosabb vérzés esetén, amelv 
az előírt rendszabályok mellett (prothrombin-aktÍ
vitás és vizeletüledék rendszeres ellenőrzése) alig 
fordul elő, a kezelés beszüntetése, esetleg friss vér 
transfusiója és i. ven. K 1-vitamin adása szükséges. 

Megjegyzés: +: Rendelése előtt mérlegelni kell a nem -
kívánatos következmények lehetőségét (belső vér
zések)! -Társadalombiztosítás terhére csak abban 
az esetben rendelhető, ha az adott esetben a beteg 
gyógykezelését más - szabadon rendelhető -
gyógyszer megfelelően nem biztosítaná. 
A 1;ényt lcétpéldányban („másolat"-ta.l) kell ki'állítani. 

Csomagolás: 50 tabl. 10,- Ft. 

SYNTESTRIN K.Gy. XXXIV. 
drazsé, olajos inj. 1 és 5 111g 

Összetétel: l drazsé l n1g diaethylstilboestrol. di
prop.-ot, 
1 amp. (1 ml) 1, ill. 5 mg diaethylstilboestrol. di
prop., 0,1 ml alcohol benzylic„ ol. pro injec. ad l ml 
tartalmaz. 

Javallatok: A petefészek csökkent vagy hiányzó mli
ködéséből eredő genitalis megbetegedések (amenor
rhoea, climaxos panaszok) és extragenitaJis megbe
tegedések, bőr-, szem-, ízületi, idegbetegségek. Pros-
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tata-hypertrophia, prostata-rák, ulcus ventriculi et 
duodeni, penis-plasztikai műtétek (erectio-gátlás). 

Adagolás: Általában naponta vagy másodnaponként 
1 ampulla i. musc., ill. naponta 1-3 drazsé. 

Megjegyzés: + Társad~omb~~t~~ít~s, terhére szaba
don rendelhető. - LeJárat11do: o ev. 

Csomagolás: 20 drazsé 4,50 Ft, 100 drazsé l-l-,20c:B'-t, 
b. 5 X 1 rnl amp. 1 mg 8,40 Ft, b. 50 X 1 ml a1np. 1 
mg 84,- Ft, _ 
5 X 1 ml ainp. 5 n1g 9,50 Ft, b. 50 X 1 ml arnp. o mg 

95,-Ft. 

SZAUCILSA VAS kaucsuktapasz 
40°ío 
Összetétel: 40~~ acid. salicylic. tartalmú 

tapasz 1,5-2,0 g 100 cm2 -enként. 

Javallatok: Tylosis, clavus. 

B. 
XLIV. 

kaucsuk-

Adagolás: A védőgézeltávolí~ása után inegfelelő nagy
ságú darabot felraga.sztaru. 

Megjegyz.és: Társadalombiztosítás terhére szabadon 

rendelhető. 

Csomagolás: 6 m X9 cin 1,50 Ft, l mX 18 cin 19,40 Ft. 

TANNOCARBON E.Gy.T. 
tabi. 

XL. 

Összetétel: 1 tabl. 0,12 g carbo activ., 0,12 g alb. 
tann.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Hasmenés, mérgezés és fertőzéses gyomor
és bélbántalmak. 

Adagolás: Naponta 3-szor 1-3 tabl. 

Tulegjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon 
rendelhető. 

Csomagolás; b. 50 tabl. 6,70 Ft. 



TARDYL E.Gy.T. 
tabi. 

n. 
Összet~teh 1 tabl. 0,0075 g promethazin. hydr hl 

0,120 g glutethimi<lum, 0,125 g amobarbitaÍ~~t t°:;' 
talmaz. (Az amoba.rbital bélben old6dó gr. an l ~ 
tumban.) _ u a-

J2vallato!o Elalvási zavarok, korai ébredés és átal , . 
panaszok, továbbá nyugtatásra. vasi 

Ad!1~oJás: Elalvási zavarok esetében 1-2 tabl tt 
oraval a lefekvés előtt. - J(orai'. ébredés élJ ~t:Z ~f;. 
P,anaszolcnál lefekvés előtt 1-2 tabletta. -N uv ta~ 
tasra fekvó betegnél reggel és délben 1-1 Iefe~és 
előtt 1-2 tabletta. --Tartós altatás céljára ke d6 
adagként két·, majd hat,6rá.nként 1-1 ta.bletta~ 

Tuiegjegyzés: ~ Társadalombiztosítás terhére szaba
don rendelhető. Közgy6gyellátás terhére nem r 
<lelhető. - Lejárati idő: 2 év. en-

Csomagolás: 20 tabl. 19, 70 Ft, !00 tabi. 76,50 Ft. 

TAXIN E G T 
tabl. . y. · XXIV. 

Összetéiel: 1 tabl. J 0 mg phenlaxinumot-ot tartalmaz. 

Javallat: Hashajt6. 

Adagolás: )~-2 t.abl. este, lefekvés előtt. 

Megjegyzés: Társadalombizt-osítá.s h rendelhet6. ter ére szabadon 

Csomagolás: b. 10 tabl. 2,-- Ft. 

TEBAMINAL Ch. 
bélben oldódó drazsé 

XLVII. 

Összetétel: l drazsé 0,3 g acid. p-aminosa.1.~ot tartal
ma.z. 

JavaUatok; A tuberculosis minden _ uln _ „_ • xt ulrn . P lüll<:UU:1 es 
e. ·rap onalis - formája. Egyéb antitubercu10-
t1?umokkal (Is?nicid, Streptomycin} kombináltan 
aaagolva, a res1stentia kialakulásának. idejét _ aZ 
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említett gyógyszerekkel szemben - lényegesen kés-
lelteti. · 

Adagolás: • .(tlagos adagja felnőtteknek: naponta 30-
40 -drazsé (9-12 g) étkezés után. A1nennyiben a be
teg ennél többet (legalább napi 14 g-ot, kb. 50 dra
zsé) be tud venni, ez az antituberculotikus hatást 
lényegesen fokozza. 
Gyermekek átlagos napi adagja: 6-9 éves korban 
10-20 drazsé (3-6 g), 9-12 éves korban 20-30 
drazsé (6-9 g). A legkedvezőbb therapiás hat3s 
úgy érhető el, ha a beteg a napi adagot 3-4-szerre 
elosztva veszi be. 
Egyéb autituberculoticummal együttesen adagolva 
is a teljes therapiás adagot kell afr_almazni, 

I\iegjegyzés: Orvosi vényen bélben oldódó Tebaminal 
drazsé ne1n rendelhető. A járóbetegek Tebaminallal 
történő kezelését az illetékes TBC-gondozó intézet 
végzi. - Lejárati idő: 2 év. 

Csomagolás: 250 drazsé 47,- Ft. 

TEBAMINAL-NATRIUlU Ch. 
tabl. 

XLVII. 

Összetétel: 1 tabl. 0,413 natr. p·aminos2Jic.-ot Wrtal· 
maz. 

JaYaliatok: A tuberculosis minden - puhnonalis és 
extrapulmonalis - formája. 

Adagolás: Ha a beteg állapota különleges elbírálást 
nem igényel, naponta és testúlykg-onként 0,2 g p
aminosalicylsavnak megfelelő mennyiséget kapjon, 
ami pl. egy 60 kg-os átlagsúlyú beteg esetében 40 
tabl. Ajánlatos a napi adagot 3-4 órás időközökben 
egyenletes részekre elosztva bevetetni. Izouikotin
savJ:..idrazid-készítménnyel, va-gy streptomycinnel 
adagolva is teljes therapiás adagot kell alkalmazni 
a resistentia veszélye miatt. 

Megjegyzések: Orvosi vényen Tebaminal-Natrium 
nem rendelhető. A járóbetegek Tebarnina-llal tör· 
ténő kezelését az illetékes TBC·gondozó intézet 
végzi. - Lejárati idő: 2 év. 

Csomagolás: 500 tabi. 93,80 Ft, 2500 tabi. 421,- Ft. 
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TERAMINAL„NATRIUM Ch. 
intravén&s infúziós oldat 

XLVII 
készítá-;éhez · 

Összetétel: 1 ·· 2 uveg 4 g natr. p-aminosa.lic.-ot tartalc 
maz. 

Javallat: A tuberculosis nrinden _ pulill.onal' , 
trapulm li e á. -is es ex-ona s - .s.orm Ja. Tuberculosis miatt • 
zott me~asse~észeti beavatko~ások_előtt és u~~: 
. _r_somcI~- :agy s.treptomycm-res1stentia, va ~ 
anrikor túlerzekenyseg miatt az említett gy, g} 
rek nagyobb mennyiségben nem alkalmazha~Zr:e
vábbá az oralisan adott Tebaminal-Natrium ~--~
kent tűrőképessége. 

0 

• 

Adagolás: Az infúziós oldat elkészítése szobah" , 
séklete · d b omer. . , n, mm en eset en steril, pyrogen-mentes in-
Jekc1ohoz való desztillált vízzel történjék 500 l 
desz~illált víz hozzáadásával 4 so1 .08 Teba · inl 
Natn inf"-' • ld ' 10 lllllla -~, . , U-ü.los 0 atot kapunk. Az intravenás 
cseppln!uz1os oldat átlagos adagja általáb h . 
3-5xooo 1 J' t" "k' an et1 . m · 0 . ~o epesség esetén az oldatot 
Igen las~an. a cubitalis venába infuntláljuk ol 
per_:enkenti cseppszámmal (kb. 35-40 csep ) h;;m 
az oOO ml oldat infundálása legalább 4 óránpát tag[ 
~0n; -?-,z ol?at beáramlásának egyenletességét _ raz 
mfuz10 egesz tartama alatt _ állandóan ll „ .. zük ! e eno11z-

A~ oldat elkészítésénél az aseptikus körülmé T I-. szcgorű .. 1. kll n)e'-1e , an ugye ni e · JÓ tűrőképesség esetén a 
kesz oldatot haladéktn.lanul fel kell használni. 

M , , k ~Jcgyzese : Orvosi vénven nem rendelhető L 
Járati idő: 2 év. ~ · - e-

Cgomagolás: 24 g por üvegben 55,80 Ft. 

TENSATRIN K.Gy. 
tabl. 

XVI. 

Östaszlmetétel: 1tabi.0,25 mg protovera.trinA.-és B-t tar
az. 

Javall:itok:_ Centralis és neurogen eredetű hyperton:ia 
:ri_i;i~eriás_ ~r~ánta~ma~, R:aJ;laud-kór, thrombo.~ 

gntrs obhte1ans, c,and1ca:t10 intermittens. Terhes-
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ségi toxicosis, eclampsia és ronamszerű agyi tüne
tekkel járó vérnyomá.semelkedés. 

Ellenjavallatok: Súlyos arteriosclerosis, agyi és coro
naria-sclerosis, agyvérzés és agy-thrombosis utáni 
állapot, súlyosabb vesekomplikációk, uraemiás tü
netek. Digitalis vagy strophantin adásával együtt 
ugyanazon a napon nem adható. Ellenjavallt to
vábbá nagyobb fokú bradycardiában. 

A.dagolás: Egyérú. Beállítása inkább intézetben tör
ténjék. Ajánlható napi adag szükség szerint 4-6-8 
tabletta kúraszerű adagolásban. A szer min.dig ét
kezés után, esetleg néhány darab keksz fogyasztása 
után veendő be. 2 tabletta egyszerre is adható, de 
inkább a kora reggeli órákban és este, amikor 1:' be
teg otthon tartózkodik, vagy ágyban fekszik. Erzé
keny gyomrú egyéneknél célszerű az adagolást idő
közönként, néhány napra szüneteltetni, majd fenn
tartó adagolással folytatni a kúrát. 

:fi.fegjegyzés: ++ Társadalombiztosítás terhére sza
badon rendelhető. 

Csomagolás: 25 tabi. 6,30 Ft, 2.50 tabl. 24,30 Ft. 

TETRACAIN B. 
tabL 100 mg 

VIII. 

Összetétel: 1 tabl. 0, 1 tetracain. hydrochlor.-ot tar· 
talmaz. 

Javallat; Felületi érzéstelenítés. 

Adagolás: Orr-gége: 1-2%-os vizes oldatból ecsete
lésre vagy sprayben; legfeljebb 4, ill. 2 ml használ
ható egyszerre. Szemészet: t/4-1 %-os vizes oldat, 
0,2%-os kenőcs. Urológia: 0,1-2%-os vizes oldat. 
Csak adrenalinnal együtt használható, ezért 100 ml 
oldathoz 10-15 csepp Tonogen-oldatot adunk. A 
kék színű tablettákból készült oldatot befecsken
dezni nem szabad. A készítményhez részletes hasz
nálati uta.sítás van inellékelve. 

Megjegyzés: ++ Szakrendelések a pro ambulantia 
szerekre meghatározott módon szerezhetik be. 

Csomagulás: 10 t.a.1Jl. 14,30 Ft. 
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TETRACOR Ch. XIU, 
inj., cseppek 
Összetétel: 1 amp. {1 ml) o 1 g pentet 1 · 

I ·· (2. ill ' _ razo .-ot 

t 
ul veg ti, .100 g) 2,5, ill.10 g pentetra.zol '-ot ta 

amaz. . • r-

Javallatok: Collapsus to-''-u • , 
• . • • ~\...Lb._ s vernyomasesés hyp 

toru~, narkózis szívszövődményei rumtáÍ" k·'~· 
alátamasztásá a Itató ' .,,~ lSZ ura 

, b, ulá r • a szermérgezés, fenyeo-ető lég 
zes en . s, .?ronchopneumonia., schizopi:enia , -
depreSSlók gorcskezelése nitrr"tor"d · · 88 

• cr1s1s. 

Adagolás: Naponta 2---4-Ezer 10-20 1 cut ·· 1 ' csepp, amp s 
., szu rseg esetén i. musc., i ven., IaSsan. . . 

1\-Iegjegyzés: + Társadalombiztosítás terh, b 
don rendelhető. ere sza a-

Csnmagolás~ b. 5Xl ml amp. 9,10 Ft, b. 50X 1 ml 
amp. 91,- Ft, 
b. 1 üveg (25 g) 14,- Ft. 

TETRACOR-EPHERIT Ch. 
mj., csepp 

XIII. 

Összetétel: I a.mp (l ml) 100 
dl-ephedr. hyfüochlor.-ot mg pentetrazol„ 15 mg 

1 üveg (10 g) lg pent.etra;ol., 0,15 g dl-ephedr h d 
rochlor.-ot tartalmaz. · Y -

Javallatok: L~sthma bronchiale h .. " 
tbc alt t' • ' emp ysema, tudo-

' a .oszermergezés collapsus „ •Jt" h k 
szív-block. • ' mu><t:; I s oc , 

Adagolii~: Átlagos adagja felnőtteknek naponta 2-4-
szer 1 -20 csepp vagi• naponta 2 3 szo 1 
subcut. - · r amp. 

.Megjegyzés: + Társadalombiztosítás 
badon rendelhető. terhére sza. 

Csomagolás: 1 üveg {10 g) 8 60 Ft 
b. 5Xl ml amp. 9,10 Ft.' ' 
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TETRACOR-NEOCOD Ch. 
csepp 

XIII. 

Összetéteh 1 üveg (10 ml) 1,0 g pentetrazol., 0,1 g 
hydrocod. bitart.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Bronchopneumonia, akut bronchitis, asth
ma bronchiale, pertussis, tracheobronchialis adeno· 
pathia, stenocardia, mellkasi műtétek utáni hlger
köhögés, tbc. 

Adagolás: Naponta 3-szor 10-20 csepp. Gyermekek
nek naponta 2-3-szor 5 csepp. 

Megjegy:cés; ~* Társadalombiztosítás terhére sza
badon rendelhető. 

Csomagolás: 1 üveg (10 ml) 12,40 Ft. 

TETRAN B Ch. 
drazsé 

XLVII. 

Összetétel: 1 drazsé 270 mg oxytetraeycliu„ 1,5 mg 
thiarnin. hydrochlor„ 2,5 mg riboflavin„ 0,5 mg py
ridoxin. hydroehlor., 25 mg nicotinamid.-ot tartal· 
maz. 

Javallatok: Penicillin-resistens coccus-fertózések, pri
maer atypusos (vírus-) pneumonia, pertussis, anth
rax, actinomycosis, typhus exanthematicus, a húgy
utak coli-fertőzése, lymphogranuloroa venereum, 
granuloma inguinale, brucellosis, tularaemia. ~ 
.Rendelés előtt mérlegelni kell a nemkivánatos követ
kez·mények lehett5séyeit és kockázatát (resisteM törzsek 
keletkezé8e, mycosis-veszély) I 

Adagoláe: Felnőtteknek naponta 8 drazsé, 6 óránként 
adott egyenlő részletekben. Az adagolást általában 
a leláztalanodást követő 48 órán át is ajánlatos foly
tatni. Gyermekgyógyászati célra Tetrinfan port al
kalmazunk. Egyébként a Tetran-B drazsé gyermek· 
adagja napi 20-40 mg/kg. 

Megjegyzések:++ Társadalombiztosítás terhére csak 
abban az esetben rendelhet6, ha egyéb antibioticum 
alkalmazása nem járt megfelelő eredménnyel, illető
leg a kitenyésztett kórokozó határozott oxytetra
cyclin-érzékenységet mutat. A vényt két példány-
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ban ( másolat''-tal) kdl kiállítani, - Lejárati idö·;_ 

·~· . 
Csomagolás: b. 16 drazsé 70,40 Ft, b. IOo-drazsé 

440,- Ft. 

TETRAN Ch. 
intravenás inj. 
Összetéteh l üveg 250 mg oxytetracycl. hydrochlor., 

110 mg acid. ascorh.-ot tartalmaz, +1 amp. oldó
szer 10 ml. 

Javallatok: :J!íinden olyan fertőzés, amelyben a kór
okozó oxytetracyclinre érzékeny s magas vérszint 
elérése a cél. - Belgyógyászatban: Atypusos (vÍrUs-) 
pneumonia, bronchitis, pleura-empyen1a, septikus 
állapot, cholangitis, cholecystitis, bacterialis endo
carditis, enteritis, meningitis, thrombophlebitis, ac
tinomycosis, ornithosis, leptospirosis, anthrax, ri
ckettsiosis. -Sebészetben: Nyílt sebek és sebfertőzé. 
sek, gáz-gangraena, abscessus, phleginone, perito
nitis, osteomyelitis, továbbá fertőzésmogelőzés mű
tét előtt és után. - Gyermekgyógyászatban: Pel.'tus
sis, Pfeiffer-féle mirigy-láz. - Urológiáhan: Pyelo
nephritis, cystitis, urethritis, prostatitis. - Nőgyó
gyászatban: Adnexitis paramethritis, mastitis, lázas 
abortus. - B6rgyógyászatban: Penicil.Iin-resistens 
törzs okozta gonorrhoea, furunculosis, erysipelas, 
dermatitis herpetiformis, impetigo. - Orr-, fül-, gé
gegyógyászatban: Otitis media acuta, mastoiditis, 
otogen meningitis, sinusitis, tonsillaris és retropha
ringealis tályog, pharingitis. Rev.delés előU mérlegelni 
kell a nemkivánatos következmények lehetőségét és koc
kázatát (resistens törZ8ek keletkezése, 1nycosiE-veszély) ! 

Ellenjavallatok: Extrém nagy adagokban ellenjavallt 
súlyos máj-laesióban, graviditasban. 

Adagolás: Felnőtteknek általába.'l. naponta 2 amp. (it 
250 mg). Ez az adag súlyos esetekben (septikus ál
lapot) fokozható. -Esetleges allergiás tünetek fel
léptekor antihistamint kell adni. --A feloldott ha.tó
anyag közvetlenül a venába fecskendezhető. Az in
travenás befecskendezés időtartama 1 perc. Arneny
nyiben a betegnek valan1ilyen okból infúziós oldatot 
kell adni, úgy a Tetran intravcnás inj. oldat.át Hz iii-
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. 1 íthetjük. Alkalmazható a ké-
f' ziós oldathoz 1s e egy .. 1 _,. mtra· 
u . ularisan mtrap eurct.JJ.san, , 

szítmény L?-trai;nusc tramusc'uiaris alkahnaviseseter; 
peritonealisan .is. In 

100 
hatóanyagot tartalmazo 

felnőtteknek. 1~ a _ gk knek) elnevezésű készít-
t '" (mJ. gyerme e . , ná"d Tetrane ""' . gt 1 l" menny1segben. ~ J a-

rnényt adagolJUk me ~-~a 100 1ng hatóanyagot 
lomra érzékeny betege 8 

- rnl 0 5-1 o/c -os L~do
a mellékelt oldósz~r helye~D A o~ampuliát hűvös 
cain oldatban oldJ;tk fel. b h"' pe"rsékleten tartott 

11 t , lni A szo a om , 1 helyen ke ~~ , · .. a hűtőszekrénybf'n taro · 
kész ol~atot f:l ?rabn ~~~~sználjuk fel. 
t t Ped'g 24 or'JJ1 e a , . , ás terhére csak 

~ J__.~v_.. Tá'"sadalornb1ztos1t .b. ,. 
1\iegjegyzes: TT - i delhető, ha egyéb an~1 io 1-

abban az eset?en r':, 'árt megfelelő ered.mennyel, 
cmn alkaimazasa ne J kozó határozott oxytet
illetőleg a kitenyésztett kór: t A vbiyt 2 p&dányba:n 
racyclin-érzékenység~~ n;u a .. - Lejárati idő: 2 év. 
( raá-solat"-tal} kell kiállit.ani. , 
" , 3Xl0mloldószer38,50Ft, 

Csomagolás: 3>s252~mx1~ ml oldószer 277,-Ft. 
25X250 mg es 

TETRAN Ch. 
XLIV. 

lyenőcs 
.,_ e: , oxytetracyclin. hydro· 
Öss:<:etétel: 1 tu~ns or:O ~.g ;lin tí usú kenőcsben. 

chlor.-ot tarta>t1}az 0 g ,azvhat' pnyag-mennyiséget 
' ) h ' :mszoros oa 

1 tubus (1° g ~ro, , k nőcsben. 
tartalma.z vazelin t1pusu e . . b 

. folliculit1s bar ae, 
Javallatok: I1upr:.tigo, cont:~~:is, ecthyma, rnás~d~ 

coccogen ekzcma es dys ul cruris égés utan1 
lagosan fertőzött ek~ema, cus ' 

Pyodcr1niák. .. 
.. t · ztítása, a por· 

Alkalmazás~ A fertőzött terület mtegt bIBorító hámfedél 
"", k , a foI-.,·ama o 

kös felrako~lttS~ e~ k"té amely szükség sze· 
eltávolítása utan gezlapo~ o ds'. 

• +.n 1-2-szer váltan o. r1nt napon""' , 
T' adalombiztositás terhen'O sza

Megjegyzések: lh+tó„ ars Le1·árati idő: 2 év. 
badon rende e · ) 

(5 ) 490 Ft 1 tubus (15g 
cs~nnagolás: 1 tubus g ' ' 

11,-Ft. 
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TETRAN Ch. 
sebhintőpor 

Összetétel: l szóródoboz 0,5 g oxytetrac clin 
metl:yl-para-oxybenz„ g g lactos.-Ot t Ytam;_• 0,5 g 
sebhint-őporbaJ:l. . air az 10 g 

JavaUat: 11-íindazon kórokoz 'k által k 
sebfertőzések esetében ~ 1 k? ozott elhatárolt 

oxytetracyclin az áltaÍá.nos e lez~~:~!C:~! ~:~ az 
Alkalmazás: Külsőleg (Na onta k' os. 

kezelés után a váladék r~ d .. etnaponta végzett 
válik.) n szermt gyorsan sterillé 

Aiegj_egyzés:; PJ< Társadalombiztosítás te ·h, 
abban az esetben rendelhet" h . r ere csak 
a beteg gyógykezelését má~· a az ;dott esetben 
hető - gyógyszer megfel lő - sza .adon rendel. 
Lejárati idő: 2 é>r e ennem biztosítaná._ 

Csomagolás~ 10 g 15,40 Ft, 75 g 89,- Ft. 

TETRAN Ch. 
szemkenőcs XLV. 

Összetéteh l tubus 50 m 
chlor.·ot tartalmaz 5 g !a oxl.YtetJtracyclin. hydro

ze m pusú kenőcsben 
Jay<:-i!at! Trachoma., azonkívül folli ular. . ." 

v1t1s fertőzés d „ , 0 IS conJuncti
pyoderma e;s ere ~tu co~J~lnctivitis és blepharitis, 

• b ' zems, impetigmosmn folli~-1~,· al pe rarrnn. • '-'U.U rs p . 

Adagolás: Trachomában naponta. 3 r: .. 
esetekben naponta 1_ 3_ .e lk-~·szor, egyéb 
k Ő •· - szar J.e enunk borsó · 

eu esot: a kezelendő felületre. nyi 

.!:'11?j~gyzések: „~ Társadalombiztosítá.s terl , 
a on rendelhető. - Lejárati idő: 2 év. iere sza. 

Ct.iJ;magolás_: l tubus (5 g) 5,80 Ft. 

TETR,,AN-HYDROCORTISON C 
kenocs h. 
. XLIV. 

Összetétel: I tubus 50 h dr .. 
oxytetracycliu. hydrmghly ocortISon. acet„ 150mg 
lin típusú kenőcsben~c or.·ot tartalmaz 5 g vaze-
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1 tubus { l[i g) háromszoros mennyiségeket tartalmaz 
va-zelin típusú kenőcsben. 

Javallatok; Irritált impetígo contagiosa, coccogen 
ekzema, foiliculitis barbae, ecthyma, másodlagosan 
fertőzött ekzeroa, túlgranuláló ulcus cru.ris. 

Alkalmazás: A fertőzött terület megtisztítása, a pör
kös felrakódások és a folyamatot borító hámfedél 
eltávolítása után gézlapos kötés, mely szükség 
szerint naponta 1-2-szer váltandó. 

Ellenjavallat; Minthogy a hydrocortison a sarjadzá.st 
gátolja, renyhén granuláló folyamatra hosszabb 
ideig nen1 alkalmazható. 

Megjegyzések; +: Társadalombiztosító terhére szak
rendelések szabadon rendelhetik. Körzeti, üzemi 
stb. orvosok e-sak szakrendelések (fekv5beteg· 
gyógyintézet) javaslatára rendelhetik, a javaslat
ban meghatározott időtartamú gyógykezelésre. -
Közgyógyellátás terhére nem rendelhető. - Lejá
rati idő: 2 év. 

Csomagolás: 1 tubus 5 g 23,- Ft, l tubus 15 g 
59,- Ft. 

TETRANE'l'TA Ch. XLVII. 
intravenás ín j. 

(régi neve: Tetran intraven. inj. gyermekeknek) 

Összetétel: 1 üveg 100 mg oxytetracycl. hydrochlor., 
43 mg acid. ascorb.-ot tru.-tahnaz + 1 amp. oldó
szer 5 ml. 

JavaHatok: Lásd Tetran intravenás inj . 

Ellenjavallatok~ Lásd Tetran intravenás inj. 

Adagalás: Gyermekeknek általában naponta 1 arnp. 
Ez az adag súlyos esetekben (septikus állapot) 
fokozható. - Csecsemőknek és kisgyermekeknek 
3 éves korig napi 1 ampullánál többet ne adagol
junk. - Esetleges allergiás tünetek felléptekor 
antihistamint adunk. (Továbbiakban lásd Tetran 
intravenás inj.-nál). 

It-Iegjegyzésekt ++Társadalombiztosítás terhére csak 
abban az esetben l'endelhetó, 1'..e. egyéb antibioticum 
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fllkaln1a.zása ne1n járt inegfel;Jő e:;-edménnyel, i :· 
tőleg a kitenyésztett kórokozo h~taroz?tt ?XSte 
cyclin-érzékenységre mutat. A venyt két peldány 
(„rnásolat"-tal) k"ll kiállítani. - Lejárati idő:. 2. 

Csomagolás: 3 X 100 1ng és 3 X 5 111i oldószer 27,70 p· 
25XI00 u1g és 25X5ml oldószer 200,- Ft_ 

TETRL'\'FAN Ch. 
por 

Összetétel: 20 g por 2 g oxytetracyclin., 
thíamin. hydrochlor., 0,02 g 1·iboílav ., 
pyridox. hydr„ 0,2 g nicotinarrii<l.-ot tartctln,a;:•.;j 

Javallatok: Penicillin-resistens coccus-fertőzések, 
maer atypusos (vírus-) pneumonia, pertussis, scar. 
lat, anthrax, actinomycosis, tYPhus exanthelIJ.a. 
ticus. A húgyutak coli-fertőzése, lymphogranuloma 
venereum, granuloma inguinale, brucellosis, vaJa. 
mint tularaernia. - Ritkán hasmenés, hányinger, 
viszketés, stomatitis jelentkezhet melléktünetként, 
ezek a tünetek a gyógyszer elhagyásával megszűn
nek. A gyógyszer iránt érzékeny betegeknek aján. 
latos a készüményt hideg tejben elkeverve adni.
Rendelés előtt mérlegelni kell a nemkivánatos követ
kezménye/e lehetőségét és kockázatát (re8istm8 törzsek 
keletkezése, 1nyco81-:S"ve.<tzély) ! 

Adagolás~ Naponta 4-szer, hatórás jdőközben, 10 
testsúlykg-onkónt 1-2 adagolókanállal {0,5 g-os) 
folyadékban elkeverve. Az adagolást általában a 
láz n1egszűnését követő 48 órán át ajánlat.as foly
tatni. 

Megjegyzégek: +l{<l Társadalombizto.sítá.s terhére csak 
12 éven aluli gyermekek részére rendelhető abban 
az esetben, ha egyéb antibioticum alkaliuazása 
nem járt megfelelő eredménnyel, illetőleg a kitH
nyésztett kórokozó határozott oxytetracyclin·Ór" 
zékenységet mutat. A 1;ényt két példányban („niáso
lat"-tal) kell kiállítani. - Lejárati idő: 2 év. 

Csomagolás: 20 g-os doboz 36,60 Ft. 
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JIYREOIDEA K.Gy. 
'f drazsé III. 0,125 g 

XXXII. 

0 12- g thyreoid. sicc.-ot tarÖss..:;etéteh 1 drazsó _ , ::> 

talmaz. . · "l th eoideae, 
J ""!allatok: Aplas1a et hypoplas1a g •. ; 3Z-' d, i za

a ,. · ill'"' mvxoedema, gyermekkori .ieJ o es c"e rms ...,,, ~ a· ·, 
,_ k nephrotikus oedemák, a 1pos1 -as. 

vara, ··dal 
I' • 0 125-0 5 ! g th;y-reoidea p. die, kis, a agg . 

Adagodas. 'fokozat~san einelkedve. Állando orvosi 
kez ve, h ·dis 1) 

':;:, ellenőrzés szükséges (hypert yreo1 m~ .. 
,, . , • ~ Társadalombiztosítás terhere szaba-
Megjegyzesd. lh t" - Lei"árati idő: 4 év. don ren e e o. 

l , • 50 dra.zsé 6 70 Ft, 500 drazsé 33,90 Ft. Csomago as. ' 

'.l'IMIDON E.Gy.T. • 
hüvelytabletta, zsele 

XXVII. 

.. • l 1 tabl 6 mg cetylpyridinium brom., Osszetetc : · . 
190 mg acid. tartar1c. -ot, . . . b , 

0 1 
g 

l' 0 2 g cetylpyndunum iom., • 
1 tu,?us :zse e _' chlnin h -d.rochlor„ O,ö g acid. 
acid.),,_lact1c., 0,1 g 

1
· y ható kenőcsben. 

boric.-ot tarta1n1az 50 g emos 

Javallat: Anticoncipiens. , , .. 
. • K""l "'leg ~Társadalombiztosítases koz-M ~uyzes• u so · · 1 

~;ógy~ll~tás terhére ncrn rendelhető. 
Csomagolás: 15 tabl. 4,50 Ft; . ,., -o Ft 

b ·ő ·el l5 90 Ft cső nélKül I ,D • ltuusc,,,v · ' ' 

TISERCIN E.Gy.T. 
drazsé, inj. 

IV. 

, 2 ~ levon1epromazlnun1..-ot, 
Összetétel: 1 drazse a ml gon1euro1nazinum.-ot tar-l amp. (1 ml) 25 n1g ev L 

talmaz. · t. 
p . chiatriában: Psychomotoros a?1ta 10 Jayallato~: . 

8
Y . , állapot schizophrerna, de-

és e:xc1tatio, 0.0nfkusiol~ , _ ~ depressiós fázisok
!' 'run neuros1s Teze esere alamint 
brr1 . ' - továbbá tartós altatás céljára, v thi 

an IS : • li hr nia psychopa a adjuvánsként epileps1a, o gop e ' · 
kezelésében; 
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f/J:;Urolóf!iában: arudosus, depressiós állapot kb 
an~lgesia céljából ömnagában, vagy e ébo a ·. 
getrcum potentiálására; gy allaJ. 
ana~thesiologiában prae111edica.tióként és az 
thes1a. potenciá.Iásá.ra. ' anaes. 

Adag'oiás: Áitaiában per O"' s .. 1 ; . 
1 , · "" zu {Seg szornt f."J 
rronikus esetekben pa.renterá.Iisan. A ke;el~s 0 e_g 

adaggal kell kezdení, mely az e éni t „ " , t ki.S, :~j7 
.:figyelen1bevételével fokozatosa·ig?~elh ~0~P;sség · · 

lás ~;állta, 1után a kűra alatt,i
1 

adagoi:ato.az !~- :.~.;·;·:·;·:·.·j.i 
nen en~ va tozó fenntartó adagig kell 0 ... kk ~-
A kezeles kezdeti szakában vagy ·n~~o entelll. ~.·.· .. '·.~.:;:,· 
k ' ' az ~g emelése 

or, a gyogyszer adását követő 1-2 órát , : ''>\j 
a.~ esetleges hypotensiós érzékenység tisztá , d"knng \fil1 
toltse fe1..-ve a beteg. zo I - j 

__ T,..e...,in_ta~!etta áf!agos a<lagolása "1 
Alkalmazási N~pi ! 1'fapi j 

területe kezdő adag ;' kúraadag 1 fennt.~~~ladag 
i (dra3sé) ' (drazsé) r (drazsé) 
1 ____ l ____ _ 

Psychosiskezelése j 1-2 j 6 10 j 
1 - • egyélli!eg 

--·-------[ _____ [_ 12-16* J állítandóbel 
Nenrosiskeze1ése [ '.!1-1 i ----]·-- -----

1 2 1 3--4 J egyénileg 
----- ___ 

1

_

2

_ -! fi állítR.ndó beJ 
Analgesia 

12-16;;. [ egyéuilcg 
!illítandó be! 

"Ritkán alkalmazott adagok, 

A napi adagot 2-4 részletben a.'. l t 
Fokozatos e1nelkedés nélkül is ad~~~k os bevenni. 
adi;go~, ha erre szükség van és ha a néh:nnagyobb 

:~~e~~yugaiom mellett a megfigyelést ~~:~s~~ 
Anaes_thesiologiai alkalmazásába d , a , . , , n az a agolásnál 
- . z egyem erzekenységen kívül_ T" . 
egJ'.:titt adott egyéb gyógyszereket : fi 1s~rcmnel 
kell venni, Praemedi t. 'b „ , ~elembe 
v 1 d , . ca 10 an inutét elotti este 
1_2- razse, maJd a beavatkozás előtt 1-2 dr ' 
~111. 1-2 amp.) és az anaesthesia. fei azse 
.J--25 mg, cseppinfusióban. mtartására 
A parenteralis alkalina.zásra akko , 1, .. 1 I ~eru sor, ha- a 

per os adagolás ne1n valósítható meg. Napi adagja. 
ilyenkor általában 3-4 ampulla, ágynyugalom 
biztosítása, ;;alamint tensio- és pulzusellenőrzés 
mellett. 
Az injekció alkalmazási módja: mélyen az izomba. 
I. ven. is alkahnazható, erősen hígítva csepp
infúzió formájában (50-100 mg Tisercín 250 ml 
physiologiás serumban vagy izotoniás glucosum
oldatban). 
Figyelmeztetés/ Idősebbeknek csak a cardiovascu· 
laris állapot tisztázása után, tensio-ellenőrzés mel· 
lett adható! Hosszabb alkalmazás alatt a máj
functio és a vérkép rendszeres ellenőrzése szükséges. 
Tisercin szedésével egy időben a beteg alkoholt ne 
fogyasszon. Barbiturát-okkal együtt csak kellő óva
tossággal adható. 

Meilékhatás: Hypotonia, orthostatikus hypotensio, 
aluszékonyság, tachycardia, szájszárazság. 
Extrap~yramidalis jelenségek - a chlorpromazíntól 
eltérően - csak nagyobb adagok hosszabb időn át 
való alkalmazása után jelentkeznek. 

l\'íegjcgyzégck: * Társadalombiztosítás terhére szak· 
rendelések szabadon rendelhetik. egyéb esetben 
szakrendelés (fekvőbeteg-gyóg;y:intézet) javaslatára 
rendelhető. - Lejárati idő: inj. 2 év. 

Csom~..golás: 50 dra7..sé 27,10 Ft, 500 cb:'azsé 271,- Ft; 
5Xl ml amp. 11,10 Ft, lOOX 1 ml amp. 178,30 Ft. 

TISERCINETTA KGy.T, 
drazsé 

IV. 

Összetétel: 1 drazsé 2 mg levopromaziuum.-ot tartal
maz (2,7 mg levopromazínl.un hydrogenmaleinicum 
alakjában), 

Javallatok; Psychiatriában és ideggyógyászatban fő
leg: depressio, neurosis, ingerlékenység, alvászavar, 
hangulati labilitas, környezetbe való beilleszkedési 
zavar, izgalmi és kimerüléses állapot gyógykezelése; 
belgyógyászati betegségekhez tá.rsul6 ideges zava
rok, vegetatív tünetek kezelése, főként: a. hyper
tonia-betegség neurogén szaka, angina pectoris; 
tüdőgyógyászatban functionalis eredetű köhögés 
csille,pitása, ulcus, cholecystopathla, neuralgia, arth-
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rosisos fájdaiorn. pruritus id'" . , 
sedósben szenvecÍők en~rhe' 0~~M ,agyi erelmcsze-

1 á 
.1 zavar<eag'' depi·e ·, · 

a v .szavarok kezeF"e ad" At' "'' ss103a, K · ci:; • JUV=asa 
• isebb orv.asi beavatkozások előkészítésekor . 
kahnazható, potenciáló hatása miatt. . is al-

Adagolás• Eavéni• k dő -
tej k

• 6 ." ' a ez adag áltf::.lában "eln" rne na.pildr-, 1 ~ · .l' ot-
fokozatosan eme~:iő m: y;; -~_ö;etkező napokban 
átlagosan napi 3-S a.r' .,,,. van atás eléréséig, 
gos na.pi adag 0 <> ~ a/kzse1g. Gyermekeknek az átla-

. ,.:.ümg ·g. 
~4.. napi adagot 2 3 ;é :1 tb 
uappalinál lehetőleg m:gza:abebna(az esbti ad~got a 
be 

· , , , · r · sza va) celszer" 
venr11, szetragas nélkül ~'1 há u 

közben vagy után N ' 8 po r vízzel, étkezés 
adacrok ,,.:;1.~· , • ag~robb levon1epromazin-

o 8~UAJ:<egessege e<>eton a 25 1 , tartalmú T. · ..:i_ ~, mg iatoanyag 
1serc1n ul'azse allrahnazandó. 

M:Ué~!L,tások: A fenti adagolás mellett r· ' ~ 
1ord.ulo sonmolentia szédül. , á. , itkán elo-. ' es, sz ·JSzarazság Ala 
~so~:t:;:1oe~~gy c~llkapsus.-hajlam esetén céiszerŰ 

. ernt;e .._e tetn1. (Az első na kb 
ugyanis a panaszok gyakor~bb k po an 
zetben megszűnn k 1 .a ? de fekvő hely-
A T. . 8 vagy nem IS Jelentkeznek) 

isercmetta szedésével egyidőben a be . 

~~~ő ~~a~~::~:n~.~=:~iturátokkal egy~tt 8!:k 
Megjegyzés- <Jr Társ dal b" don rendelhető. a om iztositás terhére szaba-

Csomagoiás: 2.0 drazse' " 80 1' Ft., 200 drazsé 41, 70 Ft. 

TOFÁJ\!TO ILGy, 
fabl. 

VI. 

Összeí:éteh 1 tabi o 23 g a . , h 
nochi.'1..-0t tart~h~az. m1aazop ., 0,25 g aciphe-

Javallatok: Fájdalom- és lázcsillapító. 

Adag9lás: Naponta 3---4-szer 1-2 tabi. 

Thíegjegyzés: ~ Tá.rsadalombiz+..os' ' , 
don rendelhető. _ 10 

1~ ~rhere szaba· 
Jciadható. tabl. orvosi veny nélkül is 

Csomagolás~ b. 20 tabi. 16,80 Ft, b. 100 ta.bl. 84,-Ft: 
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TOLAZOLIN Joj_Gy.T, XVI, 
ini- 10 mg, tabl. 25 mg, oldat 10% 
Összetétel: 1 amp. (lml)0,01 gtolazolin. hy<:hochlor.-ot, 

1 tabl. (0,2 g) 0,025 g tolazolin. hydrochlor.-ot, 
1 üveg (10 ml) 1 g tolazolin. hydrochlor.-ot tar-

tahuaz. 
Javallatok: Functiona.Zis véredényzavarok: angiospas

rnusok, mint acrocyanosis, digitus mort., RayniUd
kór, rnigrain, acroparaesthesiák a climacteriumban. 
Organikus véredény-megbeteged&ek: endarteritis, en -
dangiitis obliterans, arteriosclerotikus keringési za
varok, kis véredények emboliái, cerebralis ischae
mia (embolia)- - Helyi szövetkárosodások: perniók, 
ga.ngraenás arteriosclerosis és diabetes, ulceratiók, 
ulcus cruris, decubitus, krónikus körömágyi gyul
ladás, rosszul granulá1ódó sebek. Rhínitis atrophi· 
cans-Ozaena. - Keringési zavarok a szernhen: a 
nervus opticus degeneratív elváltozásai, cystoid 
macula-oede1na, az art. centralis oedemája, üveg
testi- és szaruhártya-homály, iritis, a szem felületi 
erosiói. - Ízületi és rheuniá.s megbetegedések: kró
nikus ízületi és izom-rhewnatismus, neuralgiák. 
Coxitis senilis. 
A gyomorműködés vizsgálatához savképzőként. 

Ellenjavallatok: Súlyosabb coronaria-megbetegedés, 
cardialis decompensatio, collapsus-hajlam, ulcus 
ventriculi, fennálló decompensatio, aktív tubercu
lotikus folyamatok. 

AdagGlás: Először kisebb adagokat alkalmazunk és 
a beteg érzékenysége és a megfelelő gyógyhatás 
űgyele1nbevételével emeljük azokat. Szokásos kez
deti orális adagja 3-szor naponta Ji tabletta, ill. 
3 csepp, majd fokozatosan emelkedve 3X2 tabl., 
ill. 10 cseppig. Injekciókból naponta 3-Ö amp. 
s. cut., 1 ~1,-3 amp. i. musc. Szemészeti felhasz
nálás esetén conjunctivalisan általában a 10%-os 
oldatból naponta 3Xl-2 cseppet adagolunk. 

Megjegyzés: ~ TáJ:'sadalombiztosítá.s terhére szaba
don rendelhető. 

Csomagolás: 10 X l ntl amp. 13,10 Ft, 50X1 ml amp. 
43,80 Ft; 
40 tabi. 11,20 Ft; 
oldat 10 ml 9, 70 Ft. 

309 



TONOGEN K.Gy. 
inj., oldat 

Összetétel: I amp. ( 1 ml) 1 adr.,miliznuuo• 
1 üveg 5 mg a-drenalinum 50mg . 
tartalmaz. ' mg ac1d. ooric.·n>. 

Javallatok: Inj.: Colla sus , . . . . , 
gyengeség, peripher. ,P k ~s p~r1pher1as keringési 
l' , ias ermges1 bénulás , , 
as, szivgyengeség sho k , sz1vbenu.· 

betegségek, a műMti ~rfil vago~niás és allergiás 
Old.: Orrkagylók d dás et vertelenítése. 
nátha, orrmellékür~z~ a, ?rrvérzések, heven:y
glaueoma, gyomorv!~lla?asok,, conjunctivitis, 
sére Iocalisan, asthrna .;;8' ho~yagverzések kezelé
ban Tüd „ é • b ronehiale esetén inhaláe., . ov rzes en adni tilos! io. 

Adagolás: Naponta 2-3 · ·szar 03 05 ml 
~· musc., 0,05-0,I ml i ' -;. • s. cut., 
mtracardialisan Na · 

3 
ven., vegveszély esetén 

ill. elporlasztva." ponta -szar 2-20 csepp per as, 

Meg1·egy • rn· zes: J· ++ oldat + ' 
terhére szabadon r~ d lh „ Tarsadalombiztosítáa 
4 év, oldat 2 év. n e ető. - Lejárati id6: inj. 

Csoma.,.olás· b 5Xl l 0 • • m amp 730 amp. 73,- Ft· · ' Ft, b. 50Xl ml 
b. üveg (5 mlj'2,40 Ft. 

T!~~EPTYL R. XLVII. 
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Összetétel: 1 tabl. 0 04 
0,167 g sulfadiznictbi, 0 !f e;ulfamule;iio~ypyridazin., 
talmaz. ' g s .i.athiourea-t tar-

Javallatok: A sulfonamid k , 
Strepto-, pneumo- sta - ezeles ~den javallata., 
coccu.s által okoza'tt fi P~[l?-, memngo- és gono
(bronchitis, bronchiect e~ ~ek, légú.ti fertőzések 
a húgyutak coli-fertőZ:~a, ro~c~opneumoniastb.) 
nephritis stb.), dysenter·(cystitIS, pye~~is, pyelo
stb. eseteiben egym áb Ia, cholecystitis, sepsis 
antibioticumokkal e~tt an v;_gy ~zükségszerűen 
pho?Tanuloma venereum • ~ . egkísér~lhető lym
malignum esetében ant·b~ t• tmomycos1s, oedema 
golva. 1 10 icumokkal együtt ada-

Adagolás: Az adagolás kezdetén az első nap felnőt
teknek legfeljebb 3 X 4 tabletta étkezés után, bősé
ges folyadékfogyasztással, majd a második naptól 
kezdve 6 óránként 2 tabletta. Ezt a kezelést leg
alább 2-3 napig, sűlyos esetekben 4-6 napig 
folytatjuk. 
Gyermekeknek első napi kezdő adag az életkornak 
és a testsúlynak megfelelően arányosan· kevesebb, 
általában a felnőttadagok 1/ 4-%-% részét kap
ják. A második naptól kezdve 6 óránként az első 
napi egyszeri adagnak 1/4 részét adjuk, legalább 
két napon át. Súlyos fertőzésben a láz megszűnése 
után is még 2-3 napig adagoljuk étkezés után, 
bőséges folyadékfogyasztással. 

Megjegyzés: ++ Társadalombiztosítás terhére sza
badon rendelhető. 

Csomagolás: b. 24 tabl. 13,50 Ft, 250 tabl. 122,30 Ft. 

TRIOSPAN Ch. 
tabi. 

x. 

Összetétel: 1 tabl. 5 mg isopropamidum jodat., 15 mg 
phenobarbital„ 60 mg- drotaverinum hydrochlor. 
{No-Spa)-ot tartalmaz. 

Javallatok: Elsősorban ulcus ventriculi és duodeni, 
ezenkívül krónikus gastritis és colitis, továbbá 
cholecystopathiával, esetleg cholecystitis·szel kap· 
csolatos görcsök stb. 

Ellenjavallatok: Glaucoma és prostata-hypertroph.ia, 

Adagolás: Átlagos adagja felnőtteknek kúraszerűen, 
3-6 héten át, naponta 3-szor 1 tabletta, amely adag 
a klinikai állapot javulásával arányosan a fenn
tartó adagra csökkenthető. Kúraszerű adagoláskor 
a hatékonyság és tűrőképesség figyelembevételével 
egyéni adagolásra törekedjünk. 

Me1Iékhatások: Az anticholinergiás gyógyszerekre jel· 
lemző, ritkán előforduló mellékhatások egyáltalán 
nem vagy csak kismértékben (pl. szájszárazság) 
fordulhatnak elő. 

Megjegyzés: ~ Társadalombiztosítás terhére szaba
don rendelhető. 

Csomagolás: 20 tabi. 18,- Ft, 200 tabl. 180,- Ft. 
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TRISEDYL K.Gy. 
inj., tabi., cseppek 

IV. 

Összetétel: l amp. (1 ml) 2,5 mg trifi~peridol. 
rochlor.-ot, 
l tabL 0,5 mg trifiuperidol. hydrochlOr.-ot, 
1 üveg (10 ml) 10 mg trifiuperidol. hJ-drochlor.-ot 
tartaimaz. 

Javallatok: Motoros és psychés nyugtalansággal járó 
kórképek, a paranoid haUucinatio különböző for
mái, epileptiform psychosisok. Delírium tremens, 
lázas toxikus és infectiosus eredetű delírium, hebe
phrenia. A depressio delíriummal szövődött esetei. 
lndítékszegénységgel járó depressio. Más antieme
ticummal nem befolyásolható hányinger. 

Ellenjavallatok: ~4.. pyra1nis-pálya és az extrapyTami
dalis pályarendszer organikus megbetegedései, 
functio-zavarai. 

Adagolás: A parenteralis alkalmazás elsősorban akkor 
indokolt, ha az oralis adagolás keresztülvihetetlen, 
és súlyosabb psychosisokban. Átlagos egyszeri 
adagja felnőtteknek :!l;,-1 ampulla i. n1-usc. Ezt 
az adagot szükség esetén intézeti kezelésben 24 
órán belül 3--4-szer is meg lehet isinételni. Orali8a.n 
felnőtteknél 0,5 n1g-os kezdő adag után az egyéni 
szükséglet és tűrőképesség figyelernbevételével fa· 
kozatosan 1,5-2 mg-ig lehet e1neh1i a napi adagot 
(intézeti körülmények között magasabb adagok is 
adhatók). 
Gyermekeknek az életkor és testsúly figyelembe
vételével 5 éves korig általában a felnőttadag 
egynegyede, 5-15 éves korig a felnőttadag fele 
adagolható. 

1\Iellékhatások: Parkinsonisrnus, izomgörcs, izom
hypertonia léphet fel, elsősorban az átlagosnál 
nagyobb adagok alkalmazása kapC',sán, ezek a tüne
tek az adag csökkontésére, vagy a kúra átn1eneti 
abbahagyása után spontán megszűnnek, illotve 
antiparkinson-szerekkel megszlli'ltethetők. A Tri
sedyl neurovegetatív jellegű mellékhatásokat nem 
okoz, az életfontosságú szervek functióit nem befo
lyásolja károsan. A Trysedil más neurolepticlllnok
hoz hasonlóan potentiálja a központi idegrend- -
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l -t' gyógyszerek effektusát, ezért barbitu
szerre z1a, 

0 
. t kkal egyidejű alkalmazása különös 

ráto~ka .~ 1~pu;i? el 'l'risedyl-kezdés kizárólag orkörultek'inJ.,fjift 1geny • .. , 
. ellenőrzés mellett tőrtenhet. 

vosi , ·d 
• , ~~ Társadalombiztosítás terhere I eg-

1\:leg1cgyzesd'1· k ·deggondozók szabadon rendel-
kren e ese, 1 k.d k 

sza. .. i üzemi stb. orvosok csa l eiY;za :_ 
hetik. ~or~t • fekvőbeteg-gyógyintéZ€ft1, 
rende~es (1degálgo)n?oz6,l tára rendelhetik. Lejárati 
eltne-1degoszt y Javas, a 
idő: inj. és cseppek: 2 ev. 

ml 1370Ft 50Xlmlamp. Csomagolás: 5 X 1 amp. ' ' 
122,30 Ft; ~ go Ft· 
50 tabl. 9, 70 Ft, 2::i0 tabl. 42, ., 
1 üveg (10 ml) 15,- Ft. 

TRIOXAZIN E.Gy.T. 
tabi. 

IV. 

" ,., !· 1 tabl 0 3 g tri1netozin.-ot tartalrnaz. usszeee. ·' 
, túlf ített idegállapot, psy

Javallatok: Szoron~as, ur~~~us vegetatív tünetek 
chés nyu~tala~ag, )n~ "lági emotionalis ténye-
(hypertoma, chmax '. , V1- ám aláz stb.). 

"k„n alapuló izcralm1 allapot (1 p .thi 
~~j~tos gyernwk(Wógyásw-ti javallat: Neuro,p~ a. 

b t állapotától és egyen1 rea-Adagolás: Egyéni, a 8 eg . , da · f. lnőt-
, , 't"l függ Napi atlagos a gJa e 

gálókepessege 0 
·(

2 6 tabl) de ez az adag 
teknek 0 60-1,80 g - · ' · 

2 
4-3 o ·g 

növelhetŐ a kórformától függően ~ap1 k me~e'f~~ő 
(8-10 tabl.). Gyermekekne}t- a orna 

osökkentett adag re~delhetö.k t61 14 éves korig 
ekadagok · 2 honapos or 

Gyerm /k /·d. 3-5 adagra elosztva, vagy: 
40-20 mg g 

18
' 5 ·· 1/ tabl /die· 1-6 

2-12 hónapos;,: ko~g 1 J--.;; b~z/~~e· ~-14.éve; korig 
éves korig 3-o-szor 72 a · ' 
3-5-ször 1 tabl.fdie., , , ~ , 
Jl.Iellékhatás: Áhnossag, faradtsagerzes. 

. , • + Társadalombiztosítás terhére csak 
l\ieg1egyzes. b d lhető ha az adott esetben 

abban az eset en r;;i ,: ás'_ szabadon rendel· 
a beteg gyópykeze ese ,.:1

1 
l" n nem biztosítaná. 

hető _ gyogyszer me6 ,_e e oe 

Csomagolás: 20 tabl. 10,50 Ft, 200 tabl. 105,- Ft. 
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TROPARIN Ch. 
inj., tabl. 
Összetétel: 1 amp. (1 ml) 40 mg pa 

methylhomatrop. brom.-ot· paver. sulf., 1,5 
1 tabl. 40 mg papaver. h ch_. hl . 
homatrop. brom.-ot tar~~. or„ 1,5 

Javallatok: Pylorus-s 
kőkólikák, cholec~:u:: ulcus v~ntr. e~ duod., 
~gina pectoris, asthm~ b~ere~esIS grav;~arurn, 

:~1f~.s~:~~6~~s:~~:h~eú!a~~~~;~~,1!~!7~t~t~~~ 
, eros .1.aJasok. 

Adagolás: Naponta 3-szor 1-3 tabI vag 1 2 
s. cut. · Y - amp. 

Megjegyzések: ++ Társadal b. , , 
badon rendelhető. - 4 t bOJill lZtos~t~ terhére sz0,. 
kiadható. a . orvosi veny nélkül is 

Csomagolás: b. 5X1 ml amp 8 F 
b. 20 tabi. 5, 70 Ft, b. 100 ~b1'.2°s,53' Ft. 

TROPARIN COMBINATUM 
tabl. Ch. XII. 
Összetétel: 1 tabl 40 m 

phenobarbital ' 2 g papaver. hydrochl., 20 mg 
tartalmaz. " mg methylhomatrop. brom.-ot 

Javallatok: Lásd Troparin tabi. 

Adagolás: Naponta 3-szor 1-2 tabI. 

Megjegyzések· ++T' d 1 badon rendelhető a;: ~I o1nbizt~sít~s terhére sza
kiadható. . a . orvos1 veny nélkül is 

Csomsurolás· b 20 t b! 6 7 ~ • . a . ' 0 Ft, b. 100 tabi. 33,50 Ft. 

TRYPSIMUSC K.Gy. 
inj. LI. 

Összetétel; 1 üveg (I) 25 m . 
oldószer (II) 50 mg lidoca _g t~sm.-ot, l amp. 
prometazin. hydrochlor ot m. y ochlor., 25 mg 
lenglycol-tartalmú vizes-~ld:~~az 5 ml propy-
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Javallatok: Krónikus tüdő-, hörgő- és mellhártya· 
megbetegedések, bronchiectasia, asthma bronchia
léban a gennyes-nyákos váladékoldása. Dystorsiók, 
posttraumás haematomák, haemarthros, sclero· 
derma, ulcus cruris, diabetes-gangraenák, decubi
tus, thrombophlebitis, phlebothrombosis. Arthritis, 
periarthritis, synovitis, bursitis. Gynaecologiai 
gyulladások. Szemészeti gyulladások (iritis,-'-:irido· 
cyclitis, chorioretinitis). 

Ellenjavallatok: Sűlyos máj- és vesebetegségek. A vér
alvadás zavaraiban csak nagy óvatossággal adható. 

Adagolás: Az I. jelzésű üveg hatóanyag-tartalmát a 
II. jelzésű oldószer teljes mennyiségével feloldva 
olyan oldatot kapunk, amelynek minden milli
litere 5 mg trypsint (és 5 mg promethazint) tar
talrnaz. ~ Adagja: Heveny kórképekben naponta 
2X2,5 ml (2Xl2,5 mg), majd az akut tünetek 
csökkenése után naponta 1X2,5 ml (12,5 mg). 
Tüdőbetegségekben naponta 1-2,5 ml 1 héten 
keresztül, majd másodnaponként 1-2,5 ml 2 héten 
keresztül. Amennyiben szükséges, e kúra 2-3 heti 
szünet után megismételhető. 
Gyerniekeknek 2 éves korig napi 0,2 ml-t (1 mg), 
nagyobb gyermekeknek 0,5 ml-t (2,5 mg) adunk. 
A Trypsimusc inj. mélyen és lassan adandó a far
izomba. - A készítmény alkalmazását követő 
6 órán belül az alkoholfogyasztás kerülendő. -
Szobahőmérsékleten az oldott trypsin fokozatosan 
veszít aktivitásából, hűtőszekrényben 2-3 napig 
értékcsökkenés veszélye nélkül tárolható. 

l\.legjegyzés: tii Társadalombiztosítás terhére szabadon 
rendelhető. - Lejárati idő: 2 év. 

Csomagolás: 5 üveg (8, 25 mg) + 5 oldószerampulla 
44,50 Ft, 50 üveg (h 25 mg) + 50 oldószerampulla 
439,40 Ft. 

TRYPSIN K.Gy. 
helyi kezelésre 

LI. 

Összetétel: 1 üveg I. 25 mg trypsin.-ot, 1 oldószer
ampulla II. (5 ml) 5 ml natr. chlor. inj. 0,9%-ot 
tartalmaz. 
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·.•.· .• • ..... ·· 
----JavaJlatok: A tüdő a hörgők , l . . .. ~.~.~ 

g b 
' es a me lhartya idül ,.„,~,w 

ennyes :neg etegedései (tüdőtál ,0 _ t~ft±l 
pneumon1a chronica broncbit' 3 l...~: ?angraena;"'\:'.,;~ 

t' b • lS Curomca sup - -<sd 
ra iva, ronchitis spastica th b Pll-\;~c:-1 
bronchiectasia em h ' as ma ronchiaJe,<::4:l~ 
Bronchogra hÍa b ysema, 8 :111.?Yema thoracis),:Y~f,f 

. ál P . • ronchoscop1a, Iégzésfunk ·, ;>~-, 
v1zsg atok (spirometria b h' . Clos ;;,<J 
készítése T'"d~ " , ' ronc osprro1netria) elő .. ;, ' 

EU . 11. ku omutétek előtt. 'i;_7 
~nJava, ato : T~dővérzés, gyomor-, nyombélfekély. 

A'!i~:-:~~ ~ k tr1pszfnt, az oldószerampulla tarta}. -:~J 
1-2 ml~t JU ' majd ~,rosol-készüléken keresztül :\-] 

spray formaJaban inhaláltatunk .:' j 
10 perc alatt_ naponta 1_ 2 alk - kb. - _, 
choscopiás és intrapleuralis Ikai:;;ommal. Bron. ·)-1 
tripszint 3-5 ml old. _ a azás esetén a „, __ , 

kendezés után 15-30 os~rrel oldjuk fel, és bcfecs- '<--j 
ből visszaszívjuk. masodperc elteltével az üveg. 

Megjegyzés: Társadalombizt 'tás . 
rendelhető. - Lejárati id~~1 2 é~rhere szabadon 

Csomagolás: 5 X 25 m I • r: 
44,50 Ft, 5ox 25 r! i e~;xs ml old?szeramp. II. 
439,40 Ft. g · X 5 ml oldoszeramp. II. 

TRYPSIN K.Gy. 
sebhintőpor o, 25% XLIV/LI. 

Összetétel: 1 üveg 0 2 5 t . 
hydrochlor., 0,6 g c~l~. a~eti:~:~y·• ..:i~,5 t~artprolmcain. 

• LU'.-o u a a.z. 
Jal-·a~atok: Krónikus fekélyek és sebek feltisztítá.sa. 

Ellen3avallatok: Friss sebek há , 
zékeny sebfelületek. ' mosoda sebek és vér-

Alkalmazás: Localis. Vékon r, .. , „ 
hint.és után a felületet /, y etegben torténo be
juk. Beszáradt necrot1:7e1~~ril gézlappal borít
?_~zlapot steril élettani konyh:~~~ e:itén a f'eqő 
::i)~t (a kötést elegendő m:sidn:~onk~:~v:~~ 

Megjegyzés: Társadalombiztosítás te h, -· 
lése~ szabadon rendelhetik. Körze~ ~~e sZ?·krende-

vosoK csak szakrendelés (fekvőbete~-:~7yj~~i~~) 
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javaslata alapján rendelhetik.-~ l(özgyógyellátás 
terhére nem rendelhető. - Lejárati idő: 2 év. 

Csomagolás: 1 szóróüveg (10 g} 37,30 Ft. 

UREGYT :BJ.Gy.T. XXV. 
tabl. 
Összetétel; 1 tabi. 50 mg acid. etaorynic.·ot tartalmaz. 

Javallatok: Különböző eredetű oedemás állapotok 
(cardialis, nephrogen, portaliE, postthrombotikus 
stb.). Egyéb diureticummal szemben resistens oede
mák esetében is eredményes. Diabetogen hatása 
feltehetően nincs. 

Ellenjavallatok: Anuria. Terheseknek csak igen kivé
teles esetben, máj-cirrhosisban szenvedőknek óva
tosan, metabolikus alli:a!osis esetén csak az ion
háztartás rendezése után és ellenőrzés mellett ad
ható. 

Adagoiás: A kezdő adag általában 50 mg/d.íe, n1ely 
fokozatosan emelhető a szükséges -------:- maximálisan 
200 mg/die (4 tabletta) - mennyiségig. Hatása-
8~10 óra alatt lezajlik, ezért célszerű az egész 
napi adagot reggel, közvetlenül étkezés után be
venni. Más diureticumokk&.l eredményesen kombi· 
nálha,tó. 

l\:lellékhatás: Az etacrinsav nagyfokű saluretikus acti
vitása miatt hypochloraemiát, hypokalaerráát, hy
povolaemiát és metabolikus alkalosist okozha-t. 
J\{egfelelő (ínternllttáló) adagolással és substitutiós 
tberapiával a fenti tünetek elkerülhetők vagy meg
szüntethetők. A folyamatban levő antihypertensiv 
therapiát potentiálhatja, ami orthostatikus collap
sushoz vezethet. 
Gastrointestinalis tüneteket is okozhat (dysphagia, 
nausea, vomitus, diarrhoea). Súlyos vagy nagy víz· 
veszteséggel járó diarrhoea esetén a gyógyszer ada
golást abba kell hagyni. Ajánlatos a serum-electro
Iytok gyakori ellenőrzése. 

Megj~ryzés: ~ Társadalombiztosítás terhére a szak
rendelések szabadon rendelhetik. Körzeti-, üzen1i 
stb. orvosok csak szakrendelés (fekvőbeteg-gyógy· 
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intézet) · „ , . h á JR> ~·S~atara rendelhetik, a javaslatb 
~~, ro,zott 1dotartamon belül történő , an tne 

ce1Jabol. A javaslatot adó .Jrr gyogyke 
és a javaslat keltét , sza endelést (oszt' 

a venyen fel kell tünte 
Csomagolás: 20 tabl 15 20 Ft 20 . • ' 0 tabl. 

V ALERIA_l\TA composita 
drazsé 

B 

Össz_etétel: l drazsé 0 
extr. valer. sicc -ot ta,02t gl phenobarbital., 

· r amaz. 
Javallatok~ A központi .<l 

rai, vegetatív dy t .1 egrendszer vegetatív zav-
g · h . 8 oma, vasoneurosj k , 

a.s, yster1a, neurasthenia -"'] Imi so ! szivdo 
A 

• ie e érzesek 
dagoiás: Nyugtatónak· n _ · 
tónak 2-4 drazsé. · aponta 3 X 1 drazsé, al 

Megd jegyzés: qf< Társadalombiztosf•ás 
on rendelhető. " 

Csomagolás: 50 drazsé 10,50 Ft. 

V ASALGIN Ch. 
tabJ. 

Összetétel: I tabl. 0 1 . 
propyl)-barbitur.-o't ~r:ac~~;-allyl-5-((3-hydrox 

Javailatniu Vasomotoros 13 .f'"' . . 
más fájdalmak, Ra..,rnauJ.~6Jas,_migraine, posttra 

J'"" z: r, illetve. acroc · 
EIIenjavaHatek: Súlyosabb m,. - yanos 
Ad::1a- l·' • r 

1 
a3- vagy vesebetegsége 

-i:oO as. at agos adagja fi ln" tte 
~„tabletta. kűraszerűen. ~úlo o kbnekn~ponta 3-sz 
<lo adag napo>ita " 

2
Y sa b esewkben a ke 

6-8 nap utá- f vk·szo:r tabletta. Ez az a 
3 

- -n o ozatosan ··kk 
·szar 1 tablettára E 1 , cso enthető na 

tart. · gy >:ura általában 4-ö héti 

Szűkség esetén a kúrasz „ ' 
hető. A javulás első . e::u adagolas megismétel 
után várhatók. JGle1 legkorábban 1-2 hét 

Mellékhatások: Többn . , 
yire meg tartós alkalmazás után 
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seUl nl.utatkoznak, de egyéni túlérzékenys6g esetén 
kisfokú szédiilés, álmosságérzés előfordulhat. 

1\-fegjegyzés: ~ Társadalombiztosítá.s terhére szaba
don rendelhető. 

C,;:01nagolás; 50 tabl. 21,30 Ft. 

VAS-ARSOTONIN Ch. 
tabl. 

XIX. 

összetétel: 1 tabl. 3 mg calc. methylarson„ 30 mg 
ferr. red.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Különféle anaemiák, leukaernia, recon
valescentia, neurasthenia, chorea, tabes, Basedow
kór, neuralgia, psoriasis, lichen ruber, ekzema 
chron., roborá.lás. 

Adagolás: Naponta 1-9 tabletta emelkedő adagolás
ban vagy hosszabb időn át 3Xl-2 tabl. naponta: 
gyermekadagokat lásd Arsotoninnál. 

Ir!egjegyzés: ~+, Társadalombiztosítás terhére sza
badon rendelhető. 

Csomagolás: 100 tabl. 4,60 Ft. 

V ASOBROMAN K.Gy. 
tabl. 

XVI. 

Öss7,etétel: 1 tabl. 0,25 g theobr. calc. sa1ic., 0,04 g 
papaver. hydrochlor., 0,2 g bromvalerocarb.-ot tar

talmaz. 

Javallatok; Essentialis és vasoneurotikus hypertonia, 
a climax hypertoniás és vasomotoros tünetei, an· 
gina pectoris, migraine, nephrosclerosis. 

Adagolás: Naponta 3-szor 1-2 tabletta. 

Megjegyzés: ~ Társadalo1nbiztosítás terhére szaba· 
don rendelhető. 

Csomagolás: 20 tabl. 18,40 Ft, 100 tabL 75,20 Ft. 
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VEGACILLIN B. 
tabl. 

Öss~e!étel: I taLL 200 OOO NE 
c1llin.-ot tartalmaz. phenoxymethYip~~ 

Javallatók: Streptococcus haenwl t. . ' 
gonococcus és egyéb enic· .Y w-u.;, Pnoumococcus 
coccusok által okozoft fer~U:~:~zekeny (stapby-Io.)' 

EHeajavaHatok· Pe · ·u· ' 
t t · • n1c1 rn-allergi . en 1a. a, pen1cilün-resis. 

Adagolás: Tartós megelőzés . , 
inok megelőzésére gy cél;ara (rheum1-ís-láz-roha 
ruktól függően) • ~r1fekeknek általában _ k ~; 
fertőzés közvetlen z::~:zélyé 3 ktabl. Streptococcu~~: 
elosztva ennek kéts ne esetén, egész 
h d , zerese az adag St or ozas megszüntető , · - reptococcus. 
t;.abl. sere 10 napon át napi 3-6 

li.ezelésre:ll'iindenolyanen h , -. , 
~el~üzdésére, melyet peni;ill~es ,ko~psúlyosfertőzés 
'.deznek elő Kő in-erzekeny kóroko 'k · zepes sólyosság-' zo 
1nolytieue vagy egyéb ér 'k u, streptococcus hae
zott fertőzésekben a kásze eny coccnsok által oko-
4 X l t bl szo osadagn ·3 

a -· Súlyosabb esetekb api X. l vagy 
ban, parenteralis p . 'Ili .en, pl. bacter1aemiá-p enic, n alkal ' . 

nernn.ococcus eredetű n ~azasa indokolt. 
adag 2--3 tabL 'd p eumoruaban a kezdet' 
2 tabl_., - ~<\_kut •g:~~h~:~s köve~ő~n 12 órái~kén~ 
adagolas 4 Óránként 1 tabl ~rtőzeseken a bevált 
kalonuna.1. „ osszesen 5 vagy 6 al-

Megjegyzés: + Társadalom · 
don rendelhető _ L . , bi.ztositás terhére szaba 

· eJarat1 idő: 3 év -

Csomagolás::12 tabl. 30,90 Ft, 250 tab~. 643,70 Ft. 

VENOBARBITAL Uh. 
inj. II. 
Összetétel: 1 üveg (I ) 0 5 methyl-propyl)-2·tl .' b ' . g natr. 5-aethyl-5-(I-

l no arb1tur t t amp. oldószer 10 ml ··0 artalmuz. 
talmaz. aqna dest. pro inj.-t tar-

JavaUatok: Rövid tartam, l , . 
u nar -~oz1sok., kisebb műtéti 
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beavatkozások, diagnosztikai beavatkozások (oeso
phagoscopfo,, bronchoscopia) esetében bázis és kom
binált inhaJá.ciós narkózis bevezetésére. 

EHenjavaUalűlu Ugyanazok, tnint amelyek Ulinden 
intravenás narkózisra vonatkoznak. 

Adagolás: Kizár6lag intravcná~an történhet, a kész.ít
rnényhez inellékelt részletes használati ut.asitás sze-
rint. lntra.mu.sr;ulr.aisan neni adható! · -

Figyelmeztetés: A_ maximális összadag legfeljebb két 
gramm, ezt sol-iasem léphetjük túl. Ha ez a meny
nyiség - runellyel hosszabb műtétek is végezhetők 
- nem elegendő, akkor kombinált narkózisra kell 
áttérni. 
A hat6anyagot közvetlenül felhasználás előtt kell 
feloldani. Azt az oldódás gyorsítása céljából mele
gíteni tilos. A Venobarbital injekci6hoz ajánlatos 
fém.alkatrész nélküli üvegfecskendőthasmálni, mert 
az oldat huzamosabb idő alatt a fémalkatrészekkel 
reakcióba léphet, a1nit az oldat barnás elszínező
dése, esetleg zavarosodás, vagy üledékképződés 
jelez. Az ilyen oldat nem használható fel. 
Fé1naikatrészes fecskendőben tru:.'tott injekci6s ol
dat 1/2 órán túl, fémalkatrész nélküli üvegfecsken
dőben tartott injekciós oldat 6 órán túl nem hasz
nálható. Friss oldat készítéséhez mindig másiK 
steril fecskendőt kell használni. 
Kizárólag frissen készített, legfeljebb halványsárga 
színű, teljesen tiszta oldat h&Sználhatól 

l\/legjegyzé8: + Szakrendelések és biztosítottak ellá
tására nem a társadalombiztosítás terhére, hanem 
a pro ambulantia szerekre meghatá.rozott módon 
szerezhetik be. - Lejárati idő: 2 év.· -f-

Csomagolás: 10X0,5g + 10Xl0rnloldószer70,-Ft. 

VESTIN 
drazsé 

E.Gy.T. XXV. 

Összetétel: 1 drazsé 100 ni.g phenazopyridin. hydro
chlor.~ot tartalmaz. 

Javs.Uatok: Húgyutak fertőzéses {nem gonorrhoeás) 
bántalmai, húgydezinfieiens. 
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Adagolás: Naponta 3-szor 1-2 clJ.'azsé. 

1\fegjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére 
don rendelhető. - 20 drazsé orvosi vény 
kiadható. 

Csomagolás: 20 drazsé 5, 60 Ft, 
250 drazsé 42,20 Ft. 

VIDEX Ch. 
tabl. 

XXIV. 

Összetétel: 1 tabi. 10 mg 4,4'-diacetoxy-dyphenyl
pyridil-(2)-methan.-ot tartahnaz. 

Javallatok: Habitualis obsipatio atouiá,q és dyskine
siás formái. 

Adagolás: Felnőttek adagja általában esténként, le
fekvéskor, 1-2 tabletta, an1elyet megrágás nélkül 
egészben kell lenyelni. ' 

Itlegjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon 
rendelhető. 

Csomagolás: 20 tabl. 4,40 Ft. 

VINBLASTIN K.Gy. 
inj. 5 mg 

L. 

Össze~éteJ: ,! üveg 5 mg vinblastin sulf.·ot, 1 amp. 
oldoszer n ntl natr. chlor. inj. 0,9%-ot tartalmaz. 

Java!la~ok: Lym~hogranulomatosis (Hodgkin-k6r) ge
neralizált alakJa, lympho- és reticulosarcoma to· 
v,áb_b~ egyé~ chemotherapeuticumok és sugárkeze
les Irant reswtens krónikus myelosisok. 

Ellenjavallatok: Leukopenia, ba.cterialis infectiók. 

Adagolás: A sz.árazampulla. tartalmát az oldószer· 
an1pu1lá?an levő 5 ml fiziológiás konyhasóban kell 
feloldaru, majd a frissen készített oldatot intra· 
venásun vagy i. ven. cseppinfúzióban alkalmazni. 
Az , ad~g ?eállítás~ a be,teg szükségletének és a 
feherverseJtszám változásanak fi:zvelembevételével 
individualisan történjék. 1::>~ ' 

A ':inblastin adagolására kétféle sémát lehet ajá.n· 
lan.1: 
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J. A kezdő 0,025-0,1 mg/kg dózis után, naponta 
kontrollált fehérvérsejt.-<Jzárn n1ellett, amennyiben 
o, beYezető adag után a fehérvérsejt.szám nem esik 
2-3000 alá, az első injekciót követően egy hét 
múlva adhat-0 a második adag 0,15 ing/kg meny· 
nyiségben, legalább 4000-es fehérvérsejtszám mel
lett. A továbbiakban, ha onkolyticus, ill. leukope· 
niás hatás nem mutatkozik, az egyszeri .,.adag 
0,2 ing/kg-ra is emelhető. ~<\.z egyes injekciók kő· 
zött 7 nap szünetet kell tartani és a fehérvérsejt· 
számot gondosan ellenőrizni kell. Ha a megfelelő 
hatást elértük, úgy - ugyancsak a fehérvérsejt· 
szám ellenőrzése mellett - 7-14 naponként 0,15 
mg/kg fenntartó dózist lehet adni a teljes tünet· 
mentességig. 
2. Hatásosnak inutatkozott az az adagolási mód 
is, amelyben a 0,025-0,1 mg/testsúlykg kezdő 
adag után, naponta kontrollált fehérvérsejtszám 
mellett, naponta adják a Vinblastint 2,5-5 mg-os 
dózisban, fokozatosan emelkedő adagolással. A ha·· 
tá.sos adagot ilyen adagolással 2~3 nap alatt érik 
el (5 mg-nál nagyobb egyszeri adag a naponkénti 
alkalmazás esetében nem adható). Ezután a kezelés 
- az átmeneti jellegű és általában spontán meg· 
szűnő leukopeniás szak elmúltával - csökkentett 
fenntartó adaggal folytatható. A Vinblastin·kezelés 
megismételhető.1\iindkét adagolási mód során aján
lat-0s a fehérvérkép naponkénti ellenőrzése. Leu
kopenia (3000 fehérvérsejtszám alatt) esetén cél· 
szerű a kezelést szünetelteni és prophylacticusan 
antibioticwnot adni. 

Mellékhatásokt .t-igranulocytoais, leukopenia, alopecia, 
hányinger, hányás, subicterus, hasmenés, albumin
uría, stomatitis, urticaria, paraesthesiák, az ín
reflexek kiesése, fejfájás, orrvérzés, anorexia, <lep· 
ressio. A szer kihagyására valamennyi mellékhatás 
megszűnik; tartós károsodást általában nem okoz. 

Megjegyzés: ++ A készítmény kizárólag gyógyinté· 
zetben alkalmazható. - Lejárati idő: 2 év. 

Csomagolás: 25X5mg-l- 25X5 ml oldószer 1731,-Ft, 
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VIOMYCIN E.Gy.T. 
inj. l g 

XLVII. 

Összetétel: 1 porampulla 1 g viomycinum-ot \ '"on1~; cq 
cin. sulf. alakjában) tartalmaz. 

Javallatok: A legkülönbözőbb pulmonalis éS extra. 
pulmonalis tbc-s kórformák kezelése, ha az első~ 
rendű gátlószerek.kel szen1bcn resistentia, túlérzé. 
kenység, ill. toxikus reactiók állnak fenn. Ahol az 
ST.l\f,_ INH vagy ezek combinatiói még hatékonyak 
indokolt elsősorban ezeket adni. ' 

Adagolás: Által11ban egyéb gátlószerrel kombinálva 
intermittáló vagy folyamatos kezelés formájában 
alkalmazzilk. 
Intermittáló kezelés esetén hetenként 2-szer 2 g Vio-
1nycint kap a beteg, amelyet két részre osztva 
12 órás időközökben adunk i. 1nusc„ vagy heten
ként 3-szor 1 g-ot, a közbeeső napokon pedig egyéb 
gtitlószert. Az egy kúrában adagolt összmennyiség 
lehetőleg ne haladja n1eg az 50-60 g-ot. 
A folyarMtos kezrifés esetén a Viomycin napi n'l.eny
nyisége maximálisan 1. g lehet, s a kezelés 1 hónap
nál tovább netn folytatható. 
Aiiagolás gyennekeknek: 30-50 mg/testsúlykg, he
tenként 2-3-szor. 
Mindkét ad.?vgolási forma esetén rendszerP...s labo
ratóriumi vizsgálat szükséges. (Otologiai vizsgálat 
havonta, hetenként egyszer vizeletvizsgálat, rest
nitrogén meghatározása, serumelektrolyt, valamint 
májfunctiós vizsgáJ.at.) 
I. musc. injekció formájában adható. Per os és 
localisan rosszul szívódik fel, i. ven. pedig az eset
leges toxikus reakciók fellépése miatt nem aján
latos adni. Egyes szerzők lassű i. ven. cseppinfusió
ban történő adagolást tartják megfelelőnek, az 
egyenletes serum-concentratio biztosítására. 
I. musc. használatra 5 ml aqua dest. pro inj.-ban 
oldható. A_ Viomycin-oldat szobahőn 1 hétig tárol
ható, ajánlatos azonban hűtőszekrényben tartani. 

Jlicllékh.atások: Jelentkezésük nagymértékben az ada
golástól függ. Gondosan megválasztott adagolás 
esetén a toxikus reactiók ritkán és enyhe formában 
fordulnak elő. A leggyakoribbak: vesekárosodás· 
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(albuminuriával, cylindruriaval), különösen -0.lyan 
esetekben, amelyekben a ve~e megelőzően is beteg 
volt. Ilyen esetekben a kez~lest alacsony adagokkal 

, · ' to-'kw; Jelekre fokozottan kell kell vegezru es .(>--J_ 

··gyelni. és 
~estibularis és cochlearis. károsod~ (egyensúly·. 
hallászavarokk:al), allergiás reactiok, bőr-eruptio, 

lectrolyt-háztartás zavara. ~.\. serum-elec.~r~ly~ 
az e 1 "lium-chlorid oralis adásával megszunre~„> 
zavar >:a . · · · t kell adni 
hető. Bőr-eruptio esetén. anufu!.st.aki~" t be keli 
:S:a nincs ja'i.culás, a V1omycm· eze cs 
szüntetni. 

. ~ ek: ~+ Csak fekvő?et:ig-gy6gy'illtézet 
MegJ~yzeB f a1 mban Orvosi venyen nem ren-részere van org o. . " · , 

delhető. _Lejárati 1do: l-Y2 ev. 

Cso!llilgolás~ 50 porarnpulla + 50 amp. a.qua dest. pro 
inj. 5 n'll 314,- Ft. 

VITAMIN A E.Gy.T.-;-B ... 
drazsé 3000 NE, ofo,]OS lllJ. 
olaj 150 OOO NE 

XXXI. 
100 OOO NE, 

Összetétel: 1 drazsé 3000 NE axerophth.-ot, 

1 (J ml) 100 OOO NE axerophth.-ot, amn. - · .0.-1-- az 5 ml 
1 üv~g l50 OOO NE axerophth.-ot uarlAA-ll-11-
olajos oldatban. 

Javallatok; A-vitamin-hiány. , 

Adagolás: Felnőtteknek naponta 2-3 ~ 3-4 dr~st. 
1 amp. i. musc. vagy 20-30 csept; olaJ; gyer:n~ e i"O 
nek napi 10-20 csepp; csecsemőknek napi -

csepp. . . 
lVIegjegyzés: Társadaloni.biztosítás terhére A_-~rita~,n~ 

h. án-Y okozta betegségek esetén rendelheto, a or 
is~i.e feltünt.etésév;l. - Lejárati idő: 3 év. 

c5omagolás: 50 drazsé 9,4-0 Ft, 
b. 5Xl ml amp. 32-,- Ft, 
1 X 5 ml olaj 9,50 Ft. 
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VITAMIN A E.Gy.'1'. 
kapszula 50 OOO NJ<c 
Összetétel: l kapszula 50 OOO NE a::x:erophth.-ot tar

talmaz. 

Javallai:Gk: A-hypo-, ill. avitaminosis, fl1l"kasvakság
gal vagy keratomaliciával vagy anélkill. Légúti 
fertőzések megel6zésére, ill. ilyen megbetegedések;
?en a. sp~cifikus therapia adjuválásá.ra. A gastro- i' 
mtest1nali.:' tract~ ~úlyosabb hámkárosodással járó 
folyamatai, pl. colitis ulcerosa. Vesekő recidiválásá- .. ! 
nak prophylax:isa. Praemcnstrualis zavarok, krau
rosis vulvae, pruritue: vulvae et uni. Oza-ena, rhinitis ---1 
atrophica, rhinopharingitis sicca. Belsőfül eredetű 
nagyothallás és fülzúgás. Photophobia, hordeolosis 1 
és a cornea, conjuctiva praexerosisa ulcus corneae 
é~ trophikus szarufolyamatok, retinitis pigmentosa. 
Lichen ruber planus és egyéb lichenes kórformák 1 
ac:r:e miliaris, ichthyosis, pityriasis rubra pilaris: 

111

1.· 

haJ- és körömtöredezés. 

Ada_gol~i Szokásos adagja napi 1-2 kapszula, étke
zeskozben vagy után. Súlyosabbesetekben 3Xl-2 
:k..apszula/die~ sz'..ikség esetén A-vitamin-injekciók-
kal kiegészítve. ' 
Praem.enstrualis zavarokban a menstruatio vár- ,1 

ható időpontját megelőző 2 héten át kell A.-1,iita
mint adagolni, átlagban 2 X l kapszulát naponta. "1 
Nagyothallás, ozaena és lichenea kórformák esetén · i 
nagyobb dosisok hosszan tartó adása tanácsos. 1 

Mellékhatások: Nagy adH.gok hosszan tarv6 adása 
után A-hypervítaminosis alakuLliat ki, melynek be
ve~ető ~ünete az aj:kak feltűnő szárazsága. Jifeg
szuntetéséhez az adagok csökkentése rendszerint 
elegendő. 

Megjegyzés: 'l'ársadalombizt.asítás terhére A-vitamin
~ány- okozta betegségek esetén rendelhető, a kór
isme feltüntetésével. - Lejárati idő: 3 év. 

Csomagolás: 20 kapszctleo 28,20 Ft„ 
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VITAMIN A + D2 E.Gy.T.-B. XXXI. 
drazsé, olajos inj. és forte olajos inj., olaj 
Összetétel: 1 drazsé 5000 NE axerophth. (10 mg 

axerophth. conc.) 15 OOO NE ergocalciferol.·ot, 
1 amp. (1 ml): 25 OOO NE axerophth. {25 mg 
axerophth. conc. oleos. alakjában), 300 OOO NE 
ergocalciferol.-ot, _ _. 
1 arnp. {1 ml} forte: 50 OOO NE ax:erophth. (50„mg 
axerophth. conc. oleos. alakjában), 600 OOO :r..:'"'E 
ergocalciferol.·ot, 
1 üveg olaj (5 ml) 150 OOO NE axerophth. (150 mg 
axerophth conc. oleos. alakjában), 200 OOO NE 
crgocalciferol.·ot tartaJmaz. - 1 üveg 10 ml, 
2-szeres mennyiséget tartalmaz. 

Javallatok: Rachitis, növekedési zavarok, tetania, 
osteo:malacia, e:x:sudativ diathesis, callus-képzós, 
lactatio, D 2 -vitamin prophylaxisra a téli hónapok
ban csecsemőknek 2 hónapos kortól 2 évig. 

Adagolás: Prophylaxis, ill. therapia: csecsen;őknel~, 
ill. kisgyermekeknek naponta 2-4 drazse. OlaJ: 
naponta 3-10 csepp kúraszerűen. Az olajos oldat, 
rueetdermedés esetén, a_ kéz melegével is csepp· 
fol-Y'ósít-ható. - 2--6 havonként 1 amp. i. musc. 

l\'Iegjegyzés; Társadalombiztosítás terhére szabadon 
rendelhetők. - Lejárati idő: 3 év. 

Csomagolás: 50 drazsé 10,20 Ft, 
lXl ml amp. 5,80 Ft, lOXl ml amp. 48,40 Ft, 
IOXl rnl amp. forte 114,50 Ft, lXl ml amp. 
forte 13,10 Ft, 
1 üveg (5 ml) olaj 11,- Ft, 1 üveg (10 ml) olaj 
19,70 Ft. 

VITAMIN B1 Ch. XXXI. 
inj. 10 mg és 50 mg, tabl. 5 111g és 10 1ng 
Összetétel: 1 amp. (1 inl) 10, ill. 50 rng thiamin. 

hydrochlor.-ot, 
l tabl. 5, ill. 10 mg thia.min. hydrochlor-.ot t-ar
tahnaz. 

Javallatak: Különböző eredetű neuritisek, polyneuri
tis, neuralgiák, diphtheriás hűdésck, ischias, herpes 
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zoster, beri-beri, myelosis funicularis, poliomyerti 
sclerosis multiplex, migraine gyomor- bél t 

1 
• 

8
' 

ul ét d 't ' ta! ' • -a orua _cus- ren ' e vagy . anság, terhességi hán ás' 
d~'.1bet:'s, spasmophilia, éhezési oedema., nenhrfti ' 
koszveny, hyper- és hypoth~ · lim • _ s, · h „ .eosis, e ax vala 
:~!e~~e~3:5 antibioticum- vagy szulfonamicl-keze~ 

A~agolás: Felnőtteknek 1-3-szor 1-2 tabi (A 5 m 
ill. naponta 1-3-szor I t.ab' (' IO ) G · g), 

k él 1
• a mg · yermekek 

ne az etkornak megfelelően l 2 k · 
1 tabl. Felnőtteimek naponta vag;-m~~:~ ént 

~:~a8:1;k!s. cut. vagy i. musc. Intravená.sa~
0

: 
M ' • k · egJegyzese : Tarsadalombiztosít'- tert. kB vita · hián tt>b 1ere csa _ · :nm- Y okozta betegség esetén rendelhetŐ 

ill:toleg olyabn esetben, ha a beteg gyógykezelését 
m 8 - sza adon rendelhető ó 
felelően nem biztosítaná. A ;:n g:~ze: kó _me~
fel kell tüntetni. - Lejára.ti idő: Y3 év. l'lsmet 

Cgomago~ás: b. 5Xl amp. 10 mg 7,25 Ft.. b. IOOXl 
amp. 10 mg 145,- Ft, · 

~Ö:, X 1 ;:.-P· 50 mg 20,05 Ft, b. 100 X 1 amp. 50 mg 

~O tabl. 5 mg 6,- Ft, 100 tabl. 5 ma- 20 90 . 
.... o tabl. 10 mg 12,- Ft, 100 tabl. 10 X:g 41',so ::: 

XXXI. ~T'.1MIN B6 E.Gy.T. 
~J· 50 mg, tabl. 0,02 g 
OsszetéteI: 1 amp. (2 ml) 50 m .. :; ! 

chlor„ot, - g pyr1aox. 1ydro-

l tabl. 0,02 g pyridox. hydrochlor.-ot tarta.hnaz. 
Java'Hatok: Hányá.scsillapítás· h . . , .. · yperemes1s graVJda

ru;;~ ~ontge;i-ka.ter, csecsemőkori hányások me ·
elozesere. Neoron1uscularis bete sé e1 b ? 
E-vitaminokkal kombinálva. g g K en ma.s 

Adagolás: Naponta 1-2 a1np. i. inusc . . 
]\Taponta 3 X l·-2 tabl. . vagy l. ven. 

ThI~je~yzés: Társadalombiztosítás ierhére csak 1 ó -
ism~nek a dokument.ációban történő fel"-ünteté~ ~ _r! 
rendelhető. " sev e 

Csomagolás: 6 X 2 ml amp. 44,10 Ft, 20 tabl. 32,10 Pt. 
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VITAMIN B12 K.Gy. 
inj. 20 v.g 

XXXI/XIX. 

Összetétel: 1 arnp. (1 ntl) 20 µg cyanocobalamin.-ot 
tart.almaz. 

Javallat: Ana-emia perniciosa, más macrocytás anae
miák, máj-cirrhosis, rtg-kater, agranulocytosis, 
ólommérgezéses toxikus neuritisek, roboi'áiás:~ 

A.dagulás: Individualisan alkalmazandó. A reticuio
cyta-crisis és a vérsejtszám-emelkedés jelzi a the· 
rapia eredményességét. Hetenként 1-2-szer 20 
mikrogramm az optimális adag a remissio beálltáig. 
Neurológiai tünetekkel párosuló esetekben heti 
1-2-szer 40 mikrogramm. Huzamos kezelésre 
(fenntartó adagok) havonta 1-2-szer 20-40 mik
rogramn1 s. cut. vagy i. musc. 

Megjegyzés: +: Társadalombiztosítás terhére szaba
don rendelhető. 

Csomagolás: 3Xl nll amp. 5,60 Ft, 25Xl ml amp. 
39,-Ft. 

VITAMIN B12 K.Gy. 
i.nj. 300 µg 

XXXI/XIX . 

Összetétel: l amp. (1 ml) 300 µg cyanocobala.min.-ot 
tartalmaz. 

J avaUatok: Anaemia perniciosa súlyos idegrendszeri 
elváltozásokkal (myelosis fu.."'licularis). Trigenllnus
és egyéb neUTalgiák, alkoholos, diabeteses neuritis, 
herpes zoster, izon1-atrophiás és -dystrophiás kór
képek, neutrop yfrusbetegségek, osteoart!uitis és 
ost.eoporosis esetén a kísérőtünetek enyhít6sé1·e. 

.4..~ago!ás: Naponta Yagy másodnaponként l·-2 an1p. 
1. musc. 

rrl:egjegyzés: ~1:Túrsadalon-1biztosítás terhére akórisn1e 
feltüntetésével rendelhető; a vényt két pélaányban 
(„niásolat"-ta/,) kell kiállítani. Közgyógyellátás ter
hére nem rendelhető. 

Csomagolás: 3X1 amp. 32,80 Ft, 25 X 1 ml amp. 
267,40 Ft. 
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zoster, beri-beri, myelosis funicularis, poliomyelitis 
sclerosis multiplex, migraine, gyomor-, bél-atonia• 
ulcus-étrend, étvágytalanság, terhességi hánvru.' 
diabetes, spasmophilia, éhezési oedema, nenhri:tis' 
k~szvény, hyper- és hypothyreosis; clin1ax-, vala~ 
nunt hosszas antibioticum- vagy szulfánamid-keze
lés esetében. 

A~agolás; Felnőtteknek 1-B-szor 1-2 tabl. (8. 5 mg), 
ill. naponta 1-3-szor 1 tabl. (a 10 mg). Gyermekek
nek az életkornak megfelelően 1-2 naponként 
l tabl. Felnőtteknek naponta vagy másodnapon
ként 1 amp. s. cut. vagy i. musc. Intravenásan ne 
alkalmazzuk! 

Ttiegjegyzések: Társadalombiztosítás terhére csak B -
yitamin-hiány okozta betegség esetén rendelhetŐ, 
illetőleg olyan esetben, ha a beteg gyógykezelését 
más - szabad~n rendelhető gyógyszer - n1eg
felelően nem biztosítaná. A_ vényen a kórismét 
fel kell tüntetni. - Lejárati idő: 3 év. 

Csomagolás: b. 5Xl amp. 10 mg 7,25 Ft, b. IOOXl 
amp. 10 mg 145,- Ft, 
b. 5 X 1 arnp. 50 mg 20,05 Ft, b. 100 X 1 amp. 50 mg 
401,- Ft. 
20 tabi. 5 mg 6,- Ft, 100 tabl. 5 mg 20,90 Ft, 
20 tabl. 10 mg 12,- Ft, 100 tabJ. 10 mg 41,80 Ft. 

VITAMIN B6 E.Gy.T. XXXI. 
inj. 50 mg, tabi. 0,02 g 
Összetétel: 1 amp. (2 ml) 50 mg pyridox. hydro

cI'Jor.-ot, 
l tabl. 0,02 g pyridox. hydrochlor.-ot tartahnaz. 

JavaUatok: Hányáscaillapítás: hyperemesis gravida
ru;n: ~öntgenkater, csecsemőkori há:uyások meg
eloz:sere_. Neorou1uscularis betegségekben más 
B-v1tarmnokkal ko1nbinálva. 

Adagolás: Naponta 1-2 amp. i. inusc. vagy i. ven. 
Naponta 3Xl-2 tabl. 

llilegjegyzés: Társf!,dalomb-iztositás terhére csak a kór
ismének a dokurr1entációban történő feltüntetésével 
rendelhető. 

Csomagolás; BX2 ml a.mp. 44,10 Ft, 20 tabl. 32,10 Ft. 
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VITAMIN B12 K.Gy. 
inj. 20 µ.g 

XXXI/XIX. 

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 20 1.1.g cyanocobalamin.-ot 
tartalma.z. 

Javallat: Anaemia perniciosa, más macrocytá-s e.nae
miák, :máj-cirrhosis, rtg-ka.ter, agranulocyt,osis, 
ólommérgezéses t.oxikus neuritisek, robotálái~, -

Adagolás: Individualisau alkalmazandó. A r~ticulo
cyta-crisis és a vérsejtszáin-emelkedés jelzi a the
rapia eredményességét. Het.enként 1-2-szer 20 
mikrogramm az optimális adag a rernissio beálltáig. 
Neurológiai tünetekkel párosuló esetekben heti 
1-2-szer 40 mikrogramm. Huzamos kezelésre 
(fenntartó adagok) havonta 1-2-szer 20-40 mik
rograw..n1 s. cut. vagy i. rnusc. 

Megjegyzés: ~ Társadalombiztosítás terhére szaba
don rendelhető. 

C§omagolás: 3 X 1 ml an1p. 5, 60 Ft, 25 X 1 ml amp. 
39,-Ft. 

VITAMIN B12 K.Gy. 
inj. 300 µg 

XXXI/XIX. 

Összetétel: 1 amp. (1 ntl) 300 1.1.g cyanocobalamin.-ot 
tartalmaz. 

Javallatok; Anaemia pernicíosa súlyos idegrendszeri 
elváltozásokkal (myelosis funicularis). Trigeminus
és egyéb neuralgiák, alkoholos, diabeteses neuritis, 
herpes zoster, izom-at1·ophíás és -dystrophlás kór
képek, neutrop vírusbetegségek, osteoarthritis és 
osteoporosis esetén a lúsérőtünetek enyhítésére. 

Adagolás: I~aponta vagy másodnaponként 1-2 amp. 
i. musc. 

Tu-fegjcgyzés: +Társadalon1biztosítás terhére a kórisme 
feltüntetésével rendelhető; a vényt két példányban 
(„rnásolat"-tal) kell kiállitani. Közgyógyellátás ter
hére nem rendelhető. 

Cse>magoiás: 3 X 1 amp. 32,80 Ft, 25X1 ml a..""Ilp. 
267,40 E't. 
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VITAMIN B
12 

mj. 1000 r"g 
Összetétel: l amp. (1 ml) !OOO µg cyanocobaJamin.-ot 

tartalmaz. 

Javallatok: Trigeminus- és egyéb neuialgiák, alkoh
0

• 

los és diabetes neuritis, herpes zoster, izom-atro. 
phiás és -dystrophiás k6rképek, neutrop v.írusbeteg. 
ségek, osteoarthritis és osteoporosis esetén a kísérő. 
tünetek enyhítésére. - Rendelés el/Jtt mérlegelni kell 
a. nemkivána.tos következmények lehetlJségét és kocká. 
zatát ( alkalrnazása a kaemopoesisre igen erős ingert 
jelenthet)! 

Adagolás: Hetenként 2-3 X l ampulla i. musc. 1-2 
héten át, majd az adagolást heti egy ampullára 
csökkentjük. 

~iegjegyzések: +Társadalombiztosítás terhére szak
rendelések rendelhetik, abban az esetben, ha a be
teg gy6gykezelését más - szabadon rendelhető -
gyógyszer megfelelően nem biztosíta.ná. Körzeti, 
üzemi stb. orvosok csak szakrendelés (fekvőbeteg. 
gyógyintézet) javaslatára rendelhetik. A vényt min
den f!8etben a kórisme feltüntetésével két péUlányban 
(„-másolat" -tal) kell kiállítani. - Társa,dalombizto
sítáa terhére haemopoeticumként nem rendelhető. 
- Közgyógyellátás terhére nem rendelhető. 

Csomagolás: 3 X l ml amp. 102,30 Ft, 50X1 ml amp, 
1695,-Ft. 

XXXI. VITAMIN C E.Gy.T. 
inj. 10%, drazsé 100 mg 

Összetétel: l amp. (l ml) 0,1 g ~cid. ascorb.·ot, 
1 amp. (2, ill. 5 ml) 2-, ill. 5·szörös mennyiséget tar
talmaz. 
l drazsé 0,1 g acid. ascorb.·ot tartalmaz. 

Javallatok: Fertőző megbetegedések, scorbut, gravi
ditas, belső vérzések, 11.lcus-diéta, fog- és csont
caries, parandentosis, tavaszi fáradtság, haematuria, 
haemoptoe, hae1nophylia, haemorrhagiás diathesis~ 
Möller-Barlow-kór, metrorrhagia, ulcus ventr., 
colitis, dysenteria, dyphtheria, pneumonia, tbc, he-
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. _. arzenobenzol-intolerantia, csecser:iő~és kia
pat1tIS, k il · u · ának fokozása fertözesekben, ermeke e cna as , , "k 
gy zü1· ··ttek es' mesterségesen taplált csecsemo koras o 
erősítése. . . 

, , N t 1-5 ml s. cut„ i. musc„ i. 

Adagolas: InJ·:." i::: a~ányosan kevesebbet. Drazsé: 
ven., gyorn1cue . 1 Yi ermekeknek napi 
Csecsemőknek napi /4----:- 2 • 3~- , (a-chyli'a ese· 

'Jn"'tteknek napi 1- U-iazse Yi:-1, J.8 0 

tén sol. pepsinivel). , 

~ r 'á dal mbiztosftás terhére a drazse 
1\-Iegjegyzeg: l .rs.a k~ rismének a vényen történő fel. 

szabadot;, a1z IDJ·dalho ,_::_ _ T eJ·~-í.rati idő: inj. 2 év. tüntetése-..re ren e evv. ...., 

e !as,. 'u 5Xl ml amp. 8,75 Ft, b. 1oox1 nl-1 somago • · 

an1p. 175,-Ft, 13 90 Ft b. IOOX2 ml an1p. b. 5X 2 ml amp. , ' 
278,-Ft, 
b 3X5 ml amp. 18,- Ft, 
b: 20 drazsé 5, 90 Ft, b. 100 drazsé 29,50 Ft. 

VITAl\'HN D3 Ch. , , 
1 . · · 400 OOO NE ar. az. se O aJOS illJ. ~. ' 

XXXI. 
3000 és 

50 OOO NE, olaj 400 OOO NE . 
. , (l ml) 400 OOO NE cholecalc1ferol., Összetetel: 1 amp. 

1 m pro inj. ad 1 ml-t, . 1 t 
o eu ~ 3000 ill. 50 OOO }.TE cholecalcifero .-o , . 
l ~azs„l . 40'0 OOO NE cholecalciferol.-ot ta.rtahnaz l uvego aJ 
IO ml olajos oldatban. 

J allatok· Rachitis megelőzése és gyógyít~a. Sptas
av • . tania osteomalacia, os eo· 

mophilia, rachito~e~ te ok exsudativ diathesis. 
porosi':i, felszivód~s1 zav_arll 'ke'pzes' f'okozása, fog-.. ' k esetén a ca US· " 
Csonttorese , G ·rutas lactatio, valamint 
képződés elősegfté~e. :avi so;iasis scleroderma, 
oz-aenaul, ekz.~mtab cir~p~~:· c~tis és a'bőr·tbc, egyéb 
acne v garis, e. • k lé 
1 k. . k tbc·S lymphomának sto. eze se. 

aaJaina, ., .,, btee· 
Ellenjavallatok: Hypercalcaerrnaval Jaro meg e g 

dések. 

Ad.aga!ást , 
r. MegelözO alkahnazas: . , •__(_ bb mint az ún. 

A folyamatos megelőzés fiz1olog1ti..isa • 
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lökés-prophylaxis, ezért feltétlenül el6nyben része 
sítendő. · · 
Az érett csecseniók napi szükséglete átlag 500..:....... 1000 
NE, koraszülötteké pedig 1000-1500 NE. Ellnek 
me?elelően az átlagos adag 3 naponként 3 c.Sepp 
olaJ-;agy l drazsé (a 3000 !\TE). A megelőző alkaJ.. 
~azast ál~lában a születés utáni 2. hét végén kezd. 
JUk el. K~.sgyerinekkorban és ifjúkorban is a nö
veke~é~ befejeztéi~ a napi szükséglet kb. 4'00 l\'E, 
v:agyIB netenként 1-szer B csepp olaj vagy 1 drazsé 
(a 3000 ~TE). A folyamatos megelőzést a nyári hóna. 
pokban - orvosi utasításra - csök..1>:entett adagok. 
kal folytatjuk. 
Ha szüliSég esetén l6kbnnegel6zést alkalmazunk, ak
kor a csecsemő 2-3 hetes korában 200 OOO NE (5 
mg)-ot leh~.tő!eg per os egy kávéskanál tejben 
a~unk. A lokesmegelőzés parenterális módját rit. 
kan alkahna.zzuk, mert az intramuscularisan adott 
nag~ adag D 3 ,vitamin rosszabbul és lassabban szí
vódik fe,l. Érett csecsemőnek az első D~rvitrnnin
adag adaaa után kb. 2 hónap n1úlva, majd általá
ban 3 havonként 400 OOO NE (10 mg)-ot adunk. 
(A c-secsemő első évi összmem1yisége tehát kb. 35 
mg.) 
Koraszülöttek -iökésmegelőzés esetén - általában 
inár a második hét végén 200 OOO NE ( 5 mg)-ot kap
nak; ezt az adagot 6-8 hetenként megismételjük. 
(A kora.szülött első évi összmennyisége tehát 40-45 
mg.) 
Terhes a.nyák D3 -v--itami.-:i-szükséglete az ut-0lsó ter
~easégí hó.napokban általában napi 1000 NE, vagy
is hetenkent 2-szer 1 drazsé (& 3000 NE), illetve 
2-szer 3 csepp olaj, vagy kb. 6-7 hetenként 1 db 
50 OOO J\1E-t tartalmazó drazsé. 

2. Gyógyító alkalmazás: Egyéni megítélést igényel. 
Per os folyamatos adagolás mellett a napi adag 
10 000-20 OOO l\TE is lehet. 
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Összesen kb. 400 OOO NE-t a.dunk. Lökés-therapia 
e~etén .az egyszeri adag áH<J-l~ban 7,5-10 mg 
(..,00 000-400 OOO NE). A fenti adagokat szükség 
eset.ón 1 hónap múlva megisn1ételjük. 
.A. feltüntetett adagok csupán átlagadagok, nn1elyek 
esetenként módosulhatnak a D3 -vite,min szükségle
tet befolyásoló tényezők {infectio, erősebb növeke-

dés, calcium -szegény étrend, phytin-gazdag étrend 
stb.) A D3 -vitamin-szükséglet ugyanis egyénenként 
különböző. 
~~ túladagolás vesz-élye nemcsak a lökés-therapiá
bau, hanem a folyamatos adagolás esetében is fenn
áll. 

1\-iellékhatásuk~ A n1egadott adagok túllépés_~l>;:._or, ál
talában pedig akkor, ha a havonként adott D 3-vi
ta-min összmennyisége meghaladja az 1 millió egy
séget, túladagolás, illetve D-hypervitaminosis ve· 
szélye fenyeget. Tünetei: étvágytalanság, súlyállás, 
hányás, székszorulá-s vagy hasmenés, gyengeség, 
fáradékonyság, sápadtság, fejfájás, izomernyedtség, 
proteinuria, sűlyos vesemilködési zavarok. 
A rachitis gyógyítása - a vér és vizelet calcium
tartahnának ellenőrzése, csont-röntgenfelvétel stb. 
miatt - lehetőleg intézetben történjék. Hosszab
ban tartó hasmenés esetén, valamint a zsírfelszí
vódás zavaraiban (pl. coeliakia) e.sakinjekciós keze
léstől várható eredmény. 

~fegjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére szaba
don rendelhető. - Lejárati idő: drazsé 5 év, inj. és 
olaj 3 év. 

Csomagolás: l X l ml á 400 OOO NE (10 mg) ampulla 
7,50 Ft; IOX 1 ml a 400 OOO NE (10 mg) ampulla 
63,60 Ft; 
20 db a 3000 1'JE (0,075 mg) drazsé 3,15 Ft; 
200 db a 3 OOO NE (0,075 mg) drazsé 15,50 Ft; 
20 db a 50 OOO NE (1,25 mg) drazsé 10,20 Ft; 
100 db a 50 OOO NE (1,25 n1g) drazsé 39,90 Ft; 
1 X 10 ml á 400 OOO NE ( 10 mg) olaj),40 Ft. 

VITAMIN E K.Gy. 
drazsé 10 mg, olajos inj. 30 mg 
Összetétel: 1 drazsé 10 ing tocoph. acet.-ot, 

XXXI. 

1 amp. (1 ml) 30 mg tocoph. acet., 0,1 ml alcohol 
benzylic.-t tartalmaz. 

Javallatok: Sterilitas, hahitualis abortus, abortus itn
minens;)erhesség és lactatio alatt a fokozott E--vita
min-szüks:églet ldegészítésére, oligo- és amenor· 
rhoea,lhyperplasia uteri. Endarteritis o bliterans, lo-
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calis kering' · · t „ es1 es ropluas zavarokon aJapuló é . 
tag-megbetegedések. v &: ... 

Adagolás: Hetenként 2--3X 1-lO dr , 
ként 2-3 amp. i. musc. Habitu~zse vagy heten. 
Glanducorpinnal kombinálh abortus esetén' 
napi 150-1801 mg i. mu.sc. ató. Súlyos esetekben':' 

Itfegjcgyzések: Társadalombiztosítás .te 1 , delések a kórisme feltünteté ' 1 r iere ~zaltren. 
t · .. . seve rendelhetik Kö 

ze I, uzeni...J stb. orvosok abortus · · ' r
a kórisme feltüntetés, l llllm1nens esetében 
rendelés (fekvőbeteg-;;.~~~~~e~)e.tben lcs~k szak. 
<lelhetik. - Lejárati idő: 5 év. Javas at ra ren. 

Csomaga!ii.s; 50 drazsé 42 80 Ft 
5Xl ml amp. 22,- Ft', 5ox'1 ml amp. 163,90 Ft. 

VITAMIN K Ch. 
inj. 10 mg, tabl. 10 mg XXXI. 

Összetétel: 1 száraz amp I 10 . 
bisulf.-ot, . . mg menachm, natr. 

l amp. oldószer II. (2 ml) 14 m 
dest pro inj. ad 2 ml-t tartalma~.natr. chlor., aqua 

1 tabl. 10 mg meuachin. nat b, f'·' " r. IS UJ..-o„ tartalmaz. 
JaYaUatok: Occlusióa icte ,., , . „ 

cholaemiában . rus, m':1~ti elo- és utókezelés 
ria, steatorrho'!es1poly, colLtIS .ulc_erosa, dysente
vérzékenysérre ,' sp;ue, coehakia, űjszülöttek 

~6 , sargasag szaJicilm, . k 
pura, thromb ·,. ' , ergezese , pm·-
h 

- operu.,,, szerumbetegség urti"c · 
aemoptoe. • aria, 

Adagaliiiu Tahi.: felnőtteknek na onta 1 
csemőkoi·ban: 2X t{ tabl 1_P3 -3 tabi.; cse
tabl 3_9 • k 1* ·.• éves korban: 3 X i12 „ eves oroan: 2-3Xl bl , 1~ 
korban 3Xll/, tabl 'tl , ta ·• 12-15 eves 
InJ.: Felnőtt~lnek .10-=-3~e~es urn vízben feloldva. 
mőknek és gyennekekno.k r.: g 2~ -3 amp.), esecse
kizárólag ~:ntrarnmcul-ari;an~- mg (Yz-2 amp.), 

1\f':fjegyzés: + Társadalombiztosítás terh' b 

e 
on rendelhot6. -Lejárati idő: inj. 1 év, ~:8bf.Z: é:~ 

somagolás· 5X1 ml I 
32,10 :irt:. auip. · + 5X2 ml amp. II. 

20 ta.bl. 3,50 Ft, 100 tabl. 9,10 Ft. 
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sANTHOMYCIN E.Gy.T. 
drazsé 

XLVII. 

összetétel: 1 drazsé 0,25 g cblortetracyclin. hydro· 
chlor.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Penicillin·refrakter coccus-fertőzések, sub· 
a.cut bacterialis endocarditis, amennyiben P~.nicil· 
liu·, streptomycin-resistentia, ill. -intoléfantIS.: áll 
fenn, peritonitis, meningitis, osteomyelitis, brucel
losis, Q-láz, kiütéses typhus, primaeratypikusvírus
pneumonia, anthrax, actinomycosis, amoeba hepa· 
titis. A hűgy· és epeutak B. coli és Enterococcus 
okozta fertőzései. (Nem hatásos Proteua- és Pyocya
neus-fertőzésekben.) Fülészetben: otitis media és 
mastoiditis. 

Adagolás: Felnőtteknek a minimális napi adag 1 g (4 
drazsé} 4 részre elosztva. A kórkép súlyosságától, 
illetve a kórokozó érzékenységétől függően napi 2---
4 g-ot is lehet adni. Gyermekeknek testsűlykg-onként 
10-20 mg a napi adag, ugyancsak 4 részre elosztva. 
A Xanthomycin therapiás alkalmazása során gyak
ran megváltozik a bél baktériumflórája. Így vita· 
min.hiányt okozhat, amit pótolni kell (B-komplex
szel). A beteg szervezetében gombák is elszaporod· 
hatnak {moniliaais). - Gyakran előfordul hányás, 
hányinger, hasi fájdalom és hasmenés, igen súlyos 
Staphylococcus·enteritis fejlődhet ki. Ezekben az 
esetekben a kezelést abba kell hagyni. 

Megjegyzés:: ++ Csak fekvőbeteg-gyógyintézetek ré
szére van forgalomban. - Lejárati idő: 2 év. 

Csomagolás: 200 drazsé 880,- Ft. 

YOHISTRL.'I! masc. Ch. 
drazsé, szuszpenziós inj. 

XXVIII. 

Összetétel: l drazsé 1 mg calc. methylarson., 3 mg 
yohimbin. hydrochlor„ 0,5 mg strychn. hydrochlor„ 
5 mg methyltestostcronumot, 
1 amp. (1 ml) 20 mg natr. ruethylarson„ 5 mg yo
himbin. hydrochlor .• 0,5 mg strychn. hydrochlor„ 
5 mg testosteron. microcryst„ 20 mg cetyl-trime
thyl-a.mmonium brom.-ot tartalmaz. 
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Javallatok: Sexuahs neurasth 
e~aculatio Ji'l'ilRCox, dc"pressi;,:i:Úa;~:~~ia~~::~ea, 
seg. asthema, fng1ditas, csokkent hb1do. • iult. " 

Adagol~: _.\ kúrát má.sodnaponként . - ·::_J;i 
l 1nlmJekcióvalkezdjük 5-Iúb f. I.k musc., adott:,-_T'.'. 
drazsékkal :D lyt t"uk ' . 8 ecs endezesutá,n-"}., 

. . ~ a J (napi 3-szor 1-2 dra , -_: 
maJd ÚJabb o-10 injekcióval fejezzük be. zse), .::5 

Megjegyzések: +~Társadalombiztosítás terhé. 
abban az esetben rendelhető h re csu.k 
a_ beteg gyógykezelését más__: s:.~:d adott esetben_ 
- ?~óg;,-:szer .meg!elelően nem bizt-osí~:i~~ndelh<:tő 
gyogyellatás wrhere nem rendelhet,6. Koz. 

Csomagolás: 50 dro.zsé 17 50 'J'?~. 
5Xl ml amp. 9,10 li't.' ~ "• 

ZENON .B. 
ken6cs 

XLIV. 

Összetétel: l tubus '<20 gl 0 64 h" . ali 4 96 . , ' g o-oxyc malin sulf, 
8 e„ • gzmc.oxyd 16 l · · operuv .

0
.._ "'..filt b ., . ' g 0 • Jecor., 0,2 g bals 

• 11 ~ ,a maz vazelin típusú kenőcsben. • 

Jav&11atok: Sebek kezelésére, ekzerna, dennntítis. 

Alkalmazás~ Külsőleg mint kenőcs. 

Megjegysés: Társadalombiztosítá..i te+e' rendelhető. "' , -~- .ro szabadon 

Csomagolás: 1 tubus (2-0 g) 6, 70 Ft. 

ZL'iKPROT-,INSULIN K.Gy, 
szusz_penz1os inj. 400 NE 

XXXV, 

Ös~z;tétel: ! gumisapkás üveg 400 lfE ín.sulin Cl' st 
, mg zinc. cblor., 4 mg protarnin sulf t. Y ., 

maz 10 ml vizes szuszpe "ób · .-o tartal
z lin- . kin . nzi an {1 ml= 40 NE in 
u ' cm izuhnprotarriinát alakjában). -- -

Ja;::~i,Diabetes mellitus súlyos, enyhe és juvenilis 

Adagolás; Az injekció subcutan ada. olan ' 
tolerantiáJ'á..71ak meg'el !" . d" "dg do, a beteg 

L e o 1n 1v1 uali ha 
rozott mennyiségben. sau meg tá.-
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:Megjegyzés: + Csak az insulin rendelésére vonatk z6 
egészségügyi miniszteri rendeletben foglaltak 8°ze
rint rendelhető (1. 583. old.) -Lejárati idő: 17-2 év. 

Csomagolás: 1X10 ml 39,60 Ft. 

ZITOSTOP E.Gy.T, 
tabl. 

L. 

Összetétel: 1 tabl. 100 mg 1,2,5,6-tetra-n~ethansulfo
nyl-D-:rnannitolum-ot tartalmaz. 

Javallat: A tumoros betegek sebészeti és sugaras keze
lésének kiegészítése, valamint - a klinikai tapasz
talatok alapján - sebészi és sugara.s kezelésre nem 
alkalmas esetekben, emlő-, tüdő-, ovarium-. gyo· 
mor-, rectum-, sigma-, urologiai neoplasmás eredetű 
folyamatok kezelése. hiegkísérelhető chronilrus lym
phoid és myeloid leukaemia, lymphosarcoma, reti
culosarcoma és lymphogra.nulomatosis esetében is. 
A nebészeti és 8'11.garas kezelést nem teszi feleslegessé. 

Ellenjavallat: Haemorrhagirui diathesis, leukopenia. 
Előzőleg alkalmazott sugaras vagy cytostatikus ke· 
zelés után fokozott óvatosság ajánlatos. 

Adagolás: Adagolása egyéni: a kezelési peri6dw össz
dosisa relatív, tág határok között változik. A napi 
adag általában 3Xl tabi. (50-60 kg-os testaúly 
esetén). Ennél az adagolásnál kell maradni - a 
vérkép alakulásáb61 függően - a therapiás hatás 
bekövetkeztéig. A kezelés egyes peri6dusainak idő· 
tartama általában 30 nap, az összmennyiség 2-3 
periódus alatt 180-270 tabletta. Az egyes peri6-
dusok között 3-4 hét s7.ünet tartandó. 

Itiellékhatások: V érképzószerv-i, ritkábban más szervi 
károsodások fordulhatnak eUJ, ezért a kezelés minden
kor osak megfelelő vérkép-, N:etleg ;ysont,velókép-kant
roll mellett végezhetti. 
A telje-s vérképet ajánlatos hetenként ellenőrizni. 
Átmeneti, nem jelentős vérképkárosító hatás ese· 
tén a szer adagolásá.nak szüneteltetése és megfelelő 
kezelés (transfusio, predn:isolon stb.) után a thera
pia kisebb adagok alkalmazásával tovább folytat· 
ha.00. Különösen fontos a thxombocyta-szám ellen-
6r:z:-ése. Ha a tbrombocyte.-azám 100 OOO .,,-agy az 
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eJá csökken, a kezelést a thromboeyta-szám rende. 
zéséig fel kell függeszteni. A kezelés befejezése 
a vérképet 4--6 hétig ajánlatos ellenőrizni m 
késői baematologiai károsodások is előford ,11,:rt 
nak. - ' 141.itl,t-

Itfegjegy.zét;;: + Társadalo1nbiztosítás. terhére szs.b 
don rendelhető. a-

Csomagolás: 20 tabL 15,JO Ft, 200 tabl. 1_39,90 Ft. 

TÖRZSKÖNYVEZETT 
SZEROBAKTERIOLÓGIAI 

KÉSZÍTMÉNYEK 

A szeroba.kteriológiai készítmények a fertőző betegsé
gek megelőzését, gyógyítását vagy felismerését szolgál
ják. A Magyar Gyógyszerkönyv antigén hatásúakra és 
antitest hatásúakra osztja ezeket a készítményeket. 

Immunológiai értelemben antigéneknek azokat az 
anyagokat nevezzük, amelyek az élő szer'irezetbe a táp
csatorna megkerülésével (parenteralisan) bejuttatva, 
fajlagos (specifikus) ellenanyagok (antitestek) képződé
sét váltják ki, és a keletkező antitestekkel a szervezeten 
kívül (in vitro) is reagálnak. Bár az immunitás a szó szo
ros értelmében védettséget jelent, ma az orvosi gyakor
lat az immunizálás kifejezését sokkal tágabb értelemben 
használja és olyan esetekre is alkalmazza, amikor az 
ellenanyagok termelődését nem baktériumok vagy víru
sok, toxinok, hanem egyéb sejtes elemek (pl. idegen cso
portú vörösvérsejtek) vagy nagy molekulájú, testidegen 
szerves vegyületek (pl. fehérjék, poliszaharidák stb.) 
váltják ki. Az antitest.ek a keletkezésüket kiváltó anti
géntől, az alkalmazott vizsgálati módszertől, illetve az 
in vitro tapasztalható hatásuktól függően baktericid, 
vírusközömbösítő, antitoxikus, precipitáló, komple
mentkötő, opszonizáló stb. hatású ellenanyagokra oszt
hatók. f"Lz antitesteket immunglobulinoknak is nevezik, 
mert a vérsavó globulin-frakciójában (főként a y~ és a 
fi-globulin-frakcióban) mutathatók ki; lényegileg-az an
tigén hatására specifiJrusan módosult szérumfehérjék. 
Az emberi immunglobulinokat IgG, IgA, Ig1f, IgD, IgE 
és IgU osztályokba soroljuk. Az antigén hatású oltó
anyagok csoportjába azok a készítmények tartoznak, 
amelyok a szervezetben ellenanyag-termelést váltanak 
ki, vagy a vérsavó ellenanyagainak in vitro kimutatá
sára e:zolgáJnak, n1Íg az antitest hatású készítmények 
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I. Antigén hatású készítmények 

. Az ant~~én ~atású készítmények vagy.élő, gyengített 
illetve elolt nukroorganizmusokat t•-ta]ma '· ' 

d · k ki ""'- zna"'• vag;y pe ig. azo vonatanyaga.inak, illetve anyagcserete 
méke171ek felhasználásával készülnek. E csoporton bei~ 
a védő oltóanyagok a szervezet aktív imrf/,unizáláaá 
szi;i~gálnak, arra serkentik a szervezetet, hogy aktíva~a 
S~Jat maga teremtse meg az egyes kórokozó mikroorga~ 
mzu:uso~al sze:r;i?en az aktív védettséget biztosító 
?P8°~~ rmmumtast. A védőoltások hatására az aktí~ 
u:imumtas ~~nJ'."lag lassan, 1-2-3 hét alatt fejlődik 
ki, de ~osszu ideig megmara.d, és mint tnegelőzó eliáráa 
erern:ne~!ének tartós~ága folytán a fertőző betegségek 
e1;Iem ~delem egyik leghatékonyabb fegyvere (pl 
diphth,eria, typhus, himlő stb.). Az aktív in:ununizá~ 
ered.menye az oltottak individuális reakciókészségétől 
az oltó~yag milyenségétől és a,lkaJ.mazásmódját61 füg ' 
Az ai;trgé:~1.e~ ,hat.ékonysága jelentősen növelhető, a v~~ 
dettseg eleresehez szükséges oltások száma csökkenth • 
tő, ha a fe~zívódás lassúbbá tételére az illető antigén:. 
ket alumíniumtartalmú CSapadékhoz kötik. 
Hosszab~ lefolyású, lassan gyógyuló megbetegedések 

e?yes eseteiben (P!· ~taphylococcus-, Gonococcus-fertó
zesek, trychophyt1asw stb.) az aktív immunizálás 6 
gyí~ ~ljá?ól is alkalmazható: a kórokozók elölt te~~é~ 
szete_1bol k:eszült vakcinák emelkedő adagjainak paren
teralis bevitelére a gyógyulás sok esetben hamarabb l--
vetkezik be. J>.,O· 

a) Öeszetétel 

. Az a.n~~n h_atású.oltóanyagok hatóanyag-tartalmuk, 
1lletve keszitési mÓdJuk alapján az alábbi fóc.soporto'-ba oszthatók: .t>. 

l. Az élő, gyengített mikroorganiz1nu.sokat tartalrnazó 
oltóanyagok közüi emberi fert6zések mege16zésére a hka-
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, ny.u.n.vu "'" "" -'->VU-·Va.KCinat aJ.kalm.azzák kiterjedt.eh. 
'A-z ezekben a készítményekben levő mikroorganizmusok 

szervezetben elszaporodnak és enyhe fertőzést hozva 
létre, a makroorganizmust sokkal intenzívebb ellen· 
anyag-termelésre serkentik, mintha ugyanezek az anti
ének elölt állapotban kerültek volna alkalmazásra. 

g 2 . .Az dőlt mikroorganizmu.sokat tartalmazó olt6anyagok 
zá,ma lényegesen nagyobb. Egy részük bakteriális fer

:CSzések megelőzésére és kezelésére szolgál. A baktériu
mokat a biológiai tulajdonságaiknak legjobban megfe
lelő folyékony vagy szilárd táptalajokon elszapo.rftják, 
l)la.jd az élettani konyhasó-oldatban szuszpenilálh 'mik
roorganizmusokat kémiai eljárással (fenollal, formalin
nal stb.) vagy fizikai módszerrel (rendszerint hővel) el
ölik, azután a szuszpenziót a táptalajszennyezéstől is
Jilételt centrifugálással és mosással szabadítjuk meg. A 
bakteriális vakcinák hat6értékét a ml-enkénti csíra
számmal fejezik ki, immunogén hatásukat állatkísérlet
ben ellenőrzik. A vírusvakcinák előállítása és ellenőrzése 
lényegileg hasonló módon történik. 

3. A baktériumkivorw..tok nem-epeciflkus kezelés céljára, 
a kórokozóra való tekintet nélkül a szervezet természe
tes gyógyerejének fokozására is alkalmazhatók. ~4. Neu
rolvsin (Staphylococcus aureus és B. prodigiosv.,m auto
lizit.uma) és a Polysan (apatogén vakcinák lizátuma) a 
szervezet aktiválására, ti.thangolására szolgálnak. Ha
sonló célra alkalmazható a sejtfal-polysaccharidákat tar
talmazó Mannozym is. 

4. A toxinok a toxintermelő baktériumok (C. diphthe
riae, Cl. tetani stb.) levestenyészeteinek baktérium.men
tes szűrletei. Az előállítá-sukra szolgáló táptalajok - a 
szérum-anaphylax:ia ve-szólyének megelőzése érdekében 
- állati fehérjét még nyomokban sem tartalmazhatnak. 
A Diftéria- és a Tetanusz-toxinok hatóértékét a tengeri· 
malacon, illetve egéren mért legkisebb halálos adaggal 
(DLM = d-0sis letalis minima), a vörheny-toxinét pedig 
bőregységben (BE) fejezik ki. A kellőképpen Wgított 
toxinok az antitoxikus immunitás bőrpróbával történő 
megállapítá-sára is alkalmazhatók (pl. Dick-toxin): intra· 
cutan injiciálva, fogékony egyéneken a befecskendezés 
helyén bőrpír jelentkezik. 

5. A toxoidokat úgy nyerik, hogy a toxinokat formalin 
és hő együttes hatásával méregtelenítik. A to:x:oidok im_ • 

rnunizálóképessége a tökéletes méregtelenít.és után is 
változe.tlan. Hatóért.éküket az autito:xinnal kapott kö-
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tődési reakciók alapján fiokkulációs egységekkel (Lint --::_~ 
:fl?ccllill:ns, Lf) vagy kötődési egységekkel (KE} fejezik-~_'.; 
ki. Az 1m.munogén hatást állatkísérletekben ellenőrzik-: __ ; 
-4.. toxoidok specifikus hatóanyaga a táptalajszenny -'·:'
sektől és .a kísérő bakt.éri:1mfehérjéktől kémiai kezeÜ:~- :.
sel (pl. t~iklórece~avas elJárással!) elkülöníthető, az il 
módon tLSztított es koncentrált toxoidok -alkalmazás;y 
eseté~, a védőol~okat sokkal ritkábban követik olt~
reakc1ok. A toxc1dok rendszerint adszorbeált formáb -j 
k;erülnek forgalomba. an j 

6. A kombinált oltóanyagok két vaoy több antigé t 1 
t~talmaznak. Védőhatásuk legalább

0 

olyan mérték1!; 
n:untha a szóban forgó antigéneket külön -külön alka~~:'.-, 
~aznánk, fg_y használatuk; által, az oltások száma jelen~ 
tékenyen csókkenthető. - .'.l 

. 7. ~z antiqén ~atású d-i.agnosztikumok a fertőzések in --· 
v.ivo, illetve 1u vitro módszerekkel történő kimutatá.sár 
szolgáln.ak. A Tuberkulin és: a Trichosan megfelelő mik~ 
roorg~~usok; levestenyészeteinek besűrített szűrlete. 
Kellő. hígrtásban ezeket a készítményeket rendszerint 
allergiás bőrpróbák; végzésére használják, bizonyos ese
tekber:: azonban gyógyítás céljára is alkalmazhatók. 

A diagnosztilv"U.'J baktériun1szu.szpenzi6k emberi vérsa
v6k; agglutinintiterének meghatározására, Gruber-Wi
dal-reakció végzésére szolgálnak. 

, A l~·anM'géne:a forgalombahoza.taJuk előtt specifi.ci
tas ~s erzé~e:iyseg szempontjából alaposan kivizsgált 
specifikus. ~1p1d antigéneket tartalmazó oldatok, ill. 
szu.szpenz1ók. 

b) Alkalmazásm6d 

~· Ellenjavallatok • . A megelőzés céljából alkalmazott 
oltoauyagokkal c.saJr: teljesen egészséges egyéneket olt
sunk. Nem szabad védőoltásban részesíteni lázas va 
súlyos betegségben (pl. tüdőgyulladúsban, meIL.liárty~ 
gyulladásban, vesegyulladá.sban), heveny fertőző beteg
ségben, kit:erj~~t gennyes ';"agy egyéb bőrbetegségben, 
~?l;yos ker1ngesz elégtelensegben, kiterjedt vizenyővel 
Jaro vesebetegségben szenvedőket, továbbá erősen le
romlott állitpotban levő egyéneket. Terheseket a -has
typhus és a tetanus elleni aktív oltások alól mentesíteni 
kell. Az Eü. ~fin. rendelete szerint az orvos t1rkkor i~ kö
teles a védőoltás alkalmazás&, előtt mérlegehli, ho;y az 
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oltandó egyén egészségi ~llapota az olt~-st ~egen?edi-e; 
ha az oltásra kötelezett, illetőleg gond-:iselő3e ~z ;rányu 
kérelmet nem ad elő. Ha viszont vala.kine!- ~ vedoo~tás,a 
k„ vetlen megbetegedési veszély elháritasa _0élJábol 0~éges (pl. tetanus-fertőzésre gyanűa sérültnél), az 8~os az érdekelt illetőleg gondviselője beleegyezésével 
~ rnent.esitő körüÍmények ellenére is alkalmazhat védő-
oltást. · ~::- · 

A {l"lfÓ{fi/dás céljára szolgáló oltóanyag?k (pl. Auto
vakcina, Opscdermin, Opsogon, Polymycm stb.) alkal
JI).azása. előtt feltétlenül tisztázandó, !1ogy, a kezelendő 
Jilegbetegedéshez nem társul-e olyan KÓrkep vagy álla
pot (pl. keringési elég'"vele179ég, s~yos ~eromlotts:ág stb:~· 
amelyet az esetleges oltási reakciók súlyosbíthatna.k, u-
letve károsan befolyásolhatnak... , _ 

2. Az oltások kivi:telezé.se. Az Eu. Mm. re:idelete ~zermt 
az olt.6 orvos köteles gondoskodni arról, no~ ~nd az 
oltóanyag, mind az oltásnál használt eszközok kifogás
talan állapotbs,n legyenek. Az oltóanyagg~ kapcsola~
ban elkövetett hibákért (fertőződés, elcserélés stb.) e!so· 
sorban az oltó orvos a felelős. „ , 

~i\.z oltásokat csak frissen kifőzött fecskendok_'kel es 
tükkel (himlőoltásnál Pirquet-lándzsáva~ vagy oltó~e
rellyel) sza,bad végezni. Csapadé~os oltóanyagg~l tor
ténő tömeges oltásokhoz 5 ~-esnel nagyobb fe,cskendőt 
ne használjunk. P.~ diagnoszti.1."US b6:rpróbák veg~sekor 
(Dick-toxin, Tuberkulin stb.) az oltást tuberkulinfecs_
kendóvel (vagy annak hiányában 1/1~ ml-~ beo;;z~~u 
1,0 ml-es Record-fecskendővel!) kell vegezr.u. ~ kifőzott 
fecskendők összerakásához ugyancsak kifőzott vagy 
lángon sterilezett csipeszt kell használni, mert a. dugaty
tyú szárának kézzel való megfogása fertőzést okozhat. 
A steril tűket szintén steril csipesszel kell a fecskendőre 
helyezni. _ . , „ 

A tűket minden oltás után váltani kell. Az ÚJ1afertöt
lenftés 20 perces forralással történjék, lehetőleg l,5%·o.s 
sz6daoldatban. Elhúzódó, tömege~ olt~ok esetén időn
ként a fecskendőket újra kell sterilezru. 

Az ani.pullók vagy ü\regek felrázása. ut,á~ az ar;1pulla 
nyakát lereszeljük, illetve az ü;reget elz~.i'o g_urrudug~t 
vagy gumilapot lejódozzuk, IrillJd átszúrJ~, es ~z oltó
anyagot a fecskendőbe fel.szívjuk. Csapadekos ol~óany~
crok esetében azután a.z oltást haladéktalanul el kell .ve
~ezni, nehogy az oltóanyag csapadékos i·észe, leülepe~Jék. 

Az oltásra kerülők bőrét az olt.ás helyen benzmnel 
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vagy alkohollal le k Il · É" 
BCG) történt oltá t~ mosm. 'i6 kórokozóval (hű:n.IG 
érinteni nem szab:~. nazoltáshelyétfertőtlenítősze~ 

A diagnosztikus bőrpróbák cél"á, . ·.; 
nyeket intracut.an, a több' . J ia szolgáló készftrné 
általában subou.tan alkalm :I antigén hatású oltóanyaga~; 
ria-Tetanus.Pertussis kom~=t Izor;wa adandó a Difté.;;'. 
0~~~~~.Yagok bőr alá fecskendezé 

0
i:anyag ... Osapadék0t; 

kűlonos gonddal kerüljük! se or a felületes oltáat 
Intrave:uásan a nem csa -ad 'k 

bizonyos, különleges esete ebe: (fs iltóanyagok is c-saJt ··::. 
kalmazhat6k. · psogon, Pyrago) al .. ''.e 

kJŐn~!1:o!M~~i:~el~~~8~UB~álatoa ol~anyagok·,· .\.'[.':.:.·.!. 

van az oltások közötti idők- • igen nagy Jelentősége , 
rendszerint csak ún . ozn~k. Az első oltás után- .~·.:" ..• ~ ..• ~;! 
nitáe) jön létre, és a ·s~Zi~:;~~:a~mm=tás. (alapimmu. '..~~; 
ter-;oel nagyobb menn · é be a odik oltás után 
oltas között 4-6 het1':8s ~. ~llenanyagokat. ha a két 
tássai rendelkezők es·„téo~une. r t tartunk. álaPimmuni-
h tás..:._ · · ..., ...,u vwzonil már eg tl a tt.ra i.s Jelentékeny ell ye en oltás 
(emlékeztető oltás}. enanyag-termelés indul meg 

A fJY6flyitMra alkalmazott vakci á, 
, Opsocte;rrun, Polymycin) esetéb n 'H; (pl. A1:tovak;cina, 

nagy:mertékben fü"" a kezel, e:r: az eredmeny SZintén 
ményeket mindig .t>!dividu:=aj~i-01. Ezeket a ~észít
:sonyan megválasztott kezdeti aA„~ell alkalmazm: al~ 
eszI:Iése mellett fokozatosan em~ után a beteg állandó 
addig, míg a lúvá-nt hatást el ne~iik; ~~adagokat mind
eredmény tartósabbá téte', 'lsértük • .A kezelést, az 
egy ·a . 1ere, ce zerű mé t, 1 e1g folytafa:ri. Fonto 1 g ezu an is 
megfelelő megválMztása . 8 a; 0 tások közötti időköz 
újabb oltást addig ne ad·~ orozatos oltások esetén 
reakció teli"esen le nem J ,1 ,• míg az előző oltást követő 

4 A '"'" ZBiJ 0 t. . • Veu,uoltások mellékhatás.-. · A , _ 
kisebb vagy nagyobb ··ea.k 'ó ~i. védóoltáeokat követő 
ben az oltottakkal rés~be ci ~gyakoriságát több, rész. 
függő tényez/) bef~lyásolj~. ~4.it!i:~ oltóa_n~gal össze
az oltottak, annál gyakoribbak a .;::: mmel idősebbek 
repe van az -iruliv·;,i __ ál'o e· 'k , ellékhatá.sok. Sze-
d cUIU ,_.., TZi' ·enyse k • 

ennapos tapasztaJa.i. h ..., gue ~ IB, 1nert min-
ugyanolyan n1ódou aÜ:alm~y ugyanaz az oltóanyag, 
semmi! . zva., az oltottak eg ' • • yen reakciót nem vált ki , Y reszenel 
fig~elhetők mellékhatások. Az olt, n.i:i?.kná1 pedig meg
korrsága és az oltási technika k'· ~1_s~ovődményekgya

ozott is szoros az össze--
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függés: csapadékos .oltóanya~ felüle:tes oltása esetében 
0
'.kkaJ- gyakrabban Jelentkezik „stenl tályog", mint ek

~or, ha az oltóanyagot izomba fecskendezzük. Maguk
ak az antigéneknek reaktivitása is különböző: a bak

~iális entigént tartalmazó oltóanyagok alkahnazását 
gyakrabban követik oltási reakciók, mint a csak tox:oi
dot tartalmazók alkalmazását. 

Mivel a védőoltásokat követő első reakciók rendsze
rint :már néhány óra múlva jelentkeznek, célszerű-aZ-'öl
tásokat az esti órákban végezni, hogy az esetleges reak
ciók éjszakára, az ágynyugalom idejére essenek, mert 
ilyenkor a tünetek enyhébb alakban jelentkeznek. Kí
vánatos, hogy az oltottak az oltást követő napon az erő
sebb testi munkától tartózkodjanak. 

A locali.8 reakciók az oltás helyén észlelhet5 pf:r, duz. 
za,nat, f~jdalom, esetleg a regionális nyirokcsomók duz
zanata alakjában jelentkeznek. A helyi tünetek egy-két 
napig tartanak, a pan.aszok borogatással enyhíthetők. 
Csapadékos oltóanyagok alkaJ.mazá.sa után néhány hét
tel egyes esetekben steril tályogok is megfigyelhetők, 
különösen akkor, ha az oltás a felületen történt. Ezek a 
steril tályogok rendszerint spontán felszívódnak. Ritkán 
a védőoltásokat általá1ws reakció is követi, láz, főfájás, 
rosszullét, hányás alakjában; ezek a jelenségek tüneti 
kezeléssel jól befolyásolhatók. 

Mind a helyi, mind az általános reakciók gyakorisága 
lényegesen csökkenthető, ha az oltások ellenjavallatait 
figyelembe vesszük és ha helyes oltási technikát alkal
mazunk. 

A gyógy-itásra alkalmazott olt6anyagoka'tl helyi :reak
ció, g6creakeió és á.ltalános reakció kísérheti. A mérsé
kelt reakciók ilyen esetekben rendsz-erint a megbetege· 
dés gyors ja;vulását segítik elő, üZ adagokat azonban 
feltétlenül úgy kell megválasztani, hogy az erősebb helyi 
és általános tünetek elkerülhetők legyenek; sorozatos 
oltás esetén csak akkor emeljük az adagot, ha az előző 
oltási dosis nem idézett elő erős reakciót. Ellenkező eset· 
ben az előzően adott adagot ismételjük. 

5, Eltarthatóság. Az antigén hatású készíttuények a 
hőhatással i;;zemben igen érzékenyek, ezért általában 
2-10 °0 közötti hőmérsékleten, száraz, söt.ét helyen 
tartandók. Különösen érzékenyek a diagnosztikus bőr
oróba céljára szolgáló toYJn-hígitások (pl. a Dick-toxin) 
~s a himl6nyirok. Ezeket a készítményeket kézhezvéte· 
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~ük ':t~ i.eh~tő~eg, azonnal használjuk fel, addig is o 
e kozotti homersekleten tartandók. -

Az antigén hatású szerobakteriológiai készítmény " 
felha.sználhatósága lejárati időhöz kötött. A Ma 
~y~gyszerkönyv szerint a lejárati idő áitalában a 
~tol számítandó, a készítmények dozíroz.iisa és gyakra.b. 
többhón~pos ellenő7z? vizsgálata csak azutári törté~ 
n;:e.!?', ezert ?'z a::i~gen hatású készítmények annyi~af 
roVJ.debb Ie1árat1 idővel kerülnek forgalomba · < . 

. "dő . ' llilll.t-<-~ennyt l t a. kiszerelés és az ellenőrző vizsgála:tok/fr 
~~1:ybe v~sznek. A hatósági célra szolgáló oltóanyagok:}j~ 
kereves le1árata csak megfelelő tárolás esetében érvé:-'<A 
nyes. _>.<::~ 

II. Antitest hatású készítmények ~1 
Az ,e1'.e'.'anyag hatású oltóanyagok egy-egy kórokozó '.ij 

antzgen1e1 ~llen ható specifikus ellenanyagokat tartal_. ·1 
maznak. Mivel a szervezetbe juttatva pasBziv immunitást 
hoznak létr~, passzív hatású oltóanyagoknak is nevez~ 
hetők. A versavók els6sorban íJYÓ!J1JÍtá.<Jra alkalmasak. 
egye~ :setek_bcn megelőzésre vagy düi.,gnózis-megálla.pi: 
tás celJáb6I 1s használhatók. 

a) Összdétel 

. Az ell;ni:i;n;v~g ~t;ású oltóanyagokat hatóanyaguk, 
illetve kesz1tés1 módjuk szerint az alábbi csoportokra 
oszthatjuk: 

~· ~ natí_v antitoxikv.,a ezirumokat úgy nyerik, hogy 
egeszseges ál!atokat .(l?vB„kt~t, szarvasmarhákat, juho
ka~) a m;gfeiel~ e.ntigen (diphtheria., tetanus stb. -to
xo1d, m,aJd -toxtn) emelkedő adagjaival immunizálnak. 
Ha az allatok vérsa,vójában az antitoxikus ellenanyag 
n1e~elelő k?ncentrá.cióban mutatha.tó ki, vért vesznek 
tőlük. A ver megalvadása után nyert vérsavót O 5o/c 
feno~ k~nze:válják. lilivel a natív szérumok a Iabili~ 
~e~érJek krválasa folytán zavarossá válhatnak és az első 
1dobe1: hatóé~tékü~ is gyorsabban csökken, legalább hat
hónap1. tár?lás ut:m kerülnek szűrésre, rnajd töltésre. 
A,z ,ant1toxikus szerumok ml-enkénti hatóórtékét állat
~or~etb'.'n határozzák rricg és nemz.&tközi egységekben 
feJez1k lu. 
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2. A koncentrált és t·U>Uított antitoxikus szérumolca.t --_a. 
' 

11
a.tív szérumokból biokémiai m~dszerekkel állitjá~ .elő. 

.A antitoxint ta;rtalmazó fehérJefrakciÓ'b proteolitikus 
k.:zelés után amm6uíumszulfát jele~ét4~en hő:e~ ke~
l.ik; ilyen körülmények között az inakt1v. fe~rJék ki
csapódnak. Szűrés után az oldatból az antrtoX1:ll·ta:rt:al-

ú fehérjéket az ammóniumszulfát-koncentrác1Ó tovab· 
~ emelésével különítik el az albuminoktól, az: igy nyert 

1apadékot préselés után dializálják, majd az--0lda.tot 
:-S otóniássá teszik. Az így koncentrált és tisztított széru
:akat 0,25% fenollal és 0,005% mer"".Joláttal konzervál-

ják. • k • xik 3 Az antibakteriális natf.v szerurr,,o at az antito us 
szé;urnokhoz hasonló módon nyerik. A lovakat, ~e:té-

ket elölt vagy él6 baktériumok emelkedő adagJatval 
~~munizúlják (lépfene, sertésorbá..1c elleni véri:avó). 
~ bakté:rhnn elleni vérsavók,hatása ~szervezetbe JUtott 
~oorganizrousok elpuszt1tására irányul, értékmeg* 
batározásuk állatkísérletben történik. 

4. A diagnosztikus állati, savók ~lő~i~a során a_z ~* 
tokat gondosan kivizsgált ant1gemc1tású baktérium· 
törzsek élő vagy elölt szuszpenziójával vagy szérum
frakcióval, illetőleg _s7,érunnnal vagy vörösvértestek.kel 

oltják. 5. A vércsoport-meghatározó ezér-umokat . \Ser?tYV,, 
Anti-D) úgy állítják elő, hogy maga-s agglutnnn-t1ten~, 
esetleg :immunizált egyének vérsavóját a n1ellékagglut1-
ninek eltávolítása után 0,01 % ~erti,°lát~l kon~1-vá1.
ják, majd kapillárisokba vagy atazurhato g~~Ci'?gós 
üvegcsékbe osztják el és folyékonyan vagy liofilizett 
állapotban hozzák forgalombe,. 

b) Alkalmazásm6d 

1. .Adagol.ás. L.\_z állati szérumokat csak ~lőzetes túl
érzékenységi próba után szabad" alkalmazm. A niegd~* 
zéare alkalmazott szérumok védohatásukat ~zo.nnal ki;· 
fejtik, de rendszerint csak 2-:-3 hetes passz1v 1rn;n~ru,: 
tást biztosítanak. Jiiivel a v6dohatás alacsonyab~ ertéku 
szé"umokkal is elérhető, a széru."ll-anaphylaxia meg
elő~ése érdekében prophyía.ctiku.s célra lehetőleg ne ló-
8a1Jót. haneru szarvas1na.rha- vagy juhsav6t alkalmaz-

zunk. H.a gyógykezelésre alkalm.azunk szértunoka·t, annál 
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jobb eredményre számíthatunk, minél korábbi Szakb 
kezdjük meg a savó injiciálását. A szérum.adagok :r:n 
választásánál figyelembe kell venni az eset súlyossá 
a beteg életkorát, testsűlyát, általános állapotát .ég-' 
járvány jellegét. 

2. Az oltások kivitele. A megelőzésre alkahnazott szél'fi 
mokat rendszerint bőr alá oltjuk. Gyógykezelés esetén 'Vi-~-,.~0. 
szont az izomba történő adás ajánlatos. Az intrav-en%'{~~~ 
szérurninjekciónak nagy előnye a gyors felszívódás, hát .. 'i:WJ 
ránya a szérun1-shock fokozott veszélye. Az intravená,s .};tJJ 
szérumkezelé;it ez~rt_ !ehetőleg csak súlyos, esetekben, J:·'.'.:.:;.;J.l 

kórházban vegezzük, ilyenkor a testhőmé1-seJdetre me. ;'·!0~ 
1egített szérumot lassan injiciáljuk intravenásan. Egy~ ~--'l~Í'.1 
idejűleg ajánlatos bizonyos Szérum.mennyiséget izo111ba 0'.f:J 
vagy bőr alá is fecskendezni, mivel az érbe adott ellen. ';'~j;J 
anyagok gyorsabban ürülnek ki. <~: 

A vörhenyszérum diagnosztil.:us bőrpróba céljára int. J:-:'.:i 

racutan is alkalmazható (Schuiz-Charlton-reakció). ;:~j 
A. diagnosztikus szérumok in vitro kerülnek felhaazná- --.-..• 1 lásra. 

3. Szénunhetegség. A szérumok paranteralis alkalma- --i 
zását követő oltási reakciók megjelenési időpontjuk és 
klinikai képük alajá:n két csoportrs, oszthatók: 

A szűkebb értelemben vett 8Zérumbetegség rendszerint 
a szérum adását követő 6-10. napok között jelenik meg. 
Az oltás helyén pfr észlelhető, amelyet- néha keringési 
elégtelenség vagy Ízületi fájdalma,k kíséretében - az 
egész testre kiterjedő viszkető kiütés (urtiea.ria), oedema 
követ. A szérumbetegség e típusának időtartama 2-3 
nap. Ha a tünetek a Szérum adását követően 1-6 nap 
között jelentkeznek, gyorsított reakcióról beszélünk:. 
A Siérumbetegség tünetei kalcium- és antihisztrunin-ké
szítmények adásával és prokainnal enyhíthetők. ~4. szé. 
rum.betegség gyakorisága és az alkalmazott_ szérum 
mennyisége és milyensége között ha.tározott összefüg. 
gés állapítható meg. Azonos fehérjetartalom meHett a 
magasabb hatóértékű szérumok és különösen a kan. 
centrá.It és tisztított szérumok adását ritkábban követi 
szérumbetegség, mint az alacsonyabb hatóértékű natív szérumokét. 

Szérum-ahockr6t akkor beszélünk:, ha a szérmnadás 
után azonnal vagy legfeljebb 24 órán belül jelentkeznek 
a tünetek: légszomj, keringési gyengeség, sápadtság, 
verítékezés, esetleg gyorsan kialakuló helyi vizenyő 
alakjában. Ilyen azonnali reakciók rendszerint olyan 
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_ , kik életük folyamán korábban 
éneken észlelhetők,_ a szérumával kaptak oltást 

egY anannak az állatfaJnak a. k· különösen allergiás 
ogY,~-um-anaphylaxia). Igen ;1t an:l azazonnalitünetek 
(SZ:gségekben szenvedő eg~enelm~etők a szóban forgó 
be kor is j_elentkezhetnek, a ;tz ohasem kaptak oltásb 

~atfaj sav?jával ~~~á)b~~~=fe~ légző-~ és vaso~?to~· 
úna-er szeru:n·sl~ov . ffein' sympatikus végKes~u

(kf."Zpont-izgatokkal (pl. koaJin ) fcdrin stb.) rendszermt 0 
· tókkal (adren • e , áll t 

lékekert iz?"a ók és a kezdetben igen s~yos . apo 
'ól berolyasolhat ;; 1 ki tve _gyorsan Javul. , 
J ritka kivételektől e t;> n élyének felismerésére tul
- A sr.érum-anaphyla:x:1a ~i;:z alkalmazandó szérum 
érzékenysé'J.i ,pr_óba végze~i a:iettani konyhasó:o~~i:~
kis mennyiseget (kb; 0,1, a ~í ításból 0,2 ml-t illJlCia-
t 1 10-sz.eresre hígítJuk, el~'- t~ l-2 órán belül a be
a Haazot.=SUall , , 

lunk intracutan. , at és bőrpír látható, az er~?
fecskendezés helye~ <;Iuzzan r a szérum teljes adagJa
kenységi p1·óba pozit1v. Ilyenko tet desensibilizálni kell. 
nak alkalmazása előtt a' szerv:~övetkező módon vége~
A desenaibilizálást ált~:b~~atása céljából 0,2, 0,5: 1!1aJ,<l ük. a szervezet hozz 0 

• t utan Ha a tul.erze· z · .. · k ó ánként m ra-c · . . · 1 o ml-t inJICláJ.1-m r , umot még desensJ.bili· • , . 'b zitív volt, a szer kenyseg1 pro a po • -an_ csak izomba. 
zfilt{s után se adjuk int~av.::aselő~ésére ajánlatos, ha a. 

A szérum-anaphylaxia l 'g óval hanem szarvas
megelőz6 oltásokat nem , osa~ Ebben az esetben a 
marha- vagy juhsa"','"óval veg::~~-anaphvlaxia veszé
gyógyitó szérum a.dás~ s_or~áról. lévén szó·_ nem kell 
1 étől _ más áUatfaJ sav J -

~. , , 2_ 10 oc közötti tárolás 
4. A szérumok t;Ztai·tha?ag~k. három évig, az antibak

esetén az antitox1ki;is s~e~ ok két évig tarthatók el 
teriális: és az agglut:nálo s~er~, réstől számítva. Mivel 
azutolsó-sz?réstól,illetv~ ~-6%e az antitoxikus szérn· 
megfelelő tárolás eseté11:.kk , az 

1
·1yeu szérumokna.k 

é · ' tékcs:o enese, · ··bb :mok évenk nt1 er galább 20 01 a.ntitoxm-to · b h talukk:or le 10 • • t" forgalom a. oza ... k A liofilezett szérumok leJara I lettel kell rendelkezn10 . 
ideje: 2-5 év. 
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AGGLUTINÁLÓ savók Hmmm 
liofilezett 

Shigella flcxneri polivalens agglutináló savó 
Shigella dysenteriae 2. (Schmitz) agglutináló savó 
Shigella dysonteriaB 1. (Shiga-Kruse) agglutináló 
savó 
Shigella sonnei agglutináló savó (I., II. fázis) 
Vibrio co:mma (cholerae) agglutináló savó 
Salmonella paratyphi „A" agglutináló savó „H", a 
Salmonella paratyphi „B" agglutináló savó „H", b 
Salmonella typhi „H" agglut.ináló savó, d 
Salmonella typhi „0" agglutináló savó, 9, 12 
Salmonella typhi „Vi" agglutináléi savó 

Összetételt Homológ bakt.ériumtörzsek te;oy<észet<ive] 

immunizált nyulak specifikus a~~~'.:j~~Íaj:~~; mazó, liofilezéssel tartósított vérsavója. 
a homológ törzseket tárgylemezen 3 percen belül 
agglutinálja. Konzerválószer: 0,01 % mertiolát. 

Alkalmazás; Bélfertőzések vagy szűrővizsgálatok so
rán kitenyésztett baktériumok identifikálására, le
mezagglutináció céljára. 

Megjegyzések: + Társadalombiztosít?..s terhére nem 
rendelhetők. - Lejárati idő: 5 év. 2-10 °0 hő
mérsékletű, száraz, sötét helyen tartandó. 

Csomagolás: 1X1 ampulla, ampullánként 1 ml savó 
41,üO Ft. 

ANTI-D (anti-Rh0) savó Human 
Összetétel: A mellékagglutinínektől kimerítéssel meg

szabadított, Rh-agglutinint tartalmazó steril em
beri vérsavó, azonos mennyisógű 25%-os emberi 
széruma.Ibun:iln-oldattal keverve. Hatóérték: agglu
tinációs titer: 1:32. Konzerválószer: ml-enként 
0,01 ~t mertiolát és 1 mg klórarnfenikol. 

Alkalmazás: Az R,h-faktor okozta vérátömlesztési és 
szülészeti szövődmények megelőzése céljából fel
tétlenül szükséges n~inden vérátömlesztés előtt (kü
lönöseu, ha nő a vért kB.pó), valamint. minden ter
hesnél a vér Rh-típusának meghatározása. A klir;ti
kai gyakorlatban a gyors kll-gylen1ez-m6dszert (ka.-
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illárisban elosztott savók),, a laboratóriumi gya. 
korlatban a nedveskamra-modszert (1 ml-ea elosz
tá-s) li.aszntHjuk. 

11-legjegy.z-és: + Szakrendelések a pro am?ulantia sze
l rekre meghatározott módon szerezh~tik be. - -~

járati idő: 1 év. 0-5 °0 hőmérsókletu. száraz, so"tét 
helyen t.artandó. , 

Csomagolás: l X l kapilláris 4,10 Ft, 5X1 kapilláris 
11,10 Ft, 
1X1 ml 14,20 Ft, 5Xl ml 59,60 Ft. 

ANTISTREPTOKINASE STANDARD 
Human 
Ö.sszetéteh 50~(, glicerin és 50!J~ konyhasó old.a~ ele

gyév·el hígított 1 %-os human gamma-globulin ol
dat. Hatóanyagtartalom: ml-enként 100 A.SK egy
ség. 

Alkalmazás: A vérsavó antistreptokinase-titerének 
me hat.árazására összehasonlító. standard old~t
ké:r>~. Az ASK I. és ASK II. reagens~kkel egyutt 
haaználandó a használati lÍtasítás szermt. 

Megjegyzé8ek: + Társadalombiztosítás terhér_; nem 
r'endelhető. - Lejárati idő: 1 év. - 2-10 C hő
mérsékletű, száraz, sötét helyen tartandó. 

Csomagalás: l X 5,0 ml 20, 70 Ft. 

0-ANTISTREPTOLYSIN KONTROL 
GAMMA-GLOBULIN OLDAT Human 

Összetétel: Steril emberi gamma-globulin o~dat, amely
nek 0-antistreptolysin-tartalma ml-enké;".1t ~O nem
zetközi egység. Konzerválószer: 66% ghcer1n. 

Afkalmazág: A vérsavó 0-antistreptolysin-~iterének 
Iabo:ratóriumi meghatározására, használati uta.sítás 
szerint. 

" ·egy·'"'e1
-· ~ Társadalombiztosítás terhére nem 

.ll1.Cgj --= Ko "' Q 0 0 hŐ é 
rendelhető. - Lejárati idő: l év. 2--1 m r-
sékletű, száraz, sötét helyen tartandó. 

Csnmagolfui:: 1X5 ml 10,20 Ft. 

351 



t 
l 
T 

1 

ASKI. 
(STREPTOKINASE + FIBRINOGEN) 

reagens IIuman 
liofilezett 

Összeté!el: ~trept~~c,cus folyékony táptalajon nyert 
tenyes~etéből eloálhtott streptokinase és marha vér
ből szru'Illaz? fibrinogén megfelelő arányú; liofile. 
zéssel tartós1tott keveréke. 

Alkalmazás: A vérsavó antistreptokinase-titerének 
meghatározására. Az ASK II. reagenssel együtt 
használandó a használati utasítás szerint. 

J.lr.Iegjegyzések: + Társadalombiztosítás terhére nem 
r~ndelhető. - Lejái·ati idő: 3 év. 2-10 °0 hőmér
sekletű, száraz, sötét helyen tartandó. 

Csomagolás: l X 10 ml 19, 70 Ft, 5X10 ml 91,- Ft. 

ASK II. (PLASMINOGEN + TROMBIN) 
reagens Human 

liofilezett 

Összetétel: Emberi plazmából kivont plasminogen és 
s~vasmarh,a-thrombin megfelelő arányú, liofile
zessel tartós1tott keveréke. 

Alkalmazás: A vérsavó antistreptokinase-ti terének 
meghatározására. Az ASK I. reagenssel együtt 
használandó a használati utasítás szerint. 

Megjegyzések: +: Társadalombiztosítás terhére nem 
rendelhető. - Lejárati idő: 3 év. 2-10 °0 hőmér
sékletű, száraz, sötét helyen tartandó. 

Csomagolás: lXIO ml 18,70 Ft, 5X10ml 85,50 Ft. 

AUTOVAKCINA Human 
egyedi oltóanyag 
(Az ~i:(észségügyi m?i_iszter 167 /1956/Eü. K. 
20/Eu. M. sz. utas1tasa alapján) 
Összetétel: Sterilen beküldött váladékból kitenyésztett 

baktériumtörzsek ml-enként 500 millió elölt csírát 
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tartalmazó szuszpenziója. _l(onzervAlríszer: 0,•3~~ 
fenol. 

Alkalmazás: Krónikus és recidiváló, gennykeltők ál
tal okozott gyulladásos folyamat esetén immunizá
lás, infekt allergiás betegség esetén deszenzibilizá
lás céljára. 

Adagolás: Használati utasítás szerint. 

Megjegyzések: +Társadalombiztosítás terhére a kór
isme feltüntetésével szabadon rendelhető. - Lejá
rati idő: 1 év. 2-10 °0 hőmérsékletű, száraz, sötét 
helyen tartandó. 

Csomagolás: 50X0,5 ntl-es ampulla 159,-Ft. 

BAVIG Human 
szarvasmarhában termelt antivaccinia 
gamma-globulin 
Összetétele: Vaccinia-vírussal oltott növendék szarvas
n~arhák szérumából készült 10%-os steril gan1ma
globulin oldat. A készítmény tisztasági foka leg
alább 90%. Konzerválószer: 0,01 % mertiolát. 

Alkalmazás: Himlős betegeknek, továbbá himlő elleni 
Yédőoltás után előforduló szövődmények (pl. en
cephalitis postvaccinalis) esetén gyógyítás céljából. 

Adagolás: Testsúlykg-onként l ml-t adunk izomba, 
szükség esetén 2-3 napon belül megismételjük. 

liegjegyzések: +. Csak hatósági oltások céljára, kizá· 
rólag az Eü. M. rendelkezése szerint. Társadalom
biztosítás terhére nem rendelhető. - Lejárati idő: 
3 év. 2-10 °C hőtnérsékleten, száraz, sötét helyen 
tartandó. 

Csomagolás: 5 ml-es ampullában 162,70 Ft. 

COOMBS- (anti-human·glohulin) szérum 
Human 
Összetétel: A Coombs-vérsavó nyulak vagy lovak em

beri szérmnfehérj6ket precipitáló immunsavója, me· 
lyet abszorpciós eljárással az emberi vörösvér· 
sejtre irányuló heterohaemagglutininjeitől meg· 

23 Gyógyszerkészítmények 353 



i 
i 
li 
i' 

i 

1.··1· f 1 
1 t: 
1 ! : 

1i1 
il 1 

tisztítottunk, így a savó csak precipitineket 
inaz, de a nem szenzibiU:zált emberi vörösvérse 
ket nem agglutinálja. Konzerválószer: O 01 01 
tiolát. ' 10 ~e 

AJkalmazás: A Coombs-savó inkom lett 11 . -"" k .... ,. P eenan g? :orc:sverseitekhez való kötődésének, vagy a v
ro~verseJtek szenzibilizált voltának kimuta 
(direkt reakció), vagy feltételezhetően inkom.PI 
ellena:nyagtartalmú savók vizsgálat.ára (indirekt/·"' 
reakc1ó) használható, a has7..nálati utasítás szerint;'.~ 

Megjegyzések: + Társadalombiztosítás terhére n ÍJ~ 
rendelhető. -Lejárati idő: 2 év. 0-5 °C hőmérs~0Jii'. 
leten, száraz, sötét helyen tartandó. ' ~.~~ 

Csomagolás: 1 ml 11,90 Ft. ,s: 
~!% 

DIAGNOSZTIKUMOK Human 
(baktériumszuszpenziók) 

~7ucella abortus Bang diagnosztikum :· .. •.'.1··,.··' .. ·.·. ie~-Sonntag-féle kiütéses tífusz diagnosztikuru 
(Weil-Felix-reakcióhoz) 
~i~~uella paratyphi (S. paratyphi „A") diagnosz-

Salrnc;inella Schottmülleri (S. paratyphi „B") diag
nosztikum 
Salrnonella typhi „H" diagnosztikun1 
Salmonella typhi „0" d.iagnosztikum 

Össze~tel: ~tigéntulajdonság szempontjából ponto
s~- identifikált baktériumtörzsek jó agglutinabili
tasu szuszpenziója. Konzerválószer: 0,53 fenol. 

Al~aimazás: Hastífusz, paratífusz kiütéses tífusz 
~e~v~ br1;1cellózis gyanúja esetén' a vérsavó agglu~ 
tmi:i,t1terenek megállapítására (Gruber--Widal-re
akc10), a használati uta.sítás szerínt. 

l'tiegjegyzése„k: + Társadalombiztosítás terhére. nein 
r~nde1;?eto~. -LejáJ:ati idő: 2 év. 2-10 °0 hőn1ér
sekletu, szaraz, sötét helyen tartandó. 

Csomagolás: 1X10 rnl 10,60 Ft. 
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pJCK-toxin Human 
, összetétel: Tisztított és izotóniás foszfátos pufferol

dattal hígított vörhenytoxin {eritrogén toxin). 0,1 
ml-enként két bőradagot tartalmaz. 

.Alkaln:iazás: Bőrpróba céljára. A vörhenyre fogékony 
személyen legalább 10 mm átmérőjű reakciót ad, 
a vörhenyen átesetteken a reakció nem jeleritke.zik. 

Adagolás: 0,1 ml i. cut. 

Megjegyzések: ~ Lejárati idő: 6 hónap. 2-ií °C hő
mérsékletű, száraz, sötét helyen tartandó. 

Csomagolás: 1X2,5 ml 14,60 Ft. 

DIFTÉRIA elleni juhvérsavó Human 
natív, 3000 IE 
Összetétel: Diftériatoxoiddal és -toxinnal immunizált 

juhok natív, steril vérsavó ja. Hatóérték: ml-enként 
legalább 200 IE. Konzerválószer: 0,5% fenol. 

Alkalmazás: Diftéria gyógyítására. 

Adagolás: L. Diftéria elleni lóvérsavó. 

:Megjegyzések: ~ Társadalombiztosítás terhére sza
badon, minden esetben térítésmentesen rendelhető. 
- Lejárati idő: 3 év. 2-10 °0 hőmérsékletű, szá
raz, sötét helyen tartandó. 

Csomagolás: 1X15 ml 80,40 Ft. 

DIFTÉRIA elleni lóvérsavó 
tisztított és koncentrált, 
20 OOO IE 

Human 
10 OOO IE és 

Összetétel: Tisztított d.iftéria-lóvérsavó koncentrált 
immunglobulinjainak steril oldata. Fehérjetartalom 
legfeljebb 12%- Hatóérték: ml-enként legalább 
1000, ill. 2000 IE. Konzerválószer: 0,25% fenol 
és 0,005% mertiolát. 

Alkalmazás: Diftéria gyógyítására. 

Adagolás: Enyhe esetekben 5000-10 OOO IE, közép
súlyos esetekben 100 000-200 OOO Ib-:. 2 év alattiak 
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já~.nti adagok felét, 2-15 évesek 2 / 3-3 / 4 részét 

Megjegyzés~k: + Társadalombiztosítás terhé 
badon, llllnden esetben té 'té re Le·• t• ·dn ri smentesen rende 
- Jara 1 1 o: 3 év. 2-IO oc h" , , , „ 
raz 80··ret h 1 ome1sekletu · ' e yen tartandó. ' 

Csemagolás: lXIO ml 10 OOO IE 113-F 
20 OOO IE 226,- Ft. ' t, 

DIFT~RIA elleni lóvérsavó Human 
tiszt1tott_ és koncentrált 11· fi]. tt 
10 OOO Il

" , , o cze 
' es 20 OOO HJ ' 

Összetétel: Tisztított diftéria lóv, , k ::y0 
iinmunglobulin" . k 1· - ersavo oncentráJ.jf' 
ld Jama rofilezéssel tartósított ··."·S 

0 a;.a: Fehérje~artalomlegfeljebb 12%_. Hatóés·t:~ 
a mellekelt oldoszerben való oldás után 1 I~k.'.,J 
legalább 1000 IE, ill. 200 IE " ,m -ei;ketff:i 
0,25% fenol és 0 0050' t. I' . Konzcrváloszer•t 

' 10 mer io at. ··" 
Alkalmazás: Diftéria gyógyítására. 

Adagolás: L. Diftéria ellení lóvél'savó 
M . ~ . '; 

edgJegy~sek: + Tál'sadalombiztosítás terh,., b '\ 
on, mmden esetben tér;té ere sza a-

Lejárati idő: 5 év. 2_ 1~0 ~~
1~n„tes;n ;en<l;,lhető. ~-

sötét helyen ta:rtandó. omersekletu, száraz,, 

Csomagolás• l am 11 1. '.; 
és 1 am • ' pu a iofilezett szérum l 0 OOO IEf'. 

pul~aban 10 inl oldószer 137 _Ft 
l ampulla hofilezett szérum 20 OOO Jj" , 1 ' , 
ban 10 ml oldószer 265,- Ft. _.. es an1pulla-_ 

DI~T~RIA elleni marhavérsavó Human 
tIBzt1tott, 3000 IE 1 
Össze~étef: TIBztított difté . ::,• 

koncentrált nnmun 1 b 1:
1~ ~zarvasmarha-vérsavó ; 

h~rjetartalo1n Iegfe~~b~ ~~~a~ s~~Il~~~ata. Fe-
1
, 

kent legalább 300 IE K o , a 0 r . ml-en-
és 0,005% mertiolát.. onzerválószer: 0,25% fenol f 

Alkalmazás; Diftéria gyógyítására. i 
Adagolás; L. Diftéria elleni lóvérsavó. ,,I, 
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~Icgjegyzések: +Társadalombiztosítás terhére szaba
don, minden esetben térítésmentesen rendelhető. -
Lejárati idő: 3 év. 2-10 °0 hőmérsékleten, sziiraz, 
sötét helyen tartandó. 

Csomagolás: 1X10 ml 243,- Ft. 

pIFTÉRIA elleni marhavérsavó Humaii 
tisztított, liofilezett 3000 IE 
összetétel: Tisztított diftéria-szarvasinarha-vérsavó 

koncentrált in1munglobulinjainak liofilezéssel tar
tósított, steril oldata. Fehérjetartalom legfeljebb 
12%- Hatóértók: a mellékelt oldószerben való oldás 
után ml-enként legalább 300 IE. Konzerválószer: 
0,25% fenol és 0,005~,Ö mertiolát. 

Alkalmazás: Diftéria gyógyítására. 

Adagolás: L. Diftéria elleni lóvérsavó. 

:Megjegyzések:+ Társadalo1nbiztosítás terhére szaba-
don, minden esetben térítés1nent-esen rendelhető. -
Lejárati idő: 5 év. 2-10 °C hőmérsékletű, sz'1raz, 
sötét helyen tartandó. 

Csomagolás; 1 ampulla liofilezett szérrrm és 1 ampullU
ban 10 ml oldószer 256,- Ft. 

DIFTÉRIA-PERTUSSZISZ-TETANUSZ 
Human 
adszorbcá.Jt ko111bü1ált oltóai1yag 
Összetétel: lVIl-enként: diftéria-toxoid 30 Lf 

tetanusz-toxoid 10 kötési egység 
elölt Bordetella pertussis baktérium 30 nülliárd 
{8 nemzetközi védőegység). 
A.dszorbens: alunúniun1foszfát-gél. 
1-ConzerYeHószer: 0,01 % mertiolát. 

Alkalmazás: Diftéria, tetanusz és pertussziszegyidejű 
megelőzésére. 

Adagolás: Alapimmunizálás céljából 4-6 heti időkö
zökben 3X0,5 ml-t fecskendezünk izomba; emlé
keztető oltás céljáJ-a 0,5 ml-t. 
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lliegjegyzések· + T, 
rendelhető.·_ Le;i:rsat~3:~!11biz_tosítás terhére 
sékletű s , ..Ja;;a 11 o: 2 ev. 2-10 oc hő 

' zaraz, sotet helyen tartandó 
Csomagolás· 1X0 5 ml . 

50X0,5 ntl 167:-. Ft~,15 Ft,. l~X0,5 ml 34,9 

D~ur!!IA-PERTUSSZISZ-TETANUSZ 
adszorbeált kombina'lt olt, 
6 ' k „ oanyag 

evese UJraoltásához ' 
Összetétel: Ml-enként· difté . 

tetannsz-toxoid 5 k··re . rJa-t?:x:oid 30 Lf 
elölt Bordetella 

0 91; egyseg 
Adszorbens· alu!:tuss1s baktérium 22,5 milliáJ.-,. 
Ko áI, · umfoszfát-géJ 

nzerv oszer· O 01 01 · , • 
Alkalmazás· 5 6

• , • 10 mertlolát. 
1 

, • - eveskorűgy kk , o tásara. erme e emlekeztetíj 

Adagolás: 1X0,5 ml izomba. 
Megjegyzésein >!< Tár . . 

r~ndel!1ető: _ Lej;:~~1;;:b~z~osítás ter~ére„ nem 
sekletu, szaraz 80··tét h 1 ev. 2-lO C homér 

' e yen tartand • · 
Csomagolás: 1X25m1740 , o. 

Csak hatósági a'Itások 'célj!~~s 1 x·s,o ml 11,20 Ft. 

DIFTÉRIA-TETANUSZ 
adszorbeált k b" , Hunmn . ' om malt oltóaeyair 
Összetétel: Ml-enké t· dif , . · 

0 

tetanusz-toxoid ; kötés7~·1a-t?xoid 5 Lf 
Adszorbens: almníni hi gyse?-. 
K um droxid-gél 

onzerválószer· o 01 o; . · 
• • 10 mertiolát. 

Alkalmazás· Difté . , , · r1a es teta.nusz ·d .„ 
sere. Csak alapiiilllllmit, 

1 
egyi eJu megelőzé. 

olthatók. - assa rendelkező egyének 

Adagolás: lX0,5 ml izo1nba .. 

Megjegyzések: ~ Társa ' J b. 
rendelhető. - Le1"á t.~a.do,i;-n iz.tosítás terhére nem 
séld t" , c.ra 11 o: 2 ev 2 10 oc h" e u, szaraz. sötét hel · - on-iér- 1 , yen tartandó t 

Csomagolás: l X 5,0 ml 5,20 Ft. . .'.1 
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gl\fBERl IMMUNGLOBULINOKAT 
· pRECIPITÁ,LÓ MONOSPECIFIKUS 
IllflllUNSZERUMOK Human 
Jiofilezett 
öss.zetéteh Emberi immunglobulinokkal és frakciók

kal hiperimmunizált állatokból nyert, különle_ges;en 
abszorbeált, liofilezéssel tartósított irnmUnsZeru
rnok. (I ampulla tartalmát 1 ml deszt. vízben kell 
oldani.) Forgalomba kerülnek a következők: 

anti-human IgG 16szérum 
anti·human IgG juhszérum 
anti-human IgG kecskeszérrun 
anti-hmnan IgG nyúlszérum 
anti-human IgM lószérum 
anti-human IgM nyúlszérum 
anti-hum.an IgA lószérum 
anti·human IgA kecskeszérrun 
anti-human IgA juhszérum 
anti-hum.an IgG, IgM, IgA lószérum 

Az immunglobulin-fragmentek ellen termelt im 
munszérumok a következők: 
anti-human kappa lószérum 
anti-hurnan lambda lószérum 
antí-human. IgG-Fc juhszérum 
anti-human IgG-Fd kecskeszérum 
anti-human IgG·Fc nyúlszérum 
anti-human IgG-Fd nyűlszérum 
antí-hurnan IgG-Fdb nyúlszérum 

Alkalmazás: A fenti imrounszérumoka human ilnmun· 
globulinok, valamint a megfelelő könnyű és nehéz 
peptid.láncok immunkémiai vizsgálatára szolgálnak. 
Az immunglobulin ok elleni szérmnok alkalmasak 
kvantitatív meghatározásra is. A beteg szérumát 
nor1nál kontrollszérummal párhuzamosan vizsgál
juk a fenti imrnunszérumokkal a Scheidegger-, vagy 
Backhausz-féle mikrom6dszerrel. Egyes monospe· 
cifikus precipitáló savóknál bizonyos esetekben elő
fordul, hogy második precipitációs csík is megjele· 
nik, ez azonban, teljesen más elhelyezkedése miatt, 
a meghatározást nern zavarja. 

Megjegyzések: +, Társadalombiztosíttis tet'hére nem 
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rendelhető. - Lejárati idő: 5 év. 2-] O °C h,.. 
sékletű, száraz, sötét helyen tartandó. Felold, 

0 

cs~k lcfag::.asztva (-15 °C) tárolható, as 
Kozv·etlenul a Hun1an Intézett"! o szerezhető be 

Csomagolás: I ampulla liofilezett széi;um 50,- F~.-

EMBERI SZ.ÉRUMFEH.ÉRJÉKET 
PirnqPITÁLÓ POLISPECIFIKUS 
LOSZERUMOK Human 
liofilezett 

Összetétel: Emberi szérumfel ' . , --:, 
zált lovak Iiof:ilez' 1 t :e~Jekkel hiperimmuni/ 
.._~ , , , esse artos1tott · , negitsegevel 25 kül .. b .. „ _1mmunszerurna 
lehet inegkülönbözteotn. o(~ emberi szérumfehérjé;---;}:f 
deszt. vízben kell old~). ampulla tartalmát I m]-_-& 

Alk~mazás: Egyes szérumkom . 
te1nek, haptoglobin coerulo jonei:sek pl.: hpopro. 
sá.ra és vizsgálatára' imm J a~~In ~tb. azonosítá-

• , un em1a1 modszerekkel. 
MegJegyzesek: + Társadalo b. , , 

rendelhető. - Lei· árat1· . '?:: 51z,tos1tás terhére nem 
'kJ „ ' iao. ev. 2-10 "Ch „ , se etu. szaraz sötét hel ta omer

csak IeÍagyaszÍva (-IS3:~n) ,rtandó; Feloldás után 
I'Cözvetl „ 1 H · tarolhato 

enu a uman Intézettől szer~zhető b 
Csomagolás: 1 amnull r fil , e. 

1 a 10 ezett szertun 50,- Ft. 

EMBERI SZERUMFEHÉRJÉKET 

~~~~~ÁLE_ROUM-IgG-VEL ABSZORBEÁLT 

! . fi Human 
10 lezett 

Összetétel: lgG-vel abszorb ált . , 
anti-human lósavó (I e 'liofilezessel tartósított 
vízben kell oldani.) ampulla tartalmát 1 ml deszt. 

Alkalmazás• Imm 1 k 
Scheideg~er- va;;ie.;, t~forézisr:s vi.zsgálatokhoz 
rel. ac ausz-fele nnkromódszer-

Megjegyzések: + Társad l b. , 
rendelhető. -Lejárat.B:;;1 5

12'.,tos1tás terhére nem 
1 1 

• ev. 2-IO "C hőmér-
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sékleten, száraz, sötét helyen tartandó. Feloldás 
után csak lefagyasztva (-15 °0) tárolható. 
(ICözvetlenül a HumRn Intézettől szerezhető be.) 

Csomagolás: l ampulla liofilezett szérum 50,- Ft. 

EMBERI SZÉRUMFEHÉRJÉKET 
pRECIPITÁLÓ MONOSPECIFIKUS 
IMMUNSZÉRUMOK Human 
Jiofilezett 

összetétel: Emberi szérmnfehérjékkel hiperimmunizált 
különböző állatokból nyert, különlegesen abszor
beált, liofilezéssel tartósított immunszérumok. (1 
ampulla t.artalmát 1 ampulla deszt. vízben kell 
oldani.) Forgalomba kerülnek a következők: 

anti-human alpha 2M lószérum 
a.nti-human beta lipoprotein nyúlszérum 
anti-human transferrin nyúlszérurn 
anti-human beta lipoprotein lószérurn 
anti-human traru;ferrin kecskeszérurn 
anti-human fibrinogen nyú!szérum 
anti-human haptoglobin nyúlszérum 
anti-human coeruloplazrnin nyúlszérum 
anti-human albumin nyú!szérum 

Alkalmazás: Különböző szérumkomponensek im
munelektroforézises és immundiffűziós vizsgálatára 
és azonosítására, valamint kvantitatív meghatáro· 
zására. A beteg szérumát normál kontroll szérum
n~al párhuzan1osan vizsgáljuk a fenti irnmunszéru -
makkal Scheidegger- vagy Backhausz-féle rnikro
módszer szerint. Egyes monospeciíikus precipitáló 
savóknál bizonyos esetekben előfordul, hogy máso· 
dik precipitációs csík is megjelenik, ez azonban 
teljesen más elhelyezkedése miatt, a meghatá.J.'ozást 
nem za.varja. 

Megjegyz&iek: + Társadalombiztosítás terhére nem 
rendelhet-ő. - Lejárati idő: 5 év. 2---10 "C hő
mérsékleten, száraz, sötét helyen tartandó. Fel
oldás után csak lefagyasztva {-15 °0) tárolható. 
Közvetlenül a Hum.an Intéz-ett-01 szerezhető be. 

Csomagolás: 1 ampulla liofilezett szérum 50,- Ft. 
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EMBERI SZÉRUMFEHÉRJÉKET 
PRECIPITÁLÓ POLISPECIFIKUS 
LÓSZÉRUMOK Human 
liofilezett 
Összetétel: Emberi szérumfehérjékkel hiperinommn,;. 1 

zált lovak liofilezéssel tartósított immunszéruma. 
Segítségével 25 különböző emberi szérumfehérjét 
lehet megkülönböztetni. (1 ampulla tartahnát 1 ml 
deszt. vízben kell oldani.) 

Alkalmazás: Emberi szérurnok rutinszerű immun
elektroforézises vizsgálatára és egyes szérumkom
ponensek, pl.: lipoproteinek, haptoglobin, coerulo
plazmin stb. azonosítására és vizsgálatára immun
kémiai mód.szerekkel. 

Megjegyzések: + Társadalombiztosítás terhére nem 
rendelhető. - Lejárati idő: 5 év. 2-10 °0 hő
mérsékletű, száraz, sötét helyen tartandó. Fel
oldás után csak lefagyasztva (-15 °0) tárolható. 

Csomagolás: 1 ampulla liofilezett szérum 50,- Ft. 

ESCHERICHIA COLI agglutináló savó 
Human 
liofilezett, 2 X 1 ampulla 
Összetétel: EBcherichia. coli 0 55: B5, ill. 0 111: B7 

törzsek tenyészetével immunizált nyulak liofilezés
sel tartósitot_t vérsavója. Hatásfok: A homológ 
törzseket tárgylemezen 3 percen belül agglutinálja. 
Konzerválószer: 0,01 % mertiolát. 

Alkalmazás: Bélfertőzések '\ragy szűrővizsgálatok so
rán kitenyésztett baktériumok identifikálására, 
lemezagglutináció céljára. 

Megjegyzések: ~ Társadalombiztosítás terhére nen1 
rendelhető. - Lejárati idő: 5 év. 2-10 °C hő
mérsékleten, száraz, sötét helyen tartandó. - Köz
vetlenül a Hurnan Intézettől szerezhető be. 

Csomagolás: 2 X 1 ampulla, ampullánként 1 ml lio
filezett savó 79, 70 Ft. 
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ESCHERICIDA COLI agglutináló savó 
Hurnan 
]iofi!ezett, 4 X 1 ampulla 
Összetétel: EBcherichia coli 0 26: B6, ,o 55.: B5, ~ s.6: 

B7 O 111: B4 törzsek tenyeszetével rmmtrmzalt 
n~ak liofilezéssel tartósított vérsavója. Hatásfok: 
A homológ törzseket tárgylemezen~)/3 perc~:p.-,Qg:_lül 
agglutinálja. Konz-erválószer: 0,01 ;0 mertiolat. 

.Alkalmazás: Bélfertőzések vagy szűr?vizs?ála~k,so
rán kitenyésztett baktériumok identifikálasara, 
lemezagglutiná-ció céljára. 

Megjegyzések: ~ Társadalombizto~ítás terhér: nei;i 
rendelhető. - Lejárati idő: 5 ev. 2-1~ C 1:6 · 
mérsékleten, száraz, sötét helyen tartan~o. - Koz
vetlenül a Human Intézettől szerezheto be. 

Csomagolás: 4Xl a.mpulla, ampullánként 1 ml lio· 
:filezett savó 151, -Ft. 

ESCHERICIDA COLI agglutináló savó 
Human 
liofilezett, polivalens 
Összetétel: EBcherichia coli 0 26: B6, 0 55.: B5, ~ 86: 

B7 Q 111: B4 törzsek tenyészetével unmlllllzált 
nyclak liofilezéssel tartósított vérsavó ja. Hatásfo~: 
a homológ törzseket tárgylemezen 3 perc~n belül 
agglutinálja. Konzerválószer: 0,01 % mertiolát. 

Alkalmazás: Bélfertőzések vagy szűrő:11zs~ála;tok 
során kitenyésztett baktériumok identi:fikálásara, 
lemezagglutináció céljára. 

Megjegyzések: + T~~adi~.l~n:_biztosítás terhér
0
e ne~ 

rendelhető. - . LeJarat1 ido: 5 év. 2-10 C ~o 
mérsékleten, száraz, sötét helyen tartan~6. - Koz· 
vetlenül a Human Intézettől szerezhető be. 

Csomagolás; 1X1 ampulla, ampullánként 1 ml lio
filezett savó 41,90 Ft. 
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GAMMA-GLOBULIN Human 
human 
Összetétel: A_ hun1an gamma-globulin emberi vér 

plazmájából alkohollal, hidegben történő frakcio
nálás útján előállított gamma-globulin 10%-os 
steril oldata. Konzerválószer: O,úl % rllertiolát. 
A human ganuna-globulin azokat a hatásos ellen
anyagokat tartaln1azza erősen koncentrált és tisz
tított alakban, amelyek a felnőttek vérsavójában 
találhatók. A készítmény tisztasági foka: legalább 
90~fo. A hepatitisz megelőzésére „1-I"-jelű gaunna
globulin kerül forgalomba. 

Alkalmazás: ~~1ege!Czés céljából: Elsősorban a kanyaró 
és a hepatitis epidemica megelőzésére alkalmaz
ható. Szérum-hepatitisz megelőzésére ne1n használ
ható. Rubeola-fertőzésnek kitett terhesek a ter
hesség első három hónapjában szintén eredménye
sen védhetők vele. A polio1nyelitis megelőzésére 
csak akkor alkalmazható, ha a gan1n1a-globulint 
a fertőzés előtt adjuk. 
Gyógyítás céljából: Mun1ps-betegek orchitisének 
megelőzésére, enkefa1itiszük kezelésére, vörheny 
toxikus tüneteinek kezelésére és a szövődmények 
n1egelőzésére, fertőző betegségek lábadozó szaká
ban célszerű gamma-globulin adása. A gamma
globulinéinia esetén a készítn1ény adása feltétlenül 
indokolt. 

A.dagolás: Hepatitis epidmniciiban szenvedő betegek 
környezetében élőknek a gamma-globulint élet
korra való tekintet nélkül tostsúlykg-onként 0,03 
ml adagolásban kell alkal1nazni. A 25 kg testsúlyon 
aluli gyermekeknek 0,5 ml összmcnnyiséget kell 
adni. Morbilli mcgelőzésé:rc a lappangás első napján 
testsúlykg-onként 0,2, az 5. napon 0,3, a 8. napon 
0,4 ml adandó. 2 éven aluli csecsemőknél az adag 
a biztos védelem érdekében 20-25r}~-kalnövelhető. 
Gyermekbénulásban szenvedő beteg környezetében 
olyan kisgyermekek védelmére, akik gyermekbénu
lás elleni aktív védőoltásban koruknál fogva, vagy 
egyéb okból kifolyólag nem részesülhettek, a lap
pangási idő első három napján a gamma-globulint 
testsúlykg-onként 0,2 ml adagolásban kell adni. 
Rubeolában szen\·edő beteg környezetében élő 
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olyan nőnek a vé~~lme céljából, aki tcr?-~s~é~éne~ 
1 ő három hónap3aban van, a lappangast ido elso 

he ~ api·án testsúlykg-onként 0,2 ml gamma
arom n d' k !" 
lobulin adandó. Egyéb megbetege ese mege ~-

;ésére t-estsúlykg-onként 0,?-0,3 mla!-kalmazai:do; 
0 5 ml-nél többet ne adJtmk testsúlykg-?.nkent. 
A amm.a-..,.lobulint izomba fecskendezzuk be. 
Az fntravénbás alkalmazás ell~njav;-a~t. A, g~a3 
1 bulin passzív védelmet b1ztos1to, hatas~ 2-

g 
0

, H f to"ze's veszélye tovabbra is fennhét1g tart. a a er , „ 
áll, az adagolás megismetelhetö. 

M • • ek• ..L Társadalombiztosítás terhére nem 
eg1egyzes • T o ·e h" ' 

d !h tő• Lei'árati idő: 3 év. 2-1 omer-ren e e · - d' 
sékletll, száraz, sötét helyen tartan o. 

Csomagolás: lOXl ml 278,20 Ft, 50X 1ml1391,- Ft, 
1 X2 ml 51,40 Ft, 1X3 ml 73,70 Ft. 

GAMMA LATEX REAGENS Human 
Összetétel: Albuminnal stabilizált ~,25%-os lat~x

szusz enzióhoz adszorbeált ember~ ~~a~glo :1-
lin. lheumatoid-faktort _tartalmazo ina~~1valt vei;· 

, 1 . 20-as lúgításban 2 p~rcen belül agglut1-
savo · K '1'szero1 o/c nát-nálja a latex-reagenst .. onzerva o. . , o 

riu1nazid. 

Alka! "s• A rheumatoid-faktor kimutatására, a 
maza • . ála dó ' 'k 

használati utasítás szerint. A v1zsg n v~r;avo 
h' 't' 'ra célszerű a Human Intézet álta orga-

1 ,g,basah tt Borátos tornnító-oldat latex-rea-orn a ozo,, ~ , 
genshez" eh1evezésű készítmény alkalmazasa. 

l\f • ' ek· -+. Társadalombiztosítás terhére nem 
:~~f1r:tő." _ Lejárati idő: 2 év. z-1? 00 hő-
mérsékleten, száraz, sötét helyen tartando. 

Csomagolás: 1X2 ml 9,- Ft. 

BORÁTOS TOMPÍTÓ-OLDAT 
LATEX-REAGENSHEZ Human 

Összetétel: 0,1 rnolos NazB4Ű7· l~If:iOIB l 9fd ~onk~~: 
sót tartalmazó (pI-I = 8,2) s~eril pu ero a . 
zerválószer: 0,1 % nátriumazid. 
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Alkalmazás: Garrnna-latex-reagenssel végzett tárgf 
lernez-agglutinációkhoz hígító oldatként. 

Megjegyzések: Társadalombiztosítás terhére nein rén 
delhető. - Lejárati idő: 2 év. 

Csomagolás: 80 ml üvegenként 20,60 Ft. 

GÁZÖDÉMA elleni lóvérsavó Human 
tetra valens 
Öss:r.etéteh A Glost1·id,iu1n welchii (Cl. perjringens), 

Clostridium septicum (V ibrion septique), Clost1·idium;: 
novyi {Cl. oedematie:ns) és a Clostridiutn histolyticum 
törzsek elölt tenyészetével, illetőleg méregtelenített 
tox:injával immunizált lovak natív, steril vérsavója. 
Hat6érték: ml-enként legalább 150 IE welchii-, 
100 IE septicurn-, 80 IE novyi- és 20 IE histoly
ticum-antitoxint tartalmaz. Konzerválószer: 0,5% 
fenol. 

Alkalmazás: Megelőzés céljára: Tetanusz-szérum mellett 
gáz.ödéma-szérumot is tanácsos befecskendezni 
olyan erősen roncsolt sérülésekben, amelyekben a 
seb földdel, trágyával vagy ruhacafattal érintke
zett, azonkívül üszkös appendicitisben is. 
Gy6gyitás céljára: A szérumot a lehető legkorábban, 
már a kezdeti tünetek jelentkezésekor, alkalmazni 
kell. 

Adagolás: -7'v.legelőzés cél}ára: Közvetlenül a sérülés 
után 10-20 ml intravenásan vagy izomba, esetleg 
a fertőzött góc közelébe. 
Gyógyítás céljá1·a: Lehetőleg intézetben 150-200 ml 
izomba, vagy megfelelő deszenzibilizálás után 100 
ml intravenásan, a maradék a góc környékébe. 
Az első nagy adag után 6-8 óránként 40~60 ml 
részint intravenásan, részint izomba. Különösen 
nagy adagok szükségesek, ha fertőzést okozó sérü
lést súlyos vérveszteség kísérte, vagy ha a tünetek 
a törzsön, vagy a fejen jelentkeznek. 

Megjegyzések: + Társadalombiztosítás terhére sza
badon rendelhető. - Lejárati idő: 3 év. 2-10 °C 
hőmérsékleten, száraz, sötét helyen tartandó. 

Csomagolás: 1X20 ml 32,80 Ft. 
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AZÖDÉMA elleni lóvérsavó Human 
G' tetravalens, liofilezett . 

Ö zetétel: A Clostridium welchii (Cl. perfr11rtf!.e'!'8)• 
8öiostridium septicum (V ibrion sept.iq1:f'e), C~ostritf:ium 

. (Cl _ oeilema:tiens) és a Clostridium hwtolytwum 
novyi . , ill től , gtelení 
törzsek elölt tenyészetével, e eg m~re ' -

. „ al ,:.....,_...,.,unizált lovak natív, hofilezessel 
tett toxm3av · _._,_~.__.,__._ ll'k~lt 
tartósított steril vérsavója. Hatóérték: a me ~ább 
oldószerben való oldás után ml-enként leg . , 
150 IE welchil-, 100 IE septicum-, 80 IE n~-rr- es 
20 IE histolyticum-antitoxin. Konzerva szer: 

o,5% fenol. 
Alkalmazás: L. Gázödéma elleni lóvérsavó. 

Adagolás: L. Gázödéma elleni lóvérsavó. , 
:M • ések• + Társadalombiztosítás terhere sza· 
~~~~z rend~lhető. - Lejárati idő: 5 év. 2-~0 oc 
hőmérsékleten, száraz, sötét helyen tartando. 

Csomagolás: 1 ampulla liofilezett szérum és 1 ampullá
ban 10 rul oldószer 28,10 Ft. 

JIAEMOLYSIN Hw1;1an • • • 
juhvörösvérsejt-oldo nyulv~rsavo_ , 
Összetétel: Juhvörösvérsejtekkel ~~ruzalt.-::yt.llagk 

steril vérsavója. Hatóérték: hemolitikus t1 r. e, -
alább 1 : 1500. Konzerválószer: 0,005% n1ert1olát 

és 0,25% fenol. 
Alkalmazás: Kornplementk~tési reakció végzéséhez, 

a használati utasítás szermt. 

lti • zések• ~ Társadalombiztosítás terhére nem 
~fe"lhető." ~ Lejárati idő: 2 év. 2-~0 °0 hő· 
mérsékletű, száraz, sötét helyen tartando. 

Csomagolás: 1X2 ml 20,-Ft és lXlÜ ml 72,90 Ft. 

HAVIG Human . 
11uman antivaccinia hnmunglobuhn 

Ö t 
't I• '"'-JŐ ellen oltott egészséges felnőttek sszeee._Il.llJ.J. · !bu!' • áb ']készül· t ioo1 -os steril gamma-go m szerum . o ' 10 ' 
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oldat. A készítmény tisztasági foka legalább 90ó. 
Konzerválószer: 0,01 % mertiolát. 

Alkalmazás: Túlkorosak himlőoltási szövődményei' 
nek megelőzésére, fertőzés veszélyének kitett sze 
m_élyek passzív védésére, valarri.int himlő- va 
himlőoltási szövődmények gyógyítására. 

Adagolás: Megelőzés céljából: testsúlykg-onként 
NE.Gyógyítá.8oél}áhól: testsúlykg-onként2 X 250 NF1 
4 órás időközzel. Izomba fecskendezzük. "' 

Megjegyzések: + Társadalombiztosítás terhére nem--~ 
rendelhető. Csak hatósági oltások céljára, kizárólag·~; 
az Eü. l\f. rendelkezése szerint. - Lejárati idő:-!'. 
3 év. 2-10 °C hőmérsékletű, száraz, sötét helyen-\: 
tartandó. -y 

Csomagolás: 1000 NE-t tarta.Ima.zó ampullá.kban 
2-3,5 ml-es letöltésben. 
Ármegállapítás alatt. 

HIMLÖ-vakcina 
liofilezett 

Hun1an 

1 
Összetétel: „Budapest" -vaccinia-vfrustörzzsel oltott! I"·. 

egészséges borjak aszeptikusan összegyűjtött, VÍl'UB

tartalmú him1őhólyagjainak kaparéka. A pusztu
lák homogenizátumából részleges tisztítással elkü
lönített virionokat 5%-os pepton-oldatban szusz- ~ 
pendálva liofilezéssel tai·tósítják. :b'elhasználás előtt f 
a _lio~ezett vakcinát a hozzá n1ellékelt 40%-os f 
glicermben kell reszuszpendálni. A reszuszpendált l 
vakcinában a víruskoncentráció legalább 108, a 

1
1,: 

kísérő apatogén mikroorganizmusok száma leg
feljebb 500 ml lehet. 

Alkalmazás: Himlő elleni újraoltásra. 

Adagolás: A használati utasításban megadott módon. 

Thfegjegyzések: + Társadalombiztosítás terhére ne1n 
rendelhető. - Lejárati idő: 1 év. 10 °C alatti hő
mérsékleten, lehetőleg a jégszekrény fagyasztó
terében kell tárolni. Reszuszpendálás Ila.pján fel 
kell használni! 

Csomagolás: 20, 25, 30 és 50 adagos elosztásban, 
hozzácsomagolt 40%-os glicerines oldószerrel. Csak 
hatósági oltások céljára! 
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JI!IiíLÖ-vakeina Hmnan 
primovakcinációra . . , .. 
Ö ~::„~1. Elstree" (Lister) vaccmta v1rustorzzsel 

ssze...,...,." ·· „.t""tt ltott egészséges borjak aszeptikusan osszegyuJ o , 
~írustartalmú himlőhólyagjainak kaparéka, ame-
1 t streptomycint és glicerint tartalmazó foszfátos 
~~pítóoldatban ho1nogenizálta.J>;· A~ -olt6a11Y?'g 
roi-enként legfeljebb 500 apatogen rmkr?~~gamz
must tartalmazhat. Hatásfok: pockszám-errek leg
alább 107• 

A.H~almazás: Gyerekek első himlő elleni védőoltására. 

Adagalás: A használati utasításban megadott módon 
a jobb felkar külső oldalán. 

:fi-'.iegjegyzések: Ifi Társ~c:n1?iztosítás terhére ne~ 
rendelhető. - Lejárati idő: 1 hónap. 2-10 .. v 

hőmérsékletü, száraz, sötét helyen tartandó. Koz
vetleuül a Human Intézettől szerezhető be. 

Csomagolás; 1 X 5 adagos 4,45 Ft, 1X10 adagos 
5,90 Ft, 1 X20 adagos 9,85 Ft elosztásban. 

HTh!LÖ-vakeina Human 
revakcinációra 
Összetétel: „Budapest" vaccinia vírustörzzsel „~lt:?tt 

egészséges bor~a „ aszept~~an össz;igyuJtot.t, 
vírustartalmú hnnlohólyagJamak kapareka, ame
lyet streptomycint és glicer-?it tartalmaz-ó fo~zfá~os 
tompítóoldatban homogemzáltak. A~ oltoany~g 
ml-enként legfeljebb 500 apat-0gén ~?o~ga:?1z. 
must tartalmazhat. Hatásfok: pockszam erték .Leg
alább 101• 

Alkalmazás: Gyerekek és felnőttek himlő elleni újra
oltásá.ra. 

AdagGiás: A használati utasításban inegadott módon 
a bal felkar külső oldalán. 

Tu:Iegjegyzések: +Társadalombiztosítás terhére nem 
Tende1het6. - Lejárati idő: 1 h6nap. Z--:-IO _°C 
hő1nérsékletű, száraz, sötét helyen tar~ndo. Koz
vetlenül a Human Intézettől szerezhető be. 

Csomagolás: 1X5 adagos 4,45 :E't, 1X10 adagos 
5,90 Ft, ! X20 ada.gos 9,85 Ft elosztásban. 



ÁLLATI Il\L'\iUNGLOBULIN(_lKAT 
PRECII'ITÁLÓ IJ1'!Ml:JNSZERU11'l:OK 
Iluman 
liofilezett 

Ös;;zetéteI; Állati immunglobulin<;>kat hiperimmunj_,: 
zált állatok a.bszorbeúlatlan, vagy specifikusan ah~· 
szorbeált, liofilezéssel tartósított s?:érumai. (1 an:i> 
puUa tartalmát 1 ml deRzt, vízben kell oldani.) 

Forgalomba kerülnek a következők: 
anti-ló IgG kecskeszérum 
anti-16 lgG nyáls'té:rum 
anti-ló IgT kecskesr..é:rum 
anti-ló IgT nyúlszórum 
ant,i-16 Igl\iI kecs.keszérnm 
anti-ló IgM nyú1Bzé't"um 
anti-ló lg (G, T, it1) nyúlszéru..'tl 
anti-Ió F(a.b)~ nyúlszérum 
anti-mrn:ha IgG nyólszórum 
a,nti-marha Ig (G, M) nyúlszérum 
anti-egér IgG nyúls1,éru..'!) (több IgG alosztályt 

precipitál) 

Alkahnazás: ~4.. fenti jmmllrulzérumok az immun
globulinok, valamint a megfelelő nehéz, illetve 
könnyű peptidláneok immunkémiai vizsgálatára 
szolgálnak. ~4.. monospecifikus immunszérumok al
kalmasak a kom.ponensek kvantJtatfv meghatáro
zására is. 
Alkalmazás módja: immunelekt:roforézfaei;; VÍl!.sgá
latoknál Scbeidegger- vagy Ba-ckhausz-féle 1nikro
m6da7ert .alkalmazunk. 

llfegj~ryzések: + Tá:rsaduiombiztosítM terhé!'e nem 
rendelhető. - I~ejárati id6: 5 év. 2-10 "C hő
mérsékletű, szá,raz, sötét helyen t&1'tand6. Feloldás 
után oaak lefagyasztva (-15 °0) tárolható. Köz
vetlenül a Human Intézett.öl sz-erezhet6 be. 

Csomagolás: 1 ampul!a. liQfilezett szérum 50,- Ft. 

,{LLATI SZÉRUM.FEHÉPJÉKET 
pRECIPIT~LÓ MONOSPECIFIKUS 
JMMUNSZERU1110K Human 
Jíofilezett 
Összetétel: Állati szérmnfehérjékkel hiperimmunizá1t 
különböző állatokból nyert, különlegesen al;:>szor
bf~ált, liofilen5ssel tartósított immunszérumok. (1 
ampulla tartalmát l ml deszt. vízben kell oldani.) 
Forgalo1nba kerülnek a következők: 
anti-ló alpha21i nyúlszérrnn 
ftnti-marha alpha2M sertésszérum 

Alkalmazás; Különböző széru.>nkomponensekimmun -
kémiai vizsgálatára és azonosítására, valamint 
kvantitatív meghatározására szclgáh1ak. I1nrnnn
elektroforézises vizsgálatoknál Schei<legger- vagy 
Baekhausz-féle mikromódszert alkahnazunk. 

lUegjegyzések: ;.}E Társadalombiztosítás terhére nen1 
rendelhető. - Lejárati idő: 5 év. 2-10 "C hőmér
sékleten, száraz, sötét helyen tartandó. Feloldás 
után csak lefagyasztva (-15 °0) tárolható. Közvet
lenül a Human Intézettől sz-erezhető be. 

Csomagolás: 1 ampulla liofilezett szérum 50,- Ft. 

ÁLLATI SZÉRUi\IFEHÉRJÉKET 
PRECIPITÁLÓ POLISPECIFIKUS 
IMMUNSZÉRUMOK Human 
liofilezctt 
Összetétel: Különböző állatok teljes szérumá.val hiper

immunizált állatok liofilezéssel tartósított Üu1nun
szérrunai. ( 1 ampulla tartalmát 1 rnl deszt. vízben 
kell oldani.) Forgalomba kerülnek a következők: 

anti-nyúl lószérum 
anti-16 keeskeszérum 
anti-eg0r sortésszérum 
anti-egér nyúlszérum 
anti-patkány nyúlszérum 
anti-tengerimalac nyúlszéru1n 
anti-marha nyúls;r.érum 
ft,Ilti-juh nyúls7kru.'TI 
unti-kec.'lke nyúlszfa·u111 



anti-serWs nyúlszérum 
anti-kutya nyúl.szérum 
anti-rhesus nyűlszérum 

Alkalmazás: Irnmunelektrofo1'ézises -\dzsgálatokha·z, 
Scheidegger- vagy Backhausz-féle mikromódszerrel. 

Megjegyzések: Társadalombiztosítás terhére nem. 
rendelhető. - Lejfiloati idő: 5 év. _2-10 °0 hő
mérsékletű, száraz, sötét helyen tartandó. Feloldás 
után csak lefagyasztva (-15 °C) tá.rolható. Köz
vetlenül a Human Intézettől szerezhető be. 

Csomagaláa: 1 ampulla liofilezett szérum 50,_- l"t. 

IMMUNELEKTROFORÉZISES 
TISZTÍTOTT PORAGAR Human 

Összetétel: Szálas agai·-agarb61 mosással és szárítással 
előállított tisztított agarpor. 

Alkalmazás: Immunelektroforézises és diffúziós vizs
gálatokhoz. 

Megjegyzések: Társadalombiztosítás terhére nem ren
delhető. -Gyakorlatilag korlátlan ideig eltartható. 
Közvetlenül a Human Intézettől Szerezhető be. 

Csomagolás: Porüvegekben vagy miíanyag zacskók
ban szükség szerint. ,_{rmegúlla.pítás alatt. 

KARDIOLIPIN-antlgén Human 
Kolrner-reakcióhoz 
Összetétel: Marhaszívből készült kardiolipin, tojá-sb61 

előállított lecitin és koleszterin alkoholos oldata. 

Alkalmazás: A K.olmer-ko:mplementkötési lues-reak
ció kivitelezéséhez, a használati utasítás szerint, 

Megjegyzések: ~ Társadalombiztosítás terhére nem 
rendelhető. - Lejárati idő: 2 év. 2-10 °0 hő
mérsékletű, száraz, söt.ét helyen tartandó. 

Csomagolás: 1X5ml141,50 Ft. 
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J(ARDIOLIPIN-antigén Hum.an_, 
Csapadékos VDRL lemez-reakmohoz 
összetétel: Marhaszivból készült ~ardiolipin, t-oj~ból 

előállított lecitin és koleszterm alkoholos olaata. 

Alkalmazás: A lues szerológiai diagnózisát szolgáló 
csapadékos lemezreakció kivitelezéséhez, a. hasz
nálati utasítás szerint. 

:Megjegyzések: ~ Tá;sad~l~U:bizto~ítás terhér; nem 
rendelhető. - Le3áratr ido: 2 ev. 2-10 C hő
mérséldetű, száraz, sötét helyen tartandó. 

Csomagolási 1X5 ml 141,50 Ft. 

:KOLERA-vakcina Human 
Jiofilezett 
Összetétel: Vibrio comma cholerae Inaba és Og_a;':a 

törzsek liofilezéssel tartósított, elölt szuszpenz10Ja. 
A mellékelt 1 ml oldószerben szuszpendálva 1 am
pulla vakcina 8 milliá:d vibriót tartalmaz. Konzer
válószer: 0,01 % mert1olát. 

Alkalmazás: Kolera megelőzésére. 

Adagolás: A kolerában szenvedő, _ill~t;,e arr~ gyan~s 
beteg környezetének vagy rövid idon belül vesze
lyeztetett kiutazóknak v?dőoltását 5-7 napos 
időközzel végezzük 3-szori oltással úgy, hogy 14 
évesnél idősebbeknek az első alkalommal 0,5 ml-t, 
a második és harmadik oltás alkalmával 1-1 ml-t 
fecskendezünk be. 
A foglalkozásLlk következtél~en ves~élyez;·ete~tek, 
valamint környezetük, a tartosabb vedettsegelerése 
érdekében, 3-4 hetes időközben 2 oltást kapnak. 
A. vakcina adagja 14 éves kor felett 2X1 rnl, 6-14 
éYes kor között 2X-O,.I) ml, 6 évesnél fiat.alabh 
gyermekek részére~ 2 X 0.'25 ml. . i , , 

Az oltóa:aya.got bor ala kell fecskendezm. Fel ev 
niúiva e:rr-.lé~eztető oltást kell a-d~i: 14 év1e~ kor 
felett l 1nl, k1sebb gyermekeknek a.ranyosan Kisebb 
adag oltóanyaggal. 

Megjegyzések; ~ Társadalombiztosítás terhére n0:m 
:rendelhető. 



!1 

Lojá.ra.ti idő: 5 óv. 
2-10 °0 hömérsékletű, száraz, sötét helyen ta{'. 
tandó. 

Csomagolás: 1X1 dh ampullában-liofilezett vakcina, 
l X l inl oldószer ampullában 20,60 Ft. 

KOMPLEMENT Human 
liofilezett 

Összetétel: Tengerimalacok liofilezéssel tart6sított 
friss vérsavója. 

Alknl.:maM.s: Komplemeutkötési próba céljára szolgál, 
a használati utasítás szerint. 

Th:iegjegyzések~ + 'l'ársatlalombiztosítás terhére nezn 
rendelhető. - Lejárati idő: 3 év. 2~10 °0 hő
mérsékleten, száraz, sötét helyen tartandó. 

Csomagolás: 10X1 ml 153,- Ft. 

LACTOBACT Human 
liofilezett 

Összetétel: Lactobacillw acidophilus, L. helveticus, 
L. casei és Kefirtenyészetek antibiotikummal szem
ben ellenállóvá tett, majd tejben liofilezett élő 
tenyészete. A készítmény ml-enként 4--20 millió 
élő mikroorganizmust tartalmaz. 

Alkalmazás: Széles spektrumú antibiotikumok által 
okozott károsodások és mellékhatások megelőzése 
és kezelése. Alkalinazását az antibiotikumkezelés
sel cgyidőben kell megkezdeni és az antibiotikum
kezelés befejezése után még két-három napig kell 
folytatni. 

A_<lagolás: A.z a1npulla tartahnát 1 ml, a palackét 
pedig 250 1n1 langyos (kb. 37 "C) tejben, teában 
vagy vízben feloldjuk és azt hasonló italhoz ke
verve, a beteggel elfogyasztatjuk. Tuiegelőző kezelés 
esetén csecse1nőknek, gyennekeknek ag: ampullából 
\'agy a palackból naponta 3-4-szer 1-2 ml-t, 
frh;(htuknek 3--± tnl·t Rdru1k. Fe11nállő antibio' 
tikumA:.'tnlon1 esnt<5n naponta 4-Hzer· 5-8 ml-t 
fogym:;ztv..t.uuk el. A kez;0löst uz antibiotikuili 

kozta ártalom javulása utáu még 3-4 napig 
~olytatn:i kell. (Csak per os alkalmazható.) 

M ·e.r;zé,sek; tol< Társ<1dalombizto.eitá.s terhére ne~ 
e;!J d"'lhe« Lei·á.,.ati idő: l év. 2-10 °0 ho-ren e uu.- ~.. „ .:i' 
mérsékletrű, száraz, sotét helyen „artanuo. 

Csomagolás: lOX 1 ml 4-7,80 Ft, 1X260ml137,- Ft. 

LÉPFENE elleni !óvérsavó Rurrmn 
{)~s.l'l••titel: Lépfene-bacillusok tenyéHzetável imn:iuni
~ z.Aft lovak natív, steril vérsavó ja. Konzerválószer: 
0,5% fenol. 

Alkalmazás: I~Jegelóz.is céljából: Olyan egyének oltan
dók akik lépfenével fertőzött álla.tokkal, vag)_' ,?-z.?k 
tet.e~ével foglalkoz:nak, különösen, ha a fer~~ott 
anyaggal való foglalkozás kö~ben megsérült;ek, 
vagy már előzetesen nyílt sebük volt. 
Gyógyítás céljából: LA,. szérum pustula. mi_tngnu. 
anthrax intestinitlis és anthraxos pneumoma ese
teiben alkalmazandó. 

Adagulás~ JyJ eye!ózés céljáb_ól: 20 ml. . 
Gyógy-ítá-8 céljából: :Enyhe eset.ben 20-~0ml izomba: 
részben bőr alá. Slilyos e!:l.etben eset,1eg 2-~-s.zor 
naponta. 50 1nl részben izomba, reszben mt~a: 
venásan, másnap ismét 20-30 ml. A kez-elesD 
intézetben célszerű végezni. 

Meojcgyzfuek~ ~ Társadalombiztosítás t.er~ére. ~y~
~tá.s c.-'-éljú.ra sraba.don rendelhet?· -L_~J~r~t11do: 
2 óv. 2--l(J "'C hő1nérsékletű, szaraz, sotet nelyon 
tartandó. 

Csoruagoiás 1X20 ml 28,60 Ft. 

LISTEillA agglutináló savó Human 
liofilezett, polivalerLs 
Összetéteh Li.sü:ria rnonocytog&ries I, II, .III, IV típ~~ 

törzsekkel irrununizált nyulak specifikus aggli;~1-
nint tartalmazó liofilezéssel tartósított vérs~VOJa. 
llat&sfok: a homológ törzseket tárgflem8zen <'l pe1~" 
oon belül %[.gh„tinú.lja-. Kcinzerva16azer: ú,01 ~o 
ruertiolát. 



A.lkalmazás~ LIBterla mvnocytogenes különböző ti: 
pusú törzseinek szerológiai ídentüikálására, lemez,; 
agglutináció céljára. . .· .. :;, 

l'degjegyzések: + Társadalombiztosítás terhére ne'ni. 
rendelhető. -- Lejárati idő: 5 év. 2-10 "C hőmér." 
sékletű, száraz, s0tét helyen tartandó. 

Csomagolás: lXl n:U 41,90 Ft< 

l\l:ANNOZYM Human 
(O:l ~·~-os Zymosan-szuszpenzjó) 

Összetétel: A készítmény ml-enként 1 mg Saccharo
myces cerevisiae polisza..cc.haridát tarialinaz izot.ó
niás nátriumklorid-oldatban szuszpondálva, tartó
sítószer nélkül. A hatóanyag vízben nem oldódó, 
glukóz és főleg mannóz n1olekulákból felépülő poli
szaccharida. (glukomannan). 

Alkalmazás: A készítmény minden olyan esetben 
alkalmazható, amelyben a szervezet nem fajla.gos 
védekezőképességét fokozni kívánjuk. Klinikailag 
kedvező eredmények érhetők el terhességi hyper
emesis, késői terhE:sségi toxa-emia, pruritus ·vulvae 
és rheumatoid aril'...ritis kezelése terén. A sugár
kezeléssel együttesen alkalmazott l\fannozym-keze
lés a röntgencsömör kialakulását az esetek igen 
jelentős szán1ába.n n1eggátolja. 

Adagolás: Felnőtteknek 1 ml-es adagokban izomba 
fecskendezzük. Az intravenás beadás kerülendő! 
A.z injekciókat 6-12 napon át naponta. vagy 
másodnaponként ismételhetjük. Szükség esetén a 
kezelést új:ra kezeljük. A készítmény befecskende· 
zése fájdalmas reakciót, káros mellékhatást nem 
okoz, isn1ételt használata sem idéz elő anaphylaxiás 
reakciót. Használat előtt erősen fel kell rázni. 

Megjegyzések~ + Társadalombiztosítás terhére sza
badon rendelhető. - Lejárati idő: 3 év. 2-IO 0° 
hőmérsékleten, száraz, sötét helyen tartandó. 

Ceo:u:u.golás: lXl ml 3,10 Ft, 3Xl ml 7,75 Ft, 
lOXl ml 19,20 Ft, 50Xl ml 86,90 Ft. 

MEINJCKE·antigén Human 
, (Jli.1{.R. II.) 

Ösgzetéteh BorjúszÍ-YlJOr alkoholos kivonata 1,33 
tolubalzsarn-tartalommal. . . 

l 
, • A Meinicke·féle feltisztulás1 lues-re. akció .1.ikaroa•1m:s. , . , J.- • t 

tu 1ri'\-ritelezéséhez, a használati utas1tw:: szerin . 

. 'sek· ~Társadalombiztosítás t-erhére·nom· 
!t(egJegyzed lh tö" • - Lei·árati idő: 3 év. Szobahőn tar· renee. , 

t.tl;ndó. 

CsoIUagol6..s: 1X50 ml 31,flO Ft. 

EUROLYSIN Human 
N I" IT" .Ill" vaJzc.1na ",„_.._,,, 

.. t't-•· Rrc~eri.u1n prodigiosinn és staphylococcu~
Oss~e e tiu _,_,.~ ~'észeteinek steril autolizátuma. A tö· 
~~:e:l:tJml·enként 1000 _~ó staphylococcu;: 
- Y. 00 ·ru • B. prodlgiosumnak megfele10 

nak es 5 !Ill 
0 'lt !d t f lt, t baktériumot tartaln"'l.az. A_ koncentra o a -

;61 a~z alábbi hígítások készülnek: 'gí á ) 
N l . I" 1 erősség (1 : 10-es ht t s 

euro ys1n 01 · 5 ·· h" i'' ) 2. erősség (1: -oe ;g,"';s 

N -l . II" ~ er6sség (1 : 4-es hlg1tás) euro ysm " ~· h" • • ) 4. erősség (1 : 3-as 1g;t~1s 
J 1 . III'' 5. erősség (1 : 2-es hig1tas) 

Neuro ysin" , ' , 1 ) B. eTősség (híg1tat an 
Konzerválószer: 0,5% fenol. 

Alkalmazás; Neuralgiák, nfftu·iti~ek, her~es zos:er. 
Heveny idegrendszeri gyulladasok eset..en kon„ra-

indikált. 
, I' .H I" SOJ'oza.t után már teljes ered-Au.age as• a az „ " · d" ,k 

, yt , t·m· 1, 61 még a „II" sorozatot lS a JU ' mener1._A, , ú 
ha csak a „II'' sorozat volt eredmenycs! , gy a 

III" -at is adni kell. 1 ampulla 1 ml vakc1nat tar
talmaz:. A.z oldószert csak bőr alá szabad fecs

kendezni. 
M . ~ k~ + Társa.dalombiztositá.s terhére sza-
~~~z::cÍeLlietó. _Lejárati idő: 2 év. 2-10 °0 
hőmérsékleten, száraz, sötét helyen tartandó. 

C5o:me.gsiás! 6X1 ml ~·!.::,.. ~ ~,~~ J'.t, 6 X 1 ml ,~TJ" 
15,·iü l<'t, lOXl rol f'I11 ,,..6,3v llt. 

3'1'i 



liofilezett 

Összetétel: 1Cezeletlen állatok szérumának liofile 
tartósított keveréke. (1 ampulla tartalmát I 
deszt. ví:,;ben kell oldani.) Forgalomba kerülnek 
következő szérumok: 
egérnzérmn, 
patkánys:z.érum, 
nyúlszérum, 
kutyaszérum, 
ma.rhaszérun1, 
juhszérmn, 
sertésszérun1, 
lószérum. 

Alkalmazás; lminUJ.J.elektroforéziscs és kvantitatív v~~' 
irnmnndiff ~~iós ;i~sgála tokhoz k. on trollreagensként, ·:·~.·.·.· .. :'.·.·.·.··.1·. ~aphylaxias kíserletekhez alkalmazzák hewrológ:;,.:Z2 
sze.rumként. ,".::. 

l'viegjegyzések~ Társadalombiztosfoé.s terhére nem ren-· :o:'.. 

<lelhető. - Lejárati idő: 5 év. 2-10 °C hőmérsé~ .. :· 
leten, száraz, sötét helyen tartandó. Feloldás után 
csak lefagyasztva (-15 °0j tárolható. Közvetlenül 
a Human Intézettől szerezhető be. 

Csomagolás: l ampulla liofilezett szérum 50,- Ft. 

OPSODERMIN Human 
„l~„". „B", „C" és i.forte" staphylococcus
vakcü1a 

Összetéteh A Magyarországon leggyakrabban előfor
duló fá.gtípusú staphylococcus aureus haern. tör
zsek elölt szuszpenziója. 
Opsodermin „A" 50, 100, 250, 500, 1000 és 2000 
millió csírát tartalinazó 6-os sorozat 1 ml-es am
pullákban. 
Opsodermin „B" 500 millió csírát tartalmazó 10-es 
sor0zat 1 llll-es ampullákban. 
Opsode'r'm·in „0" 1000 millió caírát tartalmazó 10-es 
sorozat 1 ml-es a.rupullákbu.n. 
Ü]Af(}{ler-tnin nfortrr!' J.00, 200, 500, f;OO, 1000, 1200, 

Íio~;~;válósz;r~O,Qi ~~-~~'~;ti~lát. 
· Alka.lwazás: Staphylococ?us okozta fertőzések: furun

kulus, tályog, pyoderm1a, phlegmone, acne, parony
c1'Ja, hyd:radenitis, sycosis. 

Adagolás: Err."slked~ adag°l?ft.11 („A''. sorozattal kez.dve) 
3-4 naponként oőr ali1 v11gy IZomba. ICivána~s 
az oltásokat a fertőzés lezajlása után is folyt.atm, 
mert ezáltal tartós gyógyulás érhető el. 

:Megjegyzések: + Társaa.a:?m~i~t~sítás :erhére s~
badon rendelhető. - LeJa-rat1 1dö; l .Y2 ev. -2-1;0- C 
hőmérsékletű, száraz, sötét helyen tartandó. 

Csomagolás: 6 X 1 ml „A." 16,SO Ft, 10X1 ml „B" 
25,- Ft, 10X1 n1l „0" 27,40 Ft, lOX 1 ml ,,forte" 
3ö,50 Ft. 

OPSOGON Human 
Gonococcus-vak:cina 
összetétel; Neisseria gonorrhoea törzsek elölt szus:z

penziója. 1 ml vakcina 1 OOO millió baktériumot 
tartalmaz. Konzerválószer: 0,5% fenol. 

Alkalmazás; Gyógyítás céljáhól: makacs, idült go
norrhoea és szövődményei (gonarthritis, prosta
titis, epiilidymitis, adnexitis, endo1netritis) keze· 
lésére. 
Diagnózis céljóJJól: latens gonorrhoea felismerésére. 

Adag91ás: Gyógyít-ás dljáhól: két-három naponként 
10-25 rnilli6t6l kezdódó0n 1000, makacs esetek
ben 2000 millíó baktériuruig emelkedő adagokat 
adunk izomba, esetleg intravenásan. 39 °C-ot ineg
haladó lázas reakció esetén a következő oltás az 
adag emelése nélk:ül, kb. 5 nap szünet utún adandó. 
Diagnózis céljáh6l: 50 millió baktériumot fecsken
dezünk izomba. Pozitív esetben a befecskendezés 
helyén az oltás után bő váladék képződik, an1.ely· 
ben a kórokozó kimutatható. 

fiiegjegyzések: + Társadalombiztosítás terhére sza_· 
badon rendelhető. - I...ejárat:i idő: l év. 2-10 °U 
hőrnérsékleWn. száraz, sóikt helyen tartandó. 

c_..,„ruagulii~i; 1x10 lDl 2n,20 Ft;, 



NORil'.ÁL ÁLLATI-SZÉRUM REAGENSE 
Human 
liofilezett 
Összetétel: Kezeletlen állatok Szél'umának liofilezéssel 

tartósított keveréke. (1 ampulla -tartalmát 1 
deszt. víz.ben kell oidani.) Forgalomba kerülnek 
követke2ő szérumok: 
eg6.rozérurn, 
patkányszérum, 
nyúl.szérum, 
kutya.szérum, 
marhaszérun1 
juh.szérum, ' 
sertésszérwn, 
lószérum. 

Alkalmazás: bmnunelektroforézises és kvantitatív 
immundiffúziósvizsgálatokhozkontrollreagen.sként .. 
Anaphylaxiás kísérletekhez alkalmazzák heteroló"" 
szérum.ként. 

0 

Megjegyzésekt Társadalombiztosítás terhére nem ren
delhető. - Lejárati idő: 5 év. 2-10 °C hőmérsék
leten, száraz, sötét helyen tartandó. Feloldás után 
csak lefagyasztva (-15 °0) tárolható. Közvetlenül 
a Human. Intézettől szerezhető be. 

Csomagolás: 1 ampulla liofilezett szérum 50,- Ft. 

OPSODERMIN Human 
„~4...", „B'', „C" és „forte" staphylococcus
vak:ch1a 

Összetétel: A Magyarországon leggyakrabban előfor· 
duló fágtípusú staphylococcus aureus haem. tör· 
zsek.elölt szuszpenziója. 
Opsodermf,n „~4" 50, 100, 2GO, 500, 1000 és 2000 
millió csírát tartalmazó 6-os sorozat l U1-l-es am
pullákban. 
Opsoderrnin „B" 500 millió csírát tartalmazó 10-es 
sorozat l ml-es ampullákban. 
Opsoderm·in nO" 1000 millió csírát tartalmazó 10-es 
sorozat 1 ml-es a.mpullákba.u. 
Opaode?n~i.n „Jwtr,;" 100, 200, 500, 800, 1000, 120U, 

1 

J400, 1600, 1800, 20GO millió csírát tartalmazó 
lÜ·eS sorozat 1 ml-es runpullákban. 
:Konzerválószer: 0,01 % mertiolát. 

.Alkalroazást Staphylococ?UB okozta fertözéf.ek: furun· 
kulus, tá.lyog, pyodernua_ phlegmonc, acne, parony
clüa, hydradenitis, sycosis. 

Ada..,.oIWn Eruelked6 a<lagb-!lli („A" sorozattal ~ez~y_e) 
3~4 na~Jonként bőr alá vagy izomba. Kívánatos 
a-z oltás~kat a fertőzés lezajlása után is folytatni, 
mert ezáltal tartós gyógyulás érhető el. 

~fegjegyzések~ ~ Társad~?m~i~tosí~s :erhére sz:· 
ba.don rendelhető.~ LeJarat1 idő: 1 Y2 ev. 2-10 e 
hőn1érsékletű, száraz, sötét helyen tartandó. 

Csomagolás: 6Xl ml „A" 16,30 ~t. lOXl ml ,,E:: 
25,-- Ft, 1ox1 ml „C" 27,40 Ft, iOXl ml „forte 
36,50 Ft. 

OPSOGON Human 
Gonococcus-vak_eina 
Összetétel: N eisseria gonorrhoea törzsek elölt szusz· 

penziója. 1 inl vakcina 1000 nUllió baktériurnot 
tartalmaz. Konzerválószer: 0,5% fenol. 

Alkahnazás: GyógyítáB céljából: ruaka~, _idült go
norrhoea és szövődményei (gonarthr1tis, prosta
titis, epididymitis, adnexitis, endometritis) keze-

lésére. . „ 
Diagnózi-s cétjából: latens gonorrhoea felismeresére. 

AdagglM: Gyógyitás céljából: két-hárorn naponként 
10-25 milliótól kezdődően 1000, makacs esetek
ben 2000 inillió baktériumig emelkedő adagokat 
adunk izomba, esetleg intravenása.n. 39 °C-ot meg
haladó lázas reakció esetén a következő oltás az 
adag emelése nélkül, kb. 5 nap szünet után adandó. 
Diagnózis céljából: 50 millió baktériumot fecske~
dezünk izo1nba. Pozitív esetben a befecskendc7.CS 
helyén az oltá.<> után bő váladék képződik, an1ely
ben a kórokozó kimutatható. 

l\-1egjegyzések: ~ Tár8u.~ai;:nnbi_z~c~,ítás ,terhéri::_ sz;
badon rendelhető. -- _.„e1árat1 1do: 1 ev. 2-J.G 0 
hőmérsékleten, száraz, sötét helyen tartandó. 

C?''l!nu1.guié.B~ 1X10 inl !~3,20 Ft;, 



OZAJ<~NA·vakclna Human 
tisztított, adszorbeált 

Összetéteh A készítmény nU-euként 5 _milliárd Kleb-
siella ozaenae baktériumnak megfelelQ tokanyago'b 
és 250 millió feltárt baktériumot tai·talmaz. 
Adszorbens: alum.íniumhidroxid. 
Konzerválószer: 0,0196-os mertiolát. 

AlkaimaUi.s: Ozaena kezelésére. 

Adago!á&~ Havonta 1 rnl-t kell mélyen bór alá vagy 
izo1nba fec:skendezrJ 3-5 hónapon keresztül. 

Megjegyzések: + Társadalombiztosítás terhére sza
badon rendelhető. ~ Lejárati id6: 2 év. 2-10 °0 
hőmérsékleten, száraz, sötét helyen tartandó. 

Csomagclás: lXl ml 8,10 Ft. 

AKTÍV PAPAIN Human 
liofilezett 
Összetétel: Foszfát tompítóoldatban l-ciszteint és 

l-cisztint tartalmazó, liofilezéssel tartósított aktív 
papain. Konzerválószert nem tartalmaz. 

Alkalmazás~ A liofilezetú aktív papain inkomplett 
haemagglutininek kimutatására szolgál, a hasz
nálati utasítás szerint. 
1. Klinikai laboratórhnnokban: autoimmun hae
molytikus anaemia gyanúja esetében a Coombs
próba kiegészítésére végzett vizsgálathoz enzimmel 
kezelt vörösvérsejtekhez. 
2. -vércsoport-szerológiai laborat6riu1nokban: 

a) a transzfúzió előtti kompatibilitási vizsgála
t-ok alkalmával, a recipiens savójával és a donor 
vörösvérsejtjeivel végzendő reakcióhoz, 
bf Rh-faktor n:i.egbatá-rozásfil>a, 
e) ritka vércsoport-meghat3-J-ozó savókkal tör
tén6 vizsgálathoz, 
d) újszülöttek haemolytikus betegségének gya
núja esetén, szabad anti-D ellenanyag kimuta
t.ására) az újszülött és az anya savójában. 

Megjegy:t.ések~ li'.<1 Té,rsa-dalom biztosítM terhére nem 
rendelhető. - I.;ej&rt\.t.\ idő: 5 év . .2-JO "0 h6-
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rnérsékletű, s:riu'ftZ, sötét helyen tartandó. Közvet
lenül a Ruman Intézet.től szerezhető be. 

Csomag@!ás: 1 ampullában 1 iul liofilezett anyag 
23,30 Ft. 

PARATÍFUSZ A-vakcina Human 
liofilezett 
Összetéteh Salraon6Ua para.typhi. A törzs liofilezéssel 

tartósított, elölt szuszpenziója. A mellékelt oldó
szerben szuszpendált készítmény ml-enként 500 
millió baktériumot tartalmaz. Konze:i:válószer: 
0,01 %-os inertiolát. 

Alkalmazás: Paratífusz. A fE-rtőzés megelőzésére. 

Adell'olás: Kellő védettség eléréséhez 3 oltás szüksé
g:S. Az első oltás alkalmával 0,5 ml, a második és 
harmadik oltáskor 1-1 ml vake.in&t fecskendezünk 
a felkar külső oldalán, mélyen a bőr alá vagy 
izomba. 6-12 éves gyer1nekek a teljes adag felét, 
6 év-en aluli gyermekek a teljes adag negyedét 
kapják. Li\z oltásokat 3--4 hetes időközökben vé· 
gezzük. l\_ védettség ta.rtap:ia kb. 1 év. Ez idő eltelte 
után emlékeztető oltást kell adni 1 ml oltóanyaggal. 

Megjegyzések: ~ Társadalombiztosítás terhére nem 
rendelhető. - Lej0.rati idő: 5 év. 2-10 °0 hőmér· 
sékleten, száraz, sötét helyen tartandó. 

Csamagolás: 3 X 1 ampulla liofilezett anyag és 3 X 1 ml 
oldószer 49,~ Ft, 1X1 ampulla liofilczett a...ri.yag 
és 1 X lG rnl oldószGr gumi.dugós üvegben 18,20 Ft. 

PARATÍFUSZ :S-vakcina Human 
liofüezett 
Összetétel: _Salinonel[a, SchotttniUleri (S. paratyphi E) 

törzs liofilezéssel tartósított, elölt szuszpenziója. 
A mellékelt oldószerben szuszpendált készítmény 
ml-enként 500 millió baktériuinot t-a;rtahnaz. Kon· 
:tervá.16swr: 0,01 %-os mertioJAt. 

Aik2lmazáe: Paratífusz B fertőzés megelőzésére. 

Adag@!ás~ A kellő védettség eléréséhez 3 oltás szük~ 
s.2ges. Az első oltás alkalmával 0,5 ml, a második 
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és harinadik oltáskor I-1 inl vaJ . ,_ 
dezünk a felkar kiil;;ő "lda'a" •1rcinat fecs 

• ~ " • .i n1e ~p'n a b" 
va~y iz?mha. H--.-12 éves gyern1ekek ~te!' _or 
felet, 6 even aluh gyermekek t 1. Jes 
ka 

„
1 

~ , , a GJesadagne -
pJaK . .(·:1.z oltasokat 3-4 hetes. i"d'" .. .. g_. 

""k A ', ' OKOzokb gczzu . veae-Ltség tartama kb 1 ; ~ en 
után emlékezt-ető oltást kell adn'. 1 evl, E_z/dő el_ 

l m oltóanya 
I'i-Iegi'eg,.,zésc,k• ,y, '1";.,.. d ' b" .. • • T <-<-.sa <1.._on1 1ztosítás te · , :"·" 

r~ndelhet6. - Lejárati idő: 5 év. 2--JO ~here ne 
sekleten, száraz, sötét hcl vAn tart· , , C hőrué(.~ ~ , - · anüo. 

Csomago?ás: 3 X 1 ampulla liofilczett an a és 3 
oldószer 48,- Ft I X 1 am ulla li Y g X 1 
l X 5 ml oldószer' 1 7 30 11'+. pl X 1 ofilezet,t anyag 
anyag és lXlO ml ~ldó~r 18 2oa~pull1.1, lioftlezett' 

' _,_ t. 

PEPTOl"iOK Run1an 
Tripkazin: trip.g.:zines lebontású k . · a.zem-pepton. 

Lactaeid: savas lebontású kazeinpepton. 

CeHamin: élesztőpept-0n. 

Aikalw:azás: Különféle ba.kteri l' . . , 
szítésére szolgáló alapanyago~.ogiat taptalajok ké-

Csomagolás: 1,5 és 20 kg-os tételekben 1 . , 
317,90 Ft, 1 kg lactacid 317 90 Ft, - 1 kgtripkaz~ 
829,50 Ft. Közvetlenül 3 Í-r es ~g cellan:nn 
rezhetó be. ' uman Intézettől sze-

PERTUSSZISZ-vakcína u .!"".J.llill&l1 

Öss~etfteh Bordeü-lla pert-uRs?:S t··„~ k . . 
tikus. '~ptalajon i;:rert tenyés~t,;f;,ek s:;Őm1s~te
penz10Ja. A vakcma inl-enként 30 ... ,lt. szusz-
tériumot és legA.lábh 8 ... m~ilia.rd bak-' · nen1zet-koz1 vedőe , 
tartaJ.mnz. I(onzervúlósze'"· 0 Ül o;, . gyseget • • • ,o-os mert;_olát 

Alkalmazás: Sza.rnárköhögés m"'g ,„ , , · ~ e1ozesere. 

Adagolás; .Alapimmunizálás céljából a vakc· -
3 X l ml. .A.z oltásokat 4 hotes ido"T „ "kb1na adagja 
ziik A lt.t. ..., - .KOZO en vége -,-, , . z o uanyagot izomba kell . ~
bmlékeztető olt/te cé1J'áhó1 0 .- 1 0 fecskendezni. 

. , „J~ ' ml s.<lható. 

rende~1etó: - L<:~árati idő: 2 év. 2-10 "C hőmérw 
_ aéltletu, szaraz, sotét helyen tartandó. 

„)Csolllagolás: 1X3 ml 18,20 Ft, 1X5 ml 20,50 Ft. 

j>J<;RTUSSZISZ-vakcina Human 
adszorbeált 
·összetétel: Bordetilla pertussis törzsek szemiszi.Ilte. 

tiku-S táptalajon nyert tenyészetének elölt sznsz
pen7.lója. A vakcina ml-enként 30 milliárd bak
tériumot és lcga1Abb 8 nen17_,etközi védőegységet 
tartalmaz. 
Adszorbens: ahuníniumfoszfát. 
J{_onzerválószer: 0,01 %-os mertiolát. 

A]kalm!l'F.ás: Szamárköhögés megelőzésére. 

Adagolás: Alapimmunizálás céljából a vakcina adagja 
3 X 0,5 ml. Az oltásokat 4 hetes időközökben vé
gezzük. Az oltóanyagot csak izomba szabad fecs
kende7..ni. Emlékeztietó oltás céljából 0,5 ml adható. 

:Megjegyzések: ~ Társadalombiztosítás terhére nem 
rendelhet-6. - Lejárati idő: 2 év. 2-10 °C hőroér· 
sékleten, száraz, sötét helyen tartandó. 

CsJ)mago1ás: 3X0,5 rol 35,50 Ft. 

PERTUSSIS ELLENI HUMAN 
Hll'ERIMMUN GAMMA-GLOBULIN 
Human 
Összetétel: Pertusszisz-vakcinával hiperimmunizált 

egyének plazmáinak keverékéből nyert gamma
globulin 10%-os oldata. A készítmény tisztasági 
foka legalább 90~~· J{:onzervál6szer: 0,01 ~fi-os 
mert:iohít. 

Alkalmazás~ Pertussis megelő:;rksére és gy6gyítására 

szolgál. 
Mt{!d/Jzés céljára: elsősorban pertusszisz-védőoltás· 
ban nem részesült olyan csecsemőknél javasolt, akik 
kontakt fertőzésnek voltak kitéve. .A. lappangási 
idő minél korábbi szaknszában kapja a csecsemő az 
oltást, anu:;,l hizt-oAAbh RZ eredmény. 



Gz~'![llJÍtáe_ célJára: pertussis-1negbetegedée 
csokke:ati a láza.t, valamint a köhö,;zési r 
s~:iát és a toxikug tüneteket. A kés'titmé~ 
b1otiknu1kezeléssel egyidejűleg alka.hnazha.tl. 

Ad~gc~ás; J.1íegelőzés céljá:.-a: testsúlykg-onként 0 \·~ 
(os~ze~e~1 le~i:!ább 2,0 ml) egy a1kalomma.I. ·::, 
Gyo~yit~ cel1ara: testsúlykg-onként 0,3 rr-.J e· 
sen 1egalabb 2,0 1nl). Ha szükséges, ez a menn 
24---48 órás időközben ec:y Yacnr két aP·-Io 
ll1 • 'telh " e. O.J' ~ 
e~me ető. A készitn1én:yt izomba fecske 

dezzük. 

1"&egjegy2ések: + Társadalombiztosítás terh' 
rend 11 t" L ., ere ; e :ie o. - eJarati idő: 3 év. 2-10 "C 
sekleten, száraz, sötét helyen tartandó. 

Csomagof~s: 2 ml-es ampullában 526,- Ft és 3 
ampullaban 789,- Ft. 

C-POLISACCHARUiA Human 
liofilezett 

Öss~téteI: D~p~ococcus pneunwniae-ból kivont liofile
zesseI tartosxtott Q. polisaccharida. Hs,tásf J • 
Pull' k' t '0 . o ~- am. un en '- n1g C-polisaccharida. 

~almazás: .C-r~:;-ktív protein kimutatáaára passzív 
em~gglutmác1os inódszerrel, a használati utasítás , 

szer1nt. -

1'-rfegjegyzési;,k: + Társadalombiztosítás terhére nem 
rendelbeto. - LeJ"árati idő· r.: év "10 °0 h" , 'kl · • · '"' · .i:r- omer-se eten, szsraz, söi;ét helyen titrtaudó. 

Cs;)rn.ago!ás: 1X2 ml J. 7,00 Ft. 

POLYJ\U'CIN Human 
vakcina 

Öszzet~ch K?Jönböz~ sarjadzó, fonalas és tön1lős 
gorn aY;'nye.szetekboI készült elölt polivalens gom
ba-vakcina. Konzerválószer· O 501 08 ' n 1 

l 
• , 10· .1.e o •• 

AIKrum11_záe: Strand mycosis, eroBio interdigitalis i 

,_~ -~,~ .. ~-· ··-··· . · 1 
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_ Adagolás: A vakcinát csak intracutan szabad oltani. 
A kezdő adag rnegállapításál'a intracutan allergiás 
próbát kell végezni; majd a. használati utasítás 
szerint 6-7 naponkent a vakcina emelkedő meny
nyiségeit-befecskendezni. 

Megjegyzések: lo}I Tál'sadalombiztosítá-s terhére szalj>_~~
don rendelhető. - Lejárati idő: 1,5 év. 2-10 °C 
hőmérsékleten, száraz, sötét helyen tartandó. 

Csomagolás: 1X5 ml 33,30 Ft. 

pOLYSAN Human 
inj, 
Össiretétel: Apatogén saroinák tenyészeteinek lizozim 

enzimmel készített sterilizáturna. A készítmény 
ml-enként 2000 millió baktériumnak megfelelő 
kivonatanyagot tartah:naz. Konzerválószer: 0,5%
os fenol-

J!ilkalm2zfis: Minden olyan betegségben alkalmaz
ható, amelyben a szervezet védekezőképességét 
fokozni akarjuk. Fertőző betegségek (kanyaró, 
vörheny, tífusz stb.) kezdeti és szubakut szaka
szában a fajlagos kezelés mellett a szervezet véde
kezőerejének támogatására, különböző gyulladásos 
és lázas megbetegedések (bronchopneumonia, an
gina, furunkulózis, otitis, ízületi gyulladás stb.) 
nem fajlagos, ún. áthangoló kezelésére. 

Adagolás: 2 ml a glut.eáJis izomzatba, esetleg bőr alá, 
1-2 napos időközönként. 

~Iegjegyzések: Lejárati idő: 2 év. 2-10 °0 hőmér
sékletű, száraz, sötét helyen tartandó. 

Csomag@Iás: IX2 ml 3,35 Ft, 3X2 ml 8,70 Ft, 
10X2 ml 28,30 Ft, 100X2 ml 255,- Ft. 

PORTÁPTALAJOK Human 
Összetétel: A portáptalajok porított és szárított álla

potban ugyanazokat az alkatrészeket tartalmazzák, 
mint a bakteriológiai diagnosztikában használatos 
folyékony vagy félig szilárd táptalajok . 

.Alkalmazás: Bakteriológiai diagnosztika céljára. 
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l\'Iegjegyzésck: Társadalombiztosítás terhére nem re 
<lelhető. - Pol'ított állapotban a portáptalaj 
gyakorlatilag korlátlan ideig eltarthatók. Közve 
lenül a Human Intézettől szereZ...lietők be. 

Csomagolá.a: 1, 2, 5 és 10 liternek megfelelő adago~. 
ban kerülnek forgalomba. , 
Agar-ttLptaJaj 60,10 Ft literenkénti iir' .. ~ 
Bouillon-táptalaj 51,30 Ft literenkénti áf'. 
Löft1er-szérumtáptalaj 107,- Ft litei·enkéuti át:. 
Brillantzöld-agar 70,50 Ft literenl;:énti ái-· 
Endo-agar t16,40 Ft literenkénti ár 
Bismutszulfit aga:r 104,- Ft literenkénti ' 
Desoxicholat-citrat-agar 113,- Ft literenkénti áj_; 
Eosin-methylenkék 73,30 Ft literenkénti ár' 
Russel"agar 69,60 Ft literenkénti ár 
Chl·istensen-agar 73,90 Ft literenkénti ár 
Dextroses-agru· .Á.rn:tegállr~pító.s alatt 

PYRAGO Human 
„0,05", „I", „II" vakcina 
Ö§szctétel: Escherichia.. coli, enterococcus, élesztő

go1nba és Bacteriuni acidi lactici törzsek elölt szusz
pooziója. 
Py:rago 0,05: 50 millió elölt baktériumot tartal
mazó G-os sorozat 1 ml-es au1pullákban. 
Pyrago I.: 50, 50, 50, 75, 100, 150 millió elölt bak
tériumot ta.rtalmazó 6-os sorozat 1 ml-es a.rn.pul
hikban. 
Pyrago II.: 200, 250, 300, 350, 400, 500 millió 
elölt baktériumot W..rtalmazó 6-os sorozat 1 1nl-es 
ampullákban. 
IConzerválószer: 0,5%-os fenol. 

Alkalmazás: LázkeJtő készítmény. Idült gonorrhoeás 
szövődmények (prostatiti:;:;, epididymitis, salpyn
gitis) metalueses megbetegedések, tabes dorsalis, 
paralysis progressiva, továbbá adne:ritis, chorea 
minor, rheuma, idült arthritisek esetén. 

Adagolás: 3..........:4 naponként a tűrőképességtől függően 
intravenásan, en1elkedő adagolásban. Ajánlatos a 
kezelést a „0,05" jelzésű ampullával kezdeni és első 
alkalommal 0,2, a, második olt:isra pedig 0,4 ml-t 
befecskendezni. 

J\'iegjegyz~ek; ~<4 :;r.'ársada~omb~7:to3ítás terhére sz!". 
badon rendelhető. - LeJárati ido: 1,5 év. 2-10 e 
hőmérsékletű, szára.z, sötét helyen tartandó. 

CsoJ1la.golási 6 X 1 ml '.,0,05" 33,30 Ft, 6 X 1 inl „l" 
35,90 Ft, öX 1 ml „II" 43,30 :Ft. 

RESISTEST „A" Human 
korongsorozat 
ij89::;etéteh 7 n:w.1 átmérójű szű1·6papírkorong az al:'i.bbi 

hatóanyagokat tartahnazza.: . , 
Penicillin 3 IE {fehér} íO,-Ft (egyedi csorn. ar) 
O:x:acillin 10 gamma (fehér, vonalas} 71,20 Ft 
(egyedi cson1. ár) , .... 
]l{ethicillin 20 gamma (feher, kockás) 16,- Ft 
(egyedi csom. ár) . , ~ 
Chloramphenicol {Chlorocid) 30 gamma. {piros; ,o,-
Ft (egyedi csom. ár) . .. . .... 
Oleandomycin 30 gamma ( olaJzold, o-Yal JBlz.) 11,20 
Ft (egyedi csom. ár) 
Streptomycin 30 gam1na. (kék) 71 ,20 Ft (egyedi 
csom. ár) 
Tetracyclin 30 garnrna (lila) 97,30 Ft (egyedi 
CAOnl. ill.-} . 
Neomyci.11 100 ga,nJ_.c-na. (barna) 72·,-- Ft (egyedi 
csoro. ár) „ 

Polymyxin B 15 gamn1a. (zöld) 271,20 Ft (egyea1 
csorn. ár) .,., 
Erythromycin 10 gamma (terrakotta) 99,30 ~t 
(eg;yecli cson1. ár) _ _ 
Superseptyl 400 gamma (fekete) ·1·!,- Ft (egyedi 
csorn.. ár) , .. , .. 
Nitrofurantoin (Furadantin) 300 gamma (sot.etzold) 
71,90 Ft (egyedi csom. ár) 

Alkabnazfil.st Baktériumok a.ntibioticum·érzé~enysé· 
gének, ill. -rezisztenciájának rneghatározásara. 

Mecr~egyzések: ~ Társadalombiztosítás terhére nem 
i~"i:tden1ető. - Lejárati idő: 1 év. 2~10 °C hőmér· 
sékletű, száraz, sötét helyen tartandó. 

Csomagnlás: 12X1 fiola 50-50 koronggal, soi;-ozatban 
97,30 Ft, 6Xl fiola 50 koronggal, tgyedi csoma
golásba.n. 
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RESISTEST „R" Human 
korongsorozat 

Összetétel: 7 mm átmérőjű szűrőpapírkoro 
alábbi hatóanyagokat tartalmazza: . . 
Ohlortetracyclin (Aureomyciil, Xanthomycln,· 
gamma (sárga) 71,20 Ft (egyedi csom. ár) 
Oxytetracyclin {Terramycin, ·Tetran) 30 g 
(rózsa) 70,50 Ft (egyedi csom. ár) 
Vancomycin 50 gamma (rózsa, kockás) 226, 
(egyedi csom. á.r) _, 

Kanamycin 30 gamma (sötétkék) 80,10 Ft (eJSYe'. 
csom. ár) " 

Spiramycin 30 gamma (rózsa, pontozott) 72;, 
Ft (egyedi csom. ár) 
:J\Tovobiocin 30 gamma (rózsa, vonalas) 114,40 
(egyedi csom. ár) 

Alkalmazás: Baktériumok antibioticumérzékenységé~ 
nek, ill. -rezisztenciájának meghatározására. 

Megjegyzések: ~ Társadalombiztosítás terhére nen:i. 
rendelhető. - Lejárati idő: 1 év. 2-IO 0 0 hőmér. 
séldete:u, száraz, sötét helyen tartandó. · 

Csomagolás: 6X1 fiola, 50-50 koronggal, sorozatban. 
44,40 Ft, 6X1 fiola 50 koronggal, egyedi csoma. 
golásba.n. 

RESISTEST Human 
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egyedi csomagolású korongok 

Összetétel: 7 mm átmérőjű szfuőpapirkorong az 
alábbi hatóanyagokat tartalmazza: 
Nalidix-sav (Nevigramon 30 gamma (kék, kockás) 
71,20 Ft (ár) 

Ampicillin (Senricillin) 20 gamma (fehér, keresztes) 
72,60 Ft (ár) 

Paromomycin 50 gamma (zöld, vonalas) 82,20 Ft 
(ár) 

CoJistin (Colimycin) 20 gamma (zöld, pontozott) 
97,90 Ft (ár) 

Lincomycin 10 gamma (rózsa, keresztes} 72,60 Ft 
(ár) 

Pristinamycin (Pyostacin) 10 ga1nma (zöld, keresz
tes) 120,.50 Bt (ár) 

á pontozott) 72,60 Ft (fu-) 
:\·: .. ,Nystatin IO? ~~ ~!n~~ (kék, kereáztes} 82,20 Flt) 

··Ge halospor1n o (barna hullárnvona 
pbenicilli.'1 50 gamma ' 

Car 55 Ft 95 10 Ft a (bar,na keresztes) 3 ,- · ' m.icin 20 gamrn ' 
Genta . k antibioticum-érzékeny-

> ·. • 11,afmazás: - Bak~r1ute1:~iáJ. áuak meghatároz;isára. 
~. ' k 111. -reZIBZ 

se~ne~sek: +. Társa~8:lo:_11.biz~osí~ás 16~~éi;:ő:i~~ 
l\iegJegy tő - Lejárati ido: 1 ev. ' 

rendelhe ·, .. tét helyen tartando. 
'ltletű szaraz, so 

se ', • 6 X 1 fiola, 50-50 koronggal. Csomagolas. 

LAPHYLAX Human 
s~tzorbeált oltóanyag , . 

. t l• Vörheny (er1trogen) toxin. 
Összeté e clia 1500 Bőregysé~ (BE) 

I. amp ulla 6000 Bőregyseg - , 
II. arnp 15 OOO Bőregység ml-enkent. 
III. amp~~ aluminiumhidroxid-gél. 
Adszorbe • o ~01 os f'enol. Konzerválószer: ,n 10· - „ 

Imazás• Vörheny megelőzésére. 
Alka • . " „ .. k' t 3Xl 0 n11 mélyen bőr Adagolás: 2 heti idokozon en ' 

alá. ' h' e nem 
, T Társadalorobiztosíta.s te~ ;r " , Me.,.1·egyzesek: ~ . , _ .. d.„ 2 év 2-10 e homer-

ei " LeJaratl 1 o. · 
reudelheto .. _ - „tét helyen tartandó. 
sékletű, szaraz, so 5 0 ml 26, 70 Ft. 

!<-. ax1 ml 9,50 Ft, 3X , Csamago ~. 

EROTYP Human , , 
S t - határozó emberi versa v o , n<;iopor -meg 

ver..,"' ~ - tba tartozó egyé-ill t Q vércsopor · , 
Összetétel: A, B, e .ve „ '>rsavó"a .. Hatóérték:~,818 nek steril, -rn:::--gas t;i;ru .;~utin~iós ti tere leg~aou 

B csoportbeli sava _ag éle alább 1 : 32. Kon-
1 .. 64 a 0 csoportbeli savók. l' gt e's 0 05ot,.os klo:r-

. ' 0 0101 os mertlo a ' '" zerválószer: • 10 • 

amfenikol. , , · ainak meg-
, • ABO-rendszer vercsopoitJ . 

Alkalmazas. Az ál ti u+a-sító.s szerint. határozására, a haszn , a " 
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Mcgjegyzé•ek: + Szakr , szerekre me ha endelesek a pro ambu} 
Lejárati id! 6~~zott módon ~zerezhetik be. 

' onap. 0-5 e hő , , 
szaraz, sötét helyen tartandó. mersekle 

Csomagolás: 3 X 5 kapilláris 30 5 46,- Ft 3X25 kapill' . 'OFt, :lX!Okapi , 
Az A" ' arlS 95,50 ·Ft 

_" savó festés nélküli a „ · 
zéssel ellátott, és a O" sa ', k"~k _savó barna 

k 
..... ~n,.r;-· „ vo e Jelze' 1 Jl' · a~1sokban k m· , 1 , sse e atott. er J_orga om ba. j 

SEROTYP 
liofilezett , ' 

Human 
vércsoport-meghatározó euaberi.'1if 

versavó 
Összetétel• A B ill t , nek liofilezéss;

1 
~ ? Vffi'csor:ortba tartozó 

savója. Hat.óérték· s1to1t, .steril, magas titerú 
agg~utinációs titer~ 1:~aláb~s l ~ csoportbeli savók 
savóké legalább 

1 
. 

32 
K · 64, a 0 csoportbeli 

bórsav. . . onzerválószer: 2%-os 

Alkalmazá A s: z ABO-rendsoor véres · · 
határozására, a használat' í oportJ~ak meg-

M . 1 utas tás szermt. 
egjegyzések: + Szakrendel' k 
szerekre meghatározott ,e;_e a pro ambulantia 
Lejárati idő: 5 év 0_ 5 ~hon ~zerezhetik: be. _ 
sötét helyen tar~dó. őmersékleten, száraz, 

Csomagolás: 3 X 1 ampulláb 35,- Ft. an 1 ml liofilezett savó 

SERTÉSORBÁNC U • 1• e en1 ovérsavó Human 
Összetétel: Sertésorbánc A , .. 

szeteivel immunizált 1 :s B. torzsek élő tenyé
Hatóérték: 40 E/ml ov~ nat1v', s,teril vérsavója. 
fenol. . onzerváloszer: 0,5%-os 

Alkahllazás: Gyógyítás ,1., , , 
sek kezelésére. ce Jara, sertésorbanc·fertőzé-

Adugolás: 10-20 ml bőr al' . kezelésként penicillin· ··n1a vagy izomba; kiegészítő 
a;a at.os'. 

Megjegyzések: + Társadalombiztosí._As te h' . ""' r ere sza-
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badon rendelhető. - Lejárati id6: 2 év. 2-10 oc 
nóroérsékleten, száraz, sötét helyen tartandó. 

es
0
111agolás: 1X10 ml 18,50 Ft. 

SERTÉSORBÁNC elleni sertésvérsavó 

:S:uman 
Összetétel: Sertésorbánc A és B törzsek élő tenyés'Ze

teivel :immunizált sertések natív, steril vérsavója. 
Hatóérték: 40 E/ml· Konzerválószer: 0,53-os 

fenol. 
Alka.fmaUis: L. Sertésorbánc ellerú 16vérsavó. 

Adagolás: L. Sertésorbánc elleni l6vér&1;,/6. 

l\{egje~ek: + Társadalombiztosítás terhére sza-
badon rendelhető. - Lejárati idő: 2 év. 2-----10 °0 
hőmérsékleten, száraz, sötét helyen ta.rtandó. 

Csomagolás: 1x10 ml 18,50 Ft. 

sTAPHYLOCOCCUS ALPHA-ANTITOXIN 
STANDARD Human 
anti-haemolysiu 
Összetétel: Staphylococcus alpha-antitoxint tartal

mazó nativ juhvérsav6 glicerines konyhasóval ké· 
szült hígítása, ml-enként 20 IE alpha-antitoxint 
tartalmaz. Konzerválószer: 66%-os glicerin. 

Alk.ahnazás: Staphylococcus alpha-antitoxin-titer la
boratóriumi meghatározására, összehasonlító stan· 
dard szérumként, a használati utasítás szerint. 

Megjegyzések; +, Társadalombiztosítás terh6re nem 
rendelhető. - Lejárati idő: 1 év. 2-10 °0 hómér~ 
sékletű, száraz, sötét helyen tartandó. 

Csomagolás; 1 X5 ml 36,40 Ft. 

STAPHYLOCOCCUS ALPHA-TOXIN 

Human 
liofilezett 
Osszetétcl: Staphylocooous·törzsb61 folyékony tá.pta· 
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~;,;z:~!;,tl~~~z:(fin::;~;::;,;Y:!:)!~~fs' .. L.·.•.·.i·,.;· .• l 'f~!~.~~~O ei~ni juhvérsavó Human 
maz. Konzerválószer: 0,25%-os fenol és 0,1 %-os:;S 
mert.iolá.t. - _ -_-::'.: Összetétel• Tetanusz-toxoiddal és -to:x:innal immu-

nizált j
0

uhok nativ, steril vérsavója. Hat-Oért.ék: 
Alkalmazás: A vérsavó staphylococcus alpha-anti. utl-enként legalább 125 IE. Konzerválószer~ 

toxin-titerének laboratóriumi meghatározására, á -;+ 0,5ob-os fenol. 
használati utasítás szerint. · te 

AJkalmazás: Megelőzés céljára. 
1\-íegjegyzések: + Tiirsadalo1nbiztosítás terhére nem b 

rendelhető. - Lejárati idő: 2 év. 2-10 oc hőmér- Adagolás: 1500 IE bór alá vagy izom a. 
sékletű, szúraz, sötét helyen tartandó. Közvetlenül fá jegyzések: + Társadalombizt.osítás terhére sz'!m 
a Human Int.ézettől szerezhető be. ~adon, minden esetben térítésmentesen ren~elhetö. 

Csomagülás: lXl ampulla liofilezett anyag 21,40 Ft. - Lejára.ti idő: 3 év. 2-10 °C hőmérsekleten, 
száraz, sötét helyen tartandó. 

STil\iALBUMIN Human 
Összetétel: Magas tisztasági fokú emberi szé1·umalbu

min 17%-os oldata. Konzerválószer: 0,01 %-os mer
tiolát és l mg/ml klóramfenikol. 

Alkalmazás: Az anti·D:savóval végzett vércsoport. 
meghatározás kontrolljául szolgál, a használati 
utasítás szerint. 

:fi.fegjegyzések: Társadalombiztosítás terhére nem ren
delhető. - Lejárati idő: 3 év. 2-10 °0 hőmérsék
.Ietü, száraz, sötét helyen tartandó. 

Csomagolé.s:-)OX 1 ml gumidugós üvegben 28,50 Ft. 

0-STREPTOLYSIN Human 
liofilezett 

Összetétel: Streptococcns-törzsből folyékony táptala
jon nyert, liofilezéssel tartósított 0-strepto]ysin. 
Ampullánként legalá.bb 10 kötési egységet tar
talmaz. 

A!kaim.liti';_ás: A vérsavó 0-antistreptolysin-titerének 
laborató1·iumi meghatározására, a használati uta
sítás szerint. 

it'fegjegyz&ek: + Társadalombiztosítás terhére nem 
rendelhető. - Lejárati idő: 3 év. 2-----10 °0 hőmér
sékletű, száraz, sötét helyen tartandó. 

Csetnu{:;@i5,Ef 10 X la1npulla liofilezett anyag 185,_- l:!"'V. 

Csomagolás; 1X12 ml 82,30 Ft. 

TETANUSZ elleni liivérsavó Human 
tisztított, 1500 IE 
Ös,..zetéteh Tisztított t-etannsz-lóvérs~vó ,k?ncentrált 

;- 10 bulini" ainak steril oldata. FeherJetartalom 
1n:unung. , ké t I alább legfeljebb 123. Ha.tóérte1';_: ml-en n eg · 

0 
_ 

600 IE. Konzerválószer: 0,20%-os fenol és 0,005 Yo 
os mertiolát. 

Alkalmazás: 11egelőzés céljára. 

Adagolás: 1500 IE bőr alá vagy izom_bo. .. 

Megjegyzél!ek: ~~Társadalombiztosítás terhére szab~-
d "nd"'n esetben térít.ésinentesen rendelheto. 
on,nn.., í ké' em Sebészeti szakrendelések biztos totta r szere n 

a társadalombiztosítás terhére, hanem a pro am
bulantia szerekre meghatározott mó~on ~,ze~ezh~
tik be. - Lejárati idő: 3 év. 2-10 C homersé . 
leten, szfilaz, sötét helyen tartandó. 

Csomagolás: 1 X2,5 ml 8,30 Ft. 

TETANUSZ elleni juhvérsavó Human 
liofilezett, nativ, 1500 IE 
ijg&zetétci: Teta.nusz-toxoi<ldal .ég ~toxin.na!_ i;;r:'.w:!"· 

zii1"' luli.ok íiofilE:>z(~el tart6s1t.ott, nat1v vé~bn „6~""· 
Í!~~Óérték: a mellékelt oldl:~zerbc-n való oldl.s u_~án 
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ml-enként legalább 
0,5%-os fenol. 

125 IE. KonzerválószeI."f-i~ 

Alkalmazás: 1\fegelózés céljára. 

Adagolás: 1500 IE bőr alá vagy izomba. 

Megjegyzések: ~ Társadalombiztosítás terhére sza~:·<;:;. 
badon, minden esetben térítésmentesen rendelhető,··.:!' 
- Lejárati idő: 5 év. 2-10 °0 hőmérsékletű;--, 
száraz, sötét helyen tartandó. 

Csomagolás: 1 ampulla liofilezett szérum és 1 am •... { 
pullában 12 ml oldószer 96,20 Ft. 

TETANUSZ elleni lóvérsavó Human 
liofilezett, tisztított, 1500 IE 
Összetétel: 'llsztított tetanusz-lóvérsavó koncentrált 

inununglobulinjainak liofilezéssel tartósított, steril 
oldata. Fehérjetartalom legfeljebb 12%. Hatóérték: 
a mellékelt oldószerben való oldás után ml-enként 
legalább 600 IE. Konzerválószer: 0,25%-os fenol és 
0,005%-os mertiolát. 

Alkalmazás: Megelőzés céljára. 

Adagolás: 1500 IE bőr alá vagy izomba. 

~Iegjcgyzések: Társadalombiztosítás terhére szaba-
don, minden esetben térítésmentesen rendelhető. 
- Sebészeti szakrendelések biztosítottak részére 
nem a társadalombiztosítás terhére, hanem a pro 
ambulantia szerekre meghatározott módon szerez
hetik be. - Lejárati idő: 5 év. 2-10 °0 hőmérsék
leten, száraz, sötét helyen tartandó. ~ 

C!'!ontagolás: 1 a1npulla liofilezett szérum és 1 ampul
lában 2,5 ml oldószer 11,90 Ft. 

TETANUSZ elleni lóvérsavó Human 
liofilezett, tisztított 20 OOO IE 

Összetétel: Tisztított tetanusz-lóvérsavó koncentrált 
immunglobulinjainak lio:filezéssel tartósított, steril 
oldata. Fehérjetartalom legfeljebb 12%. Hatóérték: 
a mellékelt oldószerben való o]dái:i után ml-enként 
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2000 IE. Konzerválószer: 0,25%-os fenol és 
0,005%-os mertiolát. 

Aikahnazás: Gyógyítás céljára tetanusz-megbetege
dés esetén. 

Adagolás: L. tetanusz elleni lóvérsavó. 

Megjegyzések: + Társadalombiztosítás terhér~ ,)~Z~
badon minden esetben térítésmentesen rendelheto. 
_Lejárati idő: 5 év. 2-10 °0 hőmérsékleten, szá
raz, sötét helyen tartandó. 

Csomagolás: I ampulla liofilezett szérum és 1 au1pul
lában 10 u1l oldószer 106,- Ft. 

TETANUSZ elleni lóvérsavó Human 
tisztított és koncentrált, 20 OOO IE 
Összetétel: Tisztított tetanusz-lóvérsavó kon~entrált 

immunglobulinjainak steril oldata. FebérJetarta
lom legfeljebb 12%. Hatóérték: ml-enként legalá~b 
1700 IE. Konzerválószer: 0,25%-os fenol es 
0,005~fo-os mertiolát. 

Alkalmazás: Gyógyítás céljára tetanusz-megbetogo
dés esetén. 

Adagolás: Napi 100 OOO IE izomba, ezt az adagot 
3-4 naponként kell adni, majd az adagot foka~ 
zatosan csökkenteni kell. Igen sólyos esetben a napi 
adag 1/4-112. r~szét in~ra':enásan ~djuk, a többit 
izomba .. Rec1diva esetén 12 adag izo1uba. 

IU:egjeo:ryzések: +. Túrsadalombiztosítás terhére sz~· 
bad~n minden esetben térítésmentesen rendelhető. 

, h" ' 'kl t - Lejárati idő: 3 év. 2-10 °0 omerse e en, 
száraz, sötét helyen tartandó. 

Csor.iagoiás: 1X12 ml 76, 70 Ft. 

TETANUSZ elleni szarvasmarha-vérsavó 
Ruman 
tisztított, 1500 IE 
Összetétel: Tisztított tetan118z-szarvas1narhavérsavó 

koncentrált ünmunglobulinjainak steril oldata. 
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Fehérjetartalom legfeljebb 12~b· I-Iatóérték: ml
enként legalább 300 IE. Konzerválószey.: 0,25%-os 
fenol és 0,005%-os inertiolát. 

..,iJkalnuu::ás: Megelőzés céljára. 

Adagölás: 1500 IE bőr alá vagy izomba. 

llfegjegyzések: +: Társadalombiztosítás terhére sza-
badon, minden esetben térítésmentesen rendelhető. 
- Lejárati idő: 3 év. 2---lű 0 0 hőmérsékleten, szá
raz, sötét helyen tartandó. 

Csomagolás: 1X5 ml 45,80 Ft. 

TETANUSZ elleni szarvasmarha„vérsavó 
Human 
liofilezett, tisztított, 1500 IE 

Összetétel: Tisztított tetauusz-szarvasmarhavérsavó 
koncentrált immunglobulinjainak liofilezéssel tar
tósított, st.eril oldata. Fehérjetartalom legfeljebb 
12%. Hatóérték: a mellékelt oldós7..vrben való oldás 
után ml-enként legalább 300 IE. Konzerválószer: 
0,25~{i-os fenol és 0,005%-os mertiolát. 

Alkalmazás: 1íegelőzés céljára. 

Adagolás~ 1500 IE bőr alá vagy izomba. 

Megjegyzés~k: !{"' Társadalombiztosítás terhére sza-
badon, 1ninden esetben térítésmentesen rendelhet6. 
- Lejárati idő: 5 év. 2-10 °0 hő1uérsékleten, 
száraz, sötét helyen tartandó. 

Csnmagolá.s: 1 ampulla liofilezett szérum. és l ampul
lában 5 ml oldószer 62, 70 Ft .. 

TETANUSZ-tmrnid Huma,n 
adszorbeált oltóanyag 

Összetét-eh Tisztított, koncentrált tetanusz-toxoíd: 
ml-enként legalább 12,5 kötési egység. 
Adszo1·ben.s: alumíniumfoszfát-gél. 
Konzerváiósze:r: 0,01 ~{,-os :rtlertiolát . 

. 4JkalmBS.ás él'! u.dagofás: A. védőoltások végrehajtá" 
sára vonatkoz-.ó utasítás alapján. 
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Tetanusz ellen oltani kell az olyau személyt, aki 
tetanusz fertőzésre gyanús sérülést szenvedett. 
A védőoltást a sérültet ellátó orvos köteles elvé
gezni. Az olyan sérültek esetében, akik 1941. 
január 1. napja után születtek, 1 ml tetanusz
toxoidot kell a sérülés ellátásával egyidejűleg be
adni. 
Az 1941. január 1. napja előtt születettek eset.ében: 
a) ha tetanusz-védőoltást (alapimmuniZ.álá'B'ókon 

kívül legalább egy emlékeztető oltást is) kaptak 
és azt igazolni is tudják, 1 ml tetanusz-toxoidot 
kell befecskendezni. Azoknál a sérülteknél, akik 
az emlékezt.ető oltást hat héten belül kapták 
meg, mellőzhető az űjabb t.etanusz-toxoid oltás; 

b) ha oltatlanok, vagy oltásaikat igazolni nem 
tudják, 1500 IE gyógysavót és 1 ml tetanusz
toxoidot kell beadni és a sérültet figyelmezteni 
kell arra, hogy 1~1 ml tetanusz-toxoid beadása 
szükséges még a sérülést követő 1. és 3. hónap, 
illetőleg 1 év múlva; 

e} ha a seb súlyosan roncsolt, shock, vérzés, s:ugár
filtalom, bennmaradt és földdel szennyezett ide
gent.est esete áll fenn, az 1941. január 1. nap
jától szület.ett sérült, esetében, illetőleg az a) 
pontban felsoroltaknál is kell 1500 IE gyógy
savót befecskendezni. 
Különösen veszélyeztetett esetben a sérülés után 
két héttel is kell adni 1 ml tetanusz·toxoidot. 

Megjegyzések: + Társadalombiztositá.s terhél'e a sé
rült személy részére szabadon, minden esetben 
térítésmentesen rendelhető. Sebészeti szakrende
lések biztosítottak részére nem a társadalombizto
sítás terhére, hanem a pro ambulantia szerekre 
meghatározott módon szerezhetik be. - Lejárati 
idő: 2 év. 2-10 QC hőmérsékleten, száraz, sötét 
helyen tartandó. 

Csomagolás: 1X1 ml 3,45 Ft, 1X10 ml 13, 70 Ft, 
50Xl ml 107,- Ft. 
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TÍFUSZ-vakcina Human 
liofilezett 

Összetétel: Sr:_lraonella typ~if. törzsek liofilezéssel ta~Jji 
tósított, elolt sznszpenzroJa. A mellékelt oldósze -s;; 
ben s~zpendált készítmény ml-enként 1000 rnilli~,,~: 
baktériumot tartalmaz. Konzerválószer: 0,01 %·Oá'~: 
mertiolát. - ' 

Alkalmazás: Ha.stűusz megel6zé.sére. 

.P ... dagohís: Kellő védettség elérésére l oltás elegendó ·f:;: 
A_ vakcina adagja felnőttek részére 0,5 :rr,1, 12 éves};::· 
nél fiatalabb gyermekek részére 0,25 ml. Az oltó~~; 
anyagot bőr al_á k?ll fecsk~ndezni. A védettség'.?! 
tartama legalábo 3 ev. Ezen idő elt.elte után újabb~:: 
oltást kell adni 0,5 ml oltóanyaggal. -

Megjegyzések~ ~ Társadalombiztosítás terhére nen::(.~ 
rendelhető. - Lejárati idő: 5 é\·. 2-10 °0 hőmér::_:;;' 
sékleten, száraz, sötét helyen tartandó. " 

Csomagoiá.s: l ampulla liofilezett vakcina, és 1 rnJ.';,, 

oldószer, 31,-Ft 1 ampulla liofilezett vakcina éjf 
5 ml oldószer. 37,70 Ft 

TÍFUSZ-TETANUSZ Human 
liofilezett kombinált oltóanyag 
Összetétel: Csatolt oldószerében szuszpendálva ml-en:_,; 

ként l milliárd elölt Salmonella typhi-baktériumot 
és 12,5 kötési egység tetanuaz-toxoidot tartalmaz. 
Konzerválószer: 0,01 %-as mertiolát. 

Allralmrui-.ás: Hastífusz és tetanusz megelőzésére. 

Adagolás: .!1:legel6zésre: (hastífusszal és tetanusszal 
szemben) 4-6 hetes időközönként 2X0,5 ml bőr 
alá vagy izomba. 
111egelőzé,sre: (hastífuszos környezetében élő, vagy":
fertőzésnek kitett személyek esetében) l X 0,5 :rnl· --
12 évnél fiatalabb gyerrnekek 1 X0,25 ml-t kapnak 
bőr alá vagy izomba. 

Megjegyzések: + Társadalombiztosítás torhére nem 
rendelhető. - Lejárati idő: 5 év. 2--10 °C hőn1ér
sékleten, száraz, sötét helyen t::trtandó. 
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c9omagolás: i a1npulla liofilezett oltóanyag és l gumi· 
dugós üvegben 5 ml oldószvrA Csak hatósági oltás 
céljára.. 

tRICH!liSAN Human 
vakcü1a 
Összetétel: Trichophytiasis profunda és superficialis 

esetekből kitenyésztett, különböző trichophyton
törzsek szemiszintetikus táptalajon nyert tenyé· 
szetének szűrlete. P~ tömény vakcina hígítás nélkül 
készül. Az ötös soroza.t a tömény vakcina 1 : 50, 
1 : 30, 1 : 10, 1 : 5 és 1 : 1 hígításait tartalmazza. 
Konzerválószer: 0,5%-os fenol. 

Alkahna't!ás~ Diagnózis céljára: trichophytiasis super
ficia.lia és profunda felismerésóre. 
Gyógyítds céljára: trichophytiasis kezelésére. 

Adagolás: Diagnózis céljára: az J. : 50-es hígításból 
0,1 ml i..---itraeutan. Pozitív esetekben 24 óra műlva 
bőrpír. 
Gyógyítás céljára.: az 1 : 50-es hígítástól kezdődően 
3-4 naponkéut intracutan vagy bőr alá, emelkedő 
adagban a tömény va.kcináig. 

Megjegy:téseki Társadalou1biztosítás terhére szabadon 
rendelhető. - Lejárati idő: 1,5 év. 2-10 °0 hő
nlérs'3kleten, szikaz, sötét helyen tw:tandó. t!~ 

Csoma;eiás: 5 X 1 ml sorozat 34,20 Ft, 1X1 nil tö
mény 12,20 Ft, l X 5 ml tömény 32,30 Ft. 

TUBERKULIN Human 
albumózmentes 
tlsszetéteh Hun1a11 és bovin típusú giirnőbaktériu.."llok 

szintetikus folyékony táptalajon nyert tenyészeté
nek glicerintart.aJmú, steril szűrlete. Konzerváló
szer: 0,02%-os chinosol. 

Alkalnu;.z:ás: Diagnózill céljára: Pirquet-féle cutan
pi~óba, :!\Iantoux-féle intra.cutan-próba, és subcutan
próba. 

Adagolás~ 1,Hígít,ó oldat"-tal hígítva, Lasználati uta
sító.s sz-e:rint. 



Megjegyzések: :i< Társadalombiztosítás terhére nem 
rendelhető. - Lejárati idő: 3 év. 2-10 °0 h6mér
sékleten, száraz, söt.ét helyen tarta_ndó. 

Csomagolás: lXl ml 8,85 F-t. 

HÍGÍTÓ-OLDAT TUBERKUUNHOZ 
Human 
Összetétel: 0,2866% Na2B,07 ·10 H-20 p. a„ 1,054% 

H:iB08 c.cist. pss., 0,2632~-b NaCI p. a. tartalmú 
(pH 7,4) steril, izot6niás pufferoldat. Konzerváló- :.·.•.1 

szer: 0,3%-os fenol. 

Állra!mazás~ 1íantoux-pr6ba végzésére szolgáló tuber
kulin-W:gítások elkészítésére. 

Mcgjef,7~68; Lejá,i_·ati idő: 5 év. 

Csa-mago!ti.s~ 1X4,5 ml 6,90 Ft, 1X9 ml 7,45 Ft. 

TISZTÍTOTT TUBERKULIN (TT) Human 
liofilezett 
Összetéteh Human és bovin típusú gümőbaktériumok 

tenyészetének szűredék ből tisztítási eljárással nyert 
készítmény. 5 Tli:/0,1 ml erősségben kerül forga
lomba. 

Alkaimru:iie~ ~4.. Mantoux-féle int1·acut<Ln-próba kivi· 
telezésére szolgál. 

A.da.goiá.8: 0,1 ml intracutan. 

l\.'fegjegyzések: + Társadalombiztosítás terhére nem 
1·endelhet6. - Lejárati idő: 5 év. 2-10 °0 hőmér
sékleten, száraz, sötét helyen tartandó. 

Cs.amagolás: 100 TJ:l: + 2 ml oldó.szer = 5 TE/0,1 ml 'f 
12,40 Ft, 500 TE+ 10 ml oldószer= 5 TE/0,1 ml 1 
20,40 Ft. 

1 
TUIIERKULIN-tapasz Human 

tisztított 
Összetétel: Ta.paszonként 0,25 mg tisztított tuper

kulin. 
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A?kahna'l.ii.s: Epicutan tuberkulin-próba. kivitele7..é
sére szolgál. 

A.d.agalás: VizsgáJ.atonk0nt l tapasz. 

i)legjegyzések~ + Társadalombiztosítás terhére nem 
rendelhető. - Lejárati idő: 3 év. Szobah6mérsék-
1eten, sz,írn.z helyen tartandó. 

Csomngt'>f..:\s: G X l tapaBz 10,30 Ft, 20 X I tapasz 
34,20 Ft. 

VÖRHENY elleni !óvérsavó Human 
tisztított, 5000 SAE 
Összetétel: Tisztított vörheny-lóvéraavó koncentrált 

immunglobulinjainak steril oldata. Fehérjetarta
lom legíeljebh 129-'b· Hs,tóérMk: legalább 800 SAE 
ml-enké.at. Konzerv~-'i.lószer: 0,25%-os fenol és 
0,005CJj-os rnel'tiolát. 

_4._lka,mazás: MP1felőzés cúijára: vö1·hen~tfcrtőz6snek ki
tett, fogékony egyének olt.8-s:lra„ különösen gyer
mekközösségekben és kórházi osztályokon. 
Oy6gyftá~'I cé{já.ra: lehetőleg a vörheny korai sza
káb~n, különösen t.oxikns eset,ben. 
Dü1gn6;:.iR c.é{já1·a: vörhe:o.:ygya.nús beteg bőr~iüté
sének terület,éu intracutan oltásra {Sehilltz
Cha:rlton-reakció). 

_,--'ld.agGlás~ 111 e.gelőzcis céljából: 3000-5000 SAE izo1nba,. 
G(;ógyítás céljából: az eset súlyosságá,tól függően 
8000-10 OOO SAE izomba. Igen súlyos esetekben 
{ha aluszékonyság, cianózis észlelhető): 12 000-
15 OOO SAE. 
Dia.gnózis céljából: 0,2--0,5 ml int.racutan. 

Ii-'.iegje2yzéseki +Társadalom.biztosítás terhére s. kór
ism~ megállapítására és gyógyítás céljára szabadon 
rendelhefa'.í. - Lejárati id5: 3 év. 2-10 °0 
hőmérw~kletú, sz,áraz., sötét helyen trtrtftnd.6. 

CsnH.TI"l:g1:A.á.s~ 1 X0,5 ml L'Jií.-- Ft. 

2fi Gyógys:oorké~:;:itm.ányek 40J 

1 
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VÖRHENY elleni lóvérs2vó Human 
Jiofilezett, tisztított, 5000 SAE 
Összetétel: Tisztított vörheny-lóvérsavó koncentrált 

inununglobulinjainak liofilezéssel tartósított, steril 
oldata. Fehérjetartalom legfeljebb l2%. Ha.tóérték:_ 
a :mellékelt oldószerben való oldás után ml-enként 
legalább 800 SAE. Konzerválósz,er: 0,259{1-os fenol -.

1 

és 0,005°fo-os mertiolá'h. 

Alkalmazáfl: Vörheny megelőzésére és gyógyításáTa.. 

Adaguiás~ L. vörheny elleni lóvérsavó. 

Thiegje5y•zések: +. Tá...""Sadalombiztosítás terhére a kór
isme megállapítására és gyóg:y:ítás céljára szabadon 
rendelhető. -- Lejárati idő: 5 év. 2-10 °0 hő:mér
sákletan, szárB,Z, sötét helyen t.artandó. 

Csomagol.is: l ampulla liofilezett szérum és 1 ampul
lában 6,5 ml oldószer ] 55,~ Ft. 

j 

TÖRZSKÖNYVEZETT 
GYÓGYTÁPSZEll!JlK 

Táraadalornbiztositás terhire a. 3180/89-2/1951. Eü. M. 
az. utasítás 8Z-8rint rendelhetők. (!. 573. oldal.) 

}...<lapta, Lactorízan, J\faltiron nz l éven aluliak-1·8s~-~~'e 
minden esetben térítésmentesen rendelhető, 

ADAl:'TA KGy.T. 
műíró jellegű tejporkészítn1én:r 
Összetétel: 65% tejporkeverék (16,7% zsírtartalom

mal), 30~fo lebontott keményítő (legfeljebb 40% 
mait-6zban kifeje:t;ett redukál6cukor-tartalommal), 
5% cukor, 0,15% betain. hydrochlor, 0,0025% vi
tamin B!P 0,10~-b vit&:roin C. {Kalóriaértéke: 
4~30 Kal/100 g. -- Fehérje 20,6%, zsír 10,7~-fi, 
azén.hidrát 60,47;'.!.} 

JnvEHat@k: Csecsemőknek hozzátá-plálásra, s-nyatej
hiány kiegészítésére. Idillt táplálkoz:isi zavarok, 
atro.phia, lisztártfllom, e::rauda,tiv diathesisesetében. 

A.d~oláat Egy erősen t.etézett evőkanál (kb. 25 g) 
Adap1;át s:zárae ivópobA:rba hint-i:i.t.1k. l Y2 dl meleg 
vízzel teljesen f;Jmii:ra elkeverji.i.k, ezután kis edény" 
be öntjük éoi la-esű tűzön, folytonos keverés közben, 
egysT..eri teljes forrásig f::-ilÍo:rraljuk, majd a táplá
lékot szopósüvegben forralt vfz'l<el 1% dl-re kiegé
szítjük. ,5,_z ~gy elkészített Adapta: kalóriaértéke az 
&nyat-ejnek fe!el meg, vagyis ill-enként 70 kalória. 
Ut6Iagos savunyfloé.s nem szi~k-Et\ges. Állandó táp
lálásra nem alkalme.so 

fiiegjegy;i:és!Társadalomb:izt,oo:ité.s terhére t,ö:rténő ren
delését rendelet szabályo:r..za,. -- Lejé.ra:t:i id.6: 1 év. 

Csamagoh'is~ 250 g J.5,80 Ft, 2000 g 90,40 Ft, 

CAPJIO§El:N E.Gy.T. 
I{alcium- és foszfordús 
mény 

"Gejfe11érje-készit-



-;~ 

Össz~téte~: 60% éd;s (o~tó~} kaz:o~n, 30% savkaze~n,. 4~~~ 
tr1nátr1wnfoszfat, natr1uml11aroka:ebon:it legfelJebQ~-
6~fo. (Kalóriaértéke 340 Kal/100 g. - Fehérje 8_1 o/r ':~2 
?.Sír l,5~b. szénhidráf l,9~b)· 0~5~~ 

Javallat@k: Alimentaris-eredet{í_, lázzal nem járó dya~-,f 
pepsiák. - -

Adagolás: Anyatejj(ü táplált csecsemők részére (súly.-~;_
állás és exsudativ pseudodyspepsia esetén) l kávés._ 
kanál (5 g) Caphoseint % dl hideg teában vagy_ 
vízben elkeverünk, felfőzzük, inajd saccharinnai"-> 
édesítjük. _4,. testhőmérsékletű lO~S-os oltlatból2-3" 
kávéskanálnyit fogyasztatunk minden szoptatáw 
előtt. Nlesterségesen táplált csecsemők részére {dys-- -.. 
pepsia) a fenti előírás szerint készült oldatból az;: 
előírt táplálék minden decijében 3-4 kávéskanál
nyit adunk. 

Megjegyzés: Társadalo1nbiztosítás terhére történő ren
delését rendelet szabályozza. - Lejárati idő: l év. 

Csamagolás: 100 g 6,40 Ft. 

DEXMALTAN E.Gy.T. 
maltöz-dextrin tápcukorkészít1nén•f 
Összetétel; 100% lebontott keményítő (legfeljebb 32% 

maltózban kifejt.ett redukálócukor-ta.rta.lommal). 
(Kalóriaértéke: 400 Ke1fl00 g. ~ Szénhidrát 
97,6%.) 

JavaHatek: Egészséges, de különösen dyspepsiára haj
lamos csecsemők standard tejhígításainak és gyógy
táplálékoknak szénhidrát-forrásképpen. Állandó 
táplálásra nem alkalma.s. 

Adagalás: Testsúlykg-onként feles vagy kétharmados 
t-ejhez 1 kávéskanálnyi Dcxrnaltant adnnk. R.ész· 
letes használati utasítás a esomagolásban. 

l'tfegjegyzés: T!LrsadoJombiztosítás terhé1·e történő ren
delését rendelet szabályozza. ~ Lejárati :idő: 2 év. 

Csomaguiás: 300 g 14,00 Ft, 2000 g 7.3,20 Ft. 
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l A.C1'0RIZAN I~.li-y.1:. _ ___ . 
~,síros tejport, lebontott keményítőt é& rizs
~yáh:ot tártalmazó készít111ény 
·· _ t'•-1· 5001 zsíros tejpor (26~{, zsírtart.alo1ru:rml), 
o..,szC CA> • /0 " gf 1· bb 4QO/ l Ó 3501 lebontott kem.ényito (le 1-e Je 10 ma t z-

ba-~o kifejezett reduk~ócukor-t~.rt~lom:1i.al)'._ 14-~~, 
0 

· „ O ioo;, vitamin C, 0,025 ;0 v1tanun Bp 
r1z._.,, , .o . , 'k 4'0 K 1/100 ,,. 

o 002501 B . (Kalónaerté e: D a e» -
Fehérj~0 14, 7~fo, szénhidrát 64,2o/o·) 

l•-t k· An_-vateJ. hiánya esetén újszülöttkortól 
JaYa .„ o•. ,1 , - lk' 'tés' 

kezdve a niegfelelő tejhíg1tások e eszi ere. 

Adagalás: 2 hór..npos CS&:.St:inÖkon'.g: .1 :Y2 dl ~rí~hez 
késsel lesinútott 2 evőkanál Lactor1zant vee:yunk. 
tF feles tejnek felel meg.) . 
~ "z7 , • pos cseosem6knél: 2 dl vízhez késsel le~1-
~ ,iona ·· k ( kPt 
mított 3 evőkanál Lactorizant vegyun ez , -
í1armados tejnek felel meg). •• _

1 
,- -'· 

1 hón.avas és ennél idősebb csecse11w1-v"11,e;::: .z dl -v1zhez 
, ,_ 1 ~. - 'tott a1,;, evőkanál Lactonzant haszxe-cse iesrm1 7;. . .e 1 · ) 
ná)junk (ez háromnegyedes teJnek i.e e1 meg. 

„_., • . , • "'á::sadalombiztositás terhére történő ren
iueg;egy~-ea.-'--- ~· L ·J;~t· ·dő· 1 éY 

delését :rendelet szabályozza. - 8J=-.,, 1 1 • · 

Csm:nagolá.s: 300 g 19,80 Ft, 3500 g 169,- Ft. 

M:ALTIRON E.GY·'!'· , , , 
írót pótló szénhidr:J.tos kesz1tme11y 

Ös8~téieli 4.0% tejporkeverék (~1;2% zs~turtalo~-
-1' 35o/c lebontott keményitö (legfelJebb 40 Ya 

=l~ózba; kifejezett redukálócukor-tart~lom:nal), 
25% Oriz.a, O,lOo/o vita.min C, 0,_01 %. v1tarrnn _!\._, 

0.0025% vitarPin Bl> 0,0025% vita~; ~2· "' •o 
{k-.alóriaértéke:, ~~10, I<:_:.1/I~? g. - I~eherJe lo,S Ya, 
zsír 4,5(}~, szé:rundl·at 11,1 /o·l 

Ja.v&llf>.t,ik~ Dyspepsia., dyscn-teria.'. P:rit.eri,tiscl: és ex
sudativ diathesis b6l-rnan:iíestati61 esetén rrunb has· 
ni.enést csökkentő gyógytáplálék. 

.4..d&.rre:;;lás: l dl táplúlék olkészí~séhez, _? lesimított 

8-,,~őkanál I\la1tiront főzünk fel _1_ d! ~n:oen. J:, ~a!
tiront a lemér'~ víz egy kis menny1segeben elozolcg 



simára elkeverjül-;;:, mgjd a többi vizet hozzáönt• 
fe,~?rraljuk és azután teljesen hidegre hütiük.1 
1:,ules után a táplálékot 1 kávés.kanáln v. • 

level v-o,..,. ;;:o; ·-.~ 1 Yl Cltr 
, - "''"'·' "1o·os euc„eeettel _megsavanyítjtik 

';::?~0?• hogy 1;' _citr_:mlevet vagy az ételece 
l~ ..... utott táplálekba. rokozatosan erőtelj k 
sel belekeverjük. ' ' es ev 

ftfegj~~zés• Társadalm.:nbiztosítás terhére 
deleaet rendelet szabályozza-. _Lejárati idő: 1 

Csvmggo~ifü:H 300 g 18,20 Ft, 3500 g 166,80 Ft, 

ORIZA E.Gy.T. 
szárított rizsnyákkész:ÍtméllV 

Ös.s_zet~teh .1.~0% :rj7~n;:_ák (szárft~tt), 
kemenyí~o, 0,00öfJ0 VltaminB O 0050/ 
(Kaló . é t 'k °"0 1> ' 10 , - r1a. r e e: ~n; Kal/í 00 g. - Fehér!e 
zsrr 0,3~-&, szénhidrát 89,5%.J J 

I a vall~ to•.c• ·R • , "°' . " , "'"" =geszsegeo csee_!i-G:t0ők t-€jhf<„itó ri:zsnyhk --, 
oldat~nak elkészfr.éséhez, has1n0.néss:1 járé t~nlttl 
kozás1 zavarok eset6n. • · · 

1:..dago]tis~ G·yógytápláJékill, ún. sfuű nyi:i'·- H-.f.~..,.i-.u. -'h 2 "1 .o _ ""' eu;.~~'=I.<;:;· 
s~ .ez . ;voKaua.1. (10 g} Orlzá'O, főzünk fel :y., dl 
v1zben,, es ezt a IOJh·os nyikoldatot édeeífijűk 
szacl"i..armnal va.O"-v Del:ll:l.alt„.,., ..... ,! T· „-' ,„' -
1 

,Hk . 5".; . '""'--<--L-J.„, _. eJmgll-MhoZ 
8'~ anilnyi (o g) Or1zát l dl vízben fo:i-:ru.lással 

felola.unk, és feles te.Jh:ígítás e.<Jetén ugi•an''"""~l~ 
ké'"harm ' híg" ' -'--'-'--< '~; "' · auos iro.s esetén pedig 2: l'é ·~· """' · · 1 elegyítjük. S:eo <>-„JJe 

f"Iegj.~~zés: 'l'áraadalombizt::i:d·bás terhére t6rtén6 ren
deteset rendelet szabályozza. ~Lejárati idő: l Ó'T. 

Csamagis!ás: 220 g 6,50 Bt, ·1500 g 80,-- J!t. 

ká.lócukor-ta..'1ialommal), 27,0% cukor, 0,149ö sósa
v-as betain, 0,05o/0 vitamin C, 0,0025% vitamin Bp 
0,0025% vitamin Bz· (Kalóriaértéke: 390 Kal/100 g. 
- Fehérje 26,5%, zsír 1 %, szénhidrát 61,8%.) 

Javallatok: H.:.oraszülöttek zsírban szegényebb fehérjé
vel való lökés kezelésére. Állandó táplálásra nem. 
alkalmas. 

Adagoiá.8~ A szükséges mennyiséget 2 lesimitott 
evőkanál ( = kb. 20 g) száraz ivópohárba hintjük, 
és kb. s.szoros mennyiségű meleg vízzel teljesen 
simára keverjük. Ezután. kis edénybe öntjük, és 
lMSŰ tűzön, folytonos keverés közben, egyszeri 
forrásig felforraljuk, majd a táplálékot a szop6s
üvegben forralt vízzel 100-ra kiegészítjük. Az így 
elkészített Predapta tápértéke az anyatejnek felel 
ineg, '1..-agyis dl-enként kb. 70 kalória. Cukor, tej 
hozzá.adása, valamint utólagos savanyítás nem 
szükséges. 

Megjegyzés: Tfilsa.dalombiztosítás terhére történő ren· 
delését rendelet szabályozza. - Lejárati idő: 1 é'I.~. 

Cs0magoiás: 200 g 13,80 li't, 2000 g '72,fJD :B't. 



TÁPSZEREK 
DIÉTÁS KÉSZÍTMÉNYEK 

(Társadalomhiztosítás terhére nem retJdElhetők) 

ZAMAKO SÁRGA KGy.T. 
foszforos tápszer 
Összetételt 58,60% gabonaliszt., 20,60% e;ukor, 

16,809-b malátakivonat, 1,25~-b tejpor, l,50?fo rizs
kávékaramell (B·'\'Íta1nin-ko1nplex), 1,25% natr. 
phosph. 

Adagolás: 2 dl tejhez gyermekeknek 2 kávéskaniiln)ii, 
felnőtteknek 2-3 kávéskanálnyi Zamako. 

I~iegjegyzés: Társa-dalombiztosítá.s t.erh6re nem ren
delhető. - Lejárati idő: 2 év. 

R!ZOMA:LTAN E.G;y.T. Csomago!áB: 300 g 11,- Ft, 3-500 g 74,60 F·b. 
rizsnyákos tápcukor 

Összetétel: 66,6% dextrin-maltos„ 33,3~~ szárított 
rizsnyák. 

}1dag&!ási l dl tejkeverékhez l lesimított evőkanál 
B.izomaltan. 

~!cgjegyOO;s~ Társadalombiztosítás terhére nem ren
dolhető. - Lejárati idő: 1 év. 

Cgomage.~ás~ ~-lOO g JC.,10 Ft. 

"AThl' A vr .f" K" ""1 ~r T" n rn r...i · .1. • .lU:',,..t..1<..V ;<;„JL<ft .C... u:-y . ..L. 

csecseniők részére 

tlsszetétch 63,309-S gabona.liszt., líl,40~!) cukor, 
:l8,10~-b inalátakivonat, I,3l<Jó tejpor, 0,80% rizs
k:ivékaramell (E-vitamin-komplex), 0,09~{) amrnon. 
carb. 

J.kdagoISs: 3 hónapos csec1>en16nek 8 evőkanál t.ehén
tcJ, 4 evfSkllnál -~z. 1 tetézett kávéskanál Za1r1ako; 
4--5 hónapos csecsemőnek 2 dl kétharmados Y.:j, 
2 kávéskanál Zama.ko; 6-9 hónapos csecse1nőnek 
2 d! kétharmados tej, 2 gyengén púpozott kávés
kanál Za.rr1ako. 

Tuíegjegyzés: Társacla.lornbiztosít.ás terhére nem i·en
delhotő. - Lejárati idő: 2 év. 

Csom~golás: 330 g 11,- Ft, 3300 g 74-.GO Ft. 

408 409 



TÖRZSKÖll<'YVEZETT REAGENSEK 
(RIOGliL), 

Reagensek a társadalombiztosítás terhére nem r-endelhetók:\2 
A Nylander-reagens cukorbeteg vizeletér;,elc a beteg lakásá'IÍ;; 
t<irténő uizegálatá.hoz kivételesen a beteg nevére társadalom,/:' 

lYi?.tosítá-si vényűrlapon re'ndelhető .„ 

DIAZO-I-REAGENS (Ehrlich) Ph. Hg. VI. 
(Vérvizsgála.thoz. Am:iI1 kimutatására) 
ÖsEi:<'íetét:ti (.e!5h-at)~ 0,5 g acid. p·arrrinobenzolsul

fo:aic., 5 g acid. hydrochlor. couc., aqu. dest. ad 
100 ml. 

Csomag»}fá&~ lűú n:i.119,20 Ft, 250 1nl 23,-- Ft, 500 ml 
27,80 Ft, 1000 ml 42,90 Ft. 

DIAZO„II"'REAi.G·EI'1l-S (Ehrlicb) Ph. Hg. VI. 
(Vérvizsgála thoz) 

ils~E<::téa:el (eliíí!:'at)• D,5 g natl'. nitro.e;., aqu:. desú. a.d 
100 ml. 

l&.:n:uag-ulfig~ 100 mI 18,.20 11"t, 250 ni.I 20,40 Fti, 500 ml 
20,40 Ft 1000 mi. 32,90 Ft. 

El.lNER-I-űLDAT Ph. Hg. VI. 
(l\iiycobact. tubercuL felismerésére. Ziehl --
N eeísen-festés) 

Ösezetéte! (elfiirat): 50 ml sol. natr. chlor. aqu. satur., 
50 ml aqu. de1:>t„ 2 rr..l a.dd. hydx·ochlor. conc. 

~amagölás~ 100 ml 18,60 Ft, 250 ml 22,30 Ft, 500 ml 
29,90 Ft, 1000 ml 39,'iO Ft, 

EBNER-U-OL:OAT 
(Mycobact. tubercuL folismerésére. Ziehl -
N"eelsen-fCstés) 

összetétel (elGirat)t 0,5 g natr. chlor., 5 g e.-cid. 
b.iclrochlor. dil., 15,5 g aqu. dest., 80 g spir. con
centraties. 

Csomagolás: 100 ml 2.5,90 Ft, 250 ml 40,- Ft, 500 ml 
65,30 Ft, 1000 ml 110,50 Ft. 

ECETSAVAS ll'IBTILÉNKÉK-OLDAT 
Ph. Hg. VI. 
(Corynebact. diphtheriae felismerésére. 
Neisser-festéshez) 
tj8,}..,,etéte~ (elO:k . .,,t)~ 0,1 g roethylen. coerul„ 2 ml spir. 

concentratiss., 5 ml acid. conc„ e.qu. dest. 100 ml. 

Cscnnage!áfilt 100 ml 19,- Ft, 250 ml 22,90 Ft, 500 ml 
31,10 Ft, lüOO ml 42,50 Ft. 

EHRlLICH-OLDAT Ph. Hg. VI. 
(Urobilinogen kimutatásához) 
ÖHS!llett'.:tei ( elS:b:at): 2 g p-dimethylaminobenzaldehyd„ 

&.cid. hydl·ccblor (20%) 'ad 100 ml. 

Cs®m!llg<l<hís: 100 n:il 22,50 Ft, 250 ml 30,50 Ft, 500 ml 
44,20 Fi, 1000 rr.J. 'íl,20 Ft. 

FEHLJ.NG-OLDAT Ph. Hg. VI. 
(Cukorkimutatá,shoz) 
Ösg~e;'ij;éte! (elO:h'.L'.t)~ 6,~3 g cupr. sulf. cryst„ aqu, 

dest. ad 100 ml. 

Cscmagoífui~ 100 ml 18,90 Ft, 250 :utl 22,30 Ft, 500 ml 
30,10 Ft, 1000 ml 40„-- Ft. 

FEHLl'.NG-Il-OU:tAT Ph. Hg. VI. 
{(Ju.korki1nutatáshoz) 
Öm:i~etkt~l (eRGir11t): 34.,ő g kal. natr. tart., 10 g natr. 

hydr·oxyd., aqu. dest. ad 100 1ul. 

Csoma.g(Jlá.0;: 100 ml .23„-Ft, 250 1nl ;jl,- Ft, 500 ml 
44,- Ft, 1000 ml 69,70 Ft. 



FUKSZIN-ALAPOUM.T (telített szeszes) 
Ph. Hg. VI. •. 
(Baktériumvizsgá!athoz, fostékoldat) 
Összetétel ( elöirat): sol. fuchsin. basic. spir. {96 v/V 

satur. 

Csomagolás: 50 ir,122,90 :B't, 100 ntl 28,20 Ft, 250 
45,GO Ft, 500 ml G9,90 Ft, 1000 ml 134,-

GENCIÁNArnOLYA-ALAPOLDAT 
(telített szeszes) Ph. Hg. VL 
(Baktériumvizsgálathoz, festékoldat) 
Összetétel (elöirat): sol. methylrosanilin. chlor. sp~-,-

(96 v/v°;b) sutur. 

ir:somagolás~ 50 nll. 26,QO Ft, JOO ml 35,60 Ft, 250 rfil·-
64,- Ft, 500 rnl 112,90 Ft, J.000 ml 153,- Ft:--

GIEl~:i§A~OLDA'I (MetHénkék~azureozin„ 

oldat) Ph. Hg. VI. 
(Vérképvizsgálathoz. Romt1novszky--
Giemsa-festés) 
Összetétel (eH.ill·at)t 0,3" g tt.-zur-II-eosin, 0,08 g azur-II, 

25 g glycerin, 25 g slc. methyL 

Csaruagolii.s; 50 ml 22,30 Ft, 100 ml 27_,lü Ft, 250 mi' 
43,4.0 Fn, 500 ml 71,90 Ft, 1000 nll 1.23,80 Ft. 

GYÉ11.ÁN'TJJ'Uf{.SZIN~üJ.,])fi_T 0,02%-os 
Ph. Hg. VI. 
(Vérvizsgálathoz) 
Összetétt:I ( elöl.rat} ~ 0, 02 g fuchsin-basic„ a.qua dest. 

ad. 100 ml. 

C;;o;:nagoiás: 100 ml 18,50 I''t, 250 Jnl 21,-- -Ft, 500 n1l 
2·1,-F't, 1000 ml 34,10 Ft. 

HAYEI\1-0LDAT Ph. Hg. VI. 
(Vörösvérsejtek számlálásához) 
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összetétel (elüll:at)} 2,5 ~ natr .. suli. cryst„ 0,5 g 
natr. chlor„ U,2u g hy01·arg. b1chlor. corros„ <oqiJ. 
dest. a,d 100 lD-1. 

Csoroagoiás: 100 ml 18,90 Ft, 250 iril 22,30 Ft, 500 1nl 
30,10 Ft, 1000 ml 40,::50 Ft. 

J{A.RJWLOS FUKSZIN-OLDAT 
Ph. Hg. VI. 

~ ' .i-- -b 1 r l' , , (Ivfycooact. un ercu. J.eus1neresere. 
Zi,;hl- N ee18e.n-fostéshcz) 
Ö szetétel (elOirat): 5 ml sol. fuchsrn. ba-s1c. spir. 

s(96 v/vOfo) satur., 50 rD.l sol. phenol. (5°fo-os). 

Csomagolá'-1: 50 111119,- Ft, 100 ml 2~,10 Ft, 250 inl 
27,70 .Ft, 500 ml 40,í.O Ft, 1000 rnl 61,80 Ft. 

:KARBOI.OS GENClÁNAfSOLíL4AlLDAT 
Ph. Hrr. VI. 
(Bakt&·iumvizsgálathoz. Gram-festéshez) 
Összetétel (eiiíirs.t): .S rul sol. met.hylrosanilin. chlor. 

spir. (96 v/v%) satv.r._. 50 ml sol. phenol. (Gl.JS)· 

Csomag@iá!'.~ 50 :i:nl 21,90 F·t, 100 ml 29,.20- Ft, 250 ml 
45,30 Ft, 500 ml 71,40 Ft, íOOO ml 122,60 Ft. 

KÁLHJl\HUDROXID-OLDAT 20% 
Ph. Hg. VI. 
Összetétel (eHJh«lt):. 20 g ka.L hydroxyd., aqu. dest. 

ad 100 ml. 

Csnmagolás~ 100 ml 20,40 Ft., 250 :rrü 24.,50 Ft, 500 ml 
31,JO Ft, 1000 :ml 4-4,10 Ft, 

KRISTÁLYIBOJ~YA-OLDAT Ph. Hg. VL 
b 

-· ' l . r ,. , , (C.o:ryne a.c.t. d_1pnt 1or1ae 1e11sn1ercsere. 
N eisser-festésh.ez) 
Összetétel (elSirst); 0,333 g he:s.aroethylpa~·arosanilin. 

hydrochlo:r., 3,~3m.l spir. concentratiss. aqu. dest. 
8.d 100 mL 
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Csomagolás: 100 ml 19,30 1ft, 2.50 m-123, 70: Ft, ooo· 
32,90 Ft, lí)OO ml .J,IJ ,30 Ft. 

KRIZOHHN-OLDAT Ph. Hg. VI. 
(Corynebact. diphtheriae felimerésére. 
N eisser-fe.stéshez) 

Összetétel (eI5U:at): 0,667 g chrysoidin., aqu. 
100 ml. 

Csomagolás~ 100 ml 24,40 Ft, 250 ml 35,60 I!'t, 500 nll'. 
56,70 Ft, 1000 ml 93,60 Ft. 

LÖFFLER-FÉLE METILÉN.KÉK-OLDAT 
Ph. Hg. VI. 
(Baktériun1vizsgálathoz szükséges festék: 
oldat) 
Összetétel. (eIOh.•at): 12 ml sol. rnethylen. coerul. spii-: 

(96 v/v~fo) satur., 40 ml sol. kal. hydroxyd. (0,01 %)·~ 
aquosum. 

Csomagolás: 50 ml 18,90 Ft, 100 r:nl 21,- Ft, 250 n1l 
27,10 Ft, 500 ml 40,- Ft, 1000 ml 60.10 Ft. 

L UGOL-OU3AT (0,33% jóddal) 
Ph. Hg. VI. 
(Baktériumvizsgálathoz szükséges fosték
oldat. Gram-festéshez) 
Összetétel (elOirat); ú,333 g jorl.„ 0,606 g ka!. jod., 

aqu. dest. ad l 00 ml. 

Csomaga!ám 100 ml 18,50 Ft, 250 ml 22,30 Ft,, 500 
ml 26,60 Ft1 1000 ml 35,60 Ft. 

ll'IANSON-OL!JAT Ph. Hg. 
(Wright-féle csíraszá111-m_egha,t,ározá.shoz) 
Összetétel (el5ir.at): 5 g natr. bn1'., 2 g methylen. 

ooeru:l.„ aqu. dee.t. 1 Oü ml. 

C."l@m.ag@Iás~ 50 n::il 18,50 Ft, 100 ml l!.\60 Ft, 250 ml 
24i4·0 Ft .• 500 ml 34_,10 Ft) 1000 ml 48,20 lfL. 

i14 

)llAY·-GRŰNWAL.D-OLDAT Ph. Hg. VI. 
(J'1etilénkék-eozm-oldat, vérvizsgálathoz) 
összetétel (eIOirat): 0,125 g methyien. coerul. eozin, 

alo. methyl. s..d 50 ntl. 

c~omago~ús~ 50 ml IS,63 Ft, 100 ml 20,30 _Ft, 250 ml 
"24,90 Ft, 500 ml 36,20 Ft, 1000 ml 5:2,50 -Ft. 

METILÉN":ÉK-OLDAT (telített szeszes) 
ph. Hg. \II. . , 
(Baktériumvizsgálatboz haszna.latos 
{estékoldat) 
összeté!i:el (eiOb:at)t i;;ol. methyleu. c-0erul. spir. 

(96 v/v~{;) satur. 
Cscnnagolás~ 50 rol 22,90 Ft, 100 nll 28,80 Ft, 250 ml 

46,80 Ft, 500 ml 79,-- Ft, 1000 nil 138,40 Ft. 

NÁTJUUMKI;ORID
CJNKSZULFAT-OLBAT 

Ph. Hg. VL 
(Nátr.iumklorid-·cin.kszulfátos káliu.rn-
jodid-oldat Irészitéséhez. 

' T · ' 1 +hoz' Hagea.orn--... ensen--v1zsg;:;,1a„ ~ ~ 1 

Öfslectétei (eáá!Tat.)~ 25 g uetT.. chlor-., 5 g zinc, sulf., 
aqu, dest. ad l 00 ml. 

Csomagolás; 100 n:-J 23,70 :F·Q, 250 ml 31,40 Ft, 500 nll 
43,40 Ft, 1 OOO ml 55,40 Ft. 

n NÁTRONLÚG MÉRŐOLDAT (1 m6los) 
Ph. Hg. VI. 
Ölilszetétel (e]Oi.rnt)! sol. natr. hydroxyd. n. 

Csomagolás~ 2,50 rol 20,?ü :Ft, 500 ml 26,4,,0 Ft, 1000 rol 
32,90 F<. 

O,I n. NÁTRONLÚG iiíÉRŰOLDAT 
(1/10 m6los) .Ph. Hg. VI. 
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Ö,;szctétel (clöirat): sol. natr. hy<lroxyd. 0,1 n. '·:··:· 

Csomagolás: 250 ml 19,70 Ft, 500 1nl 24,90 Ft, lOOó 
30,10 Ft. 

NONNE-A.PPELT-OLDAT 
(Liquor-vizsgálathoz. 
Fehfrjekimutatáshoz) 

Ph. Hg. VI. 

Űsszetéte~ (elüirat): sol. anlmon. suli. aqu. satur. 

Cs9magoiás: 100 ml 25,10 Ft, 250 inl 38,60 Ft,, 500 
60,80 Ft,, 1000 ml 101,90 Ft. 

NYLANDER-OLDAT 
( Cukorkin1u ta táshoz) 

Összetétel (e~Gi::at): 4- g kal. natr. tai't., 10 g natr. 
hydJ.'oxyd., 2 g bisn1. subnit.r., aqu. dest. ad 100 ml. 

Cso.magG1á6: 100 ml 21,60 Ft, 250 uil 30,10 Ft, 500 ml. 
42,20 Ft, 1000 ml 61,10 Ft. 

PÁNDY-OLDAT Ph. Hg. VI. 
(Liquor-vizsgálathoz. 
Fohérjekirnutftitáshoz) 

Ögszetétel (clőirat): sol. phenol. aqu. satui» 

Csomagolás: l 00 ml 18, fiO Ft, 250 n1l 22, 30 Ft, 500 n1] 
26,liO Ft., 1000 lnl 3G,20 Ft. 

n SÓS.4.V Th1ÉRŐOLDAT (1 rnólos) 
Ph. Hg. VI. 
Ögszetétel (e!5iraL)~ 1 rnl ol<l.a.t 3fi,4G5 n1g I-ICl-t tar-

talni.az. f 
Csomagohis: 250 rnl 22,90 F't, ;)1JO n:!l 20,HO _F't, 1000 ml 

32,90 Ft. 

0,1 u SÓSAV l\fÉRŐOL~OAT (1/10 -rnólos) 
( O,Ol 7~o szublin1át-tartalo1nma.l) 

Összetétel (diiket): 250 1111 svl. a.cid. hydrochl. 0,1 n, 
2,5 1:11g hydrsrg. b:icb.!or. eorros\ 

1 

1 

Itfegjegyzés: OlJ'."an el)1h·~-sokban, arnelyekben, a h~
ga.nynyomok JClenlet.0 m za>caró, ne1n ha.sznalhato. 

Cs(n:aagG!V:s: 250 ml 20,60 Ft, 5001111 25,10 Ft., 1000 n1l 
30,10 F't. 

sóSAVAS ALKOHOL Ph. Hg. VI. 
(Mycohact. tubercul. felismerésére. 
Zichl - Neelsen -for,téshcz) 
Öss~etétel (el5irat.): 3rnl u-cid. hydruclil. eoncent1·atiss., 

spir. concentratiss. ad 100 ml. 

Csnr:aagalás~ 100 ntl 27 .~Ft, 250 rnl 4J3,70 Ft, 500 n:il 
70,40 Ft, 1000 n1l. 121,20 Ft. 

20%·"" 5ZULFOSZALICILSAV-OLDAT 
Ph. Hg. Vl. 
(VizelGt-vizsgálatboz. l!'ehérjekimutatásl1oz) 

Usszetétel (elO:kat)~ 20 g aeid. aulfosalic., rrqn. dest. 
100 ml. 

Csams.g0Hi2: 100 rol 2·6,-40 Ft. 2r5íl 1nl 37,50 Ft, f,GQ inl 
ü0,40 Ft·, 1000 ml 101,- Ft. 

TÖI'FER„OLD.A.T Ph. Hg. VI< 
ij5g:z.etétel (elO:frat): 0,125 g p-dLmethyl.B.minoazo

benzol, 1 g pharrolphth„ spir. cDnc., ad 50 ml. 

C§omagGiás: 50 n1l 23,20 Ft, 250 rt1l 48,(lO Ft, 500 ml 
82,90 Ft, 1000 ml 110,40 :Ft. 

TÜRK-OLDAT Ph. Hg. VT. 
(Vérvizsgálathoz. l~ehérvérBejtek 
szá.1nlálásáhc1z) 
Öss.zctétd (eHHrat): l g acid. :.l•Jet. conc., 1 nll sol. 

methvlrosanilin. dtlor. i~au. 1 ~'fi, &qu. dest. ad 
JOO~l. • . 

Csomagolá§; 100 ml 18,50 Ft, 250 rnl 21,20 Ft, 600 !1ll 
27,80 Ft, 1000 ml 35,GO Ft. 
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INFÚZIÓS OLDATOK (BUMAN) 

ACIDIGEN Human 
infúziós oldat 
Ö5szeté!ch Literenként 4,5 g NHlCl-, 3,5 g NaCl-

0,50 g KCl-t.artalmú steril, pirogénm.entes, izotóni' 
elektrolitoldat. 

Alka.h.ua~ás~ I\fetaboliku.s a.Ikalózisbau. 

Adago!áa~ Kizárólag intravenásan, cseppinfúzióban a· 
használati utasító.s szerint. ' 

l\.iegjegyzéeek~ Társadalombiztosítás terhére nem ren~ 

delhetéí. - Lejárati idő; 1 év" A. készH.n.ió:uy """"''•'ll 
hűvös helyen t;arte.ncl6. ' 

C~i.Huaga.H.:,si fiüO ml"on psJackb.'1n kb. 4.00 i~1l oldat 
22,70 Ft;. 

ALKAUGEN Human 
infúziós oldat 
Üeszet:é::~h Literenként 13 g NaHC08-tart11hnú steril, 

pirogénD'.lentss, Izotóniás elekti•olitoldat. 

).,_lkp.Jruaz4s1 I'd:etabolikus acidózisban, illetve rnanUBu. c'if 
olyan esetben.~ amikor a Standard bicarbo:nat értéke 
1~ mEqjl atli., vagy amik.o:r a bácisfelealeg 5 roEqfl 
e..lá esökkeno 

A1lagelá~~ Kizárólag intrevenáae,u, csuµpinfú:rióban, 
a haszuál<Joti utasítás azerint, ·· 

I~íegjegy:;:.;ósek: Tán:;adalorx:i.biztosítás terhére nem ren
delhető. -·Lejárati- idő: l év. A kéezít:n:i.ény száraz, 
l:n'.ivö!:l' helyen t-artand6. 

GOO u1!-es palackban kb. 400 "f;;i 61d:ri:f. 

·:rRUCTOSüL 5 Hurnan 
. infúziós oldat 

Össcr.ctá~.eh Literenkéut 50 g d-fr-nktóz-tartahnú __ ste~j_l.; 
piro;y':J:Jmenwes olCat. 

· ~~ !,...,azás~ Célzott elekt-rolit-therapiában alapol-
A·I'.>:"' = ' , 'k , ' !' . .., ' datként alkalmazhato; folyaae -- es Ka or1aszuKBeg-

let kielégítés01·e, különösen olyan esetekben, a1ne
lvekbe11 az en<lcg:én inzulin képzés zavart. 

Ad~v:olás: l\..izá.rólag intra,venásan. eseppinfúzióban, 
a 'f..2.sznilati utasítás szerint. 

I·'.íei::r~e"'":.:Ó,;cln Társadalo1nbiztosít.-:ís terhére nem 1·cn
'~ öJ ai I •.( . "d" 1 , , i, 't 'nys~-"""Z delhct-5. - .-'eJh·l'atJ. I o: _ev. 11 ,rcsz1 me z..-~"" , 

hÜ-\'ÖS helyen turtand.6. 

Cs{nnagc•lftg: 500 n:i.l·eS palackban kb, 400 tnl oldrtt. 

26,20 Ft. 

FRVCTOSOL 10 
infúziós oldat 

~)ggzet.6teh Lit-er:::rrként 100 g d-fruktóz-tartaln1ú ste
- ril ni.ro,-,.én1uentes oldat. 
illa'L~a~.i's: Célzott elektrolit-therapiában ala.poldat· 
• ként alkalmazhai..ó:; folyadék- és kalória.szükséglet 

kielóg.ttésére, különösen olyan esetekben, ahol az 
endogen :L"".l.znli.n képzés zava.rt. 

Ac1a~-t!I6~ :KIBár6lag int::.-avenliean, cseppinfúzióban, a 
h;i'.syx/;.lrrU uts.,sitás szerint„ 

l'ie«ie<nrzér.ck~ Tá:rsadalcmbizf;ositás terhóre nein ::-en· 
t>~ t>J " ' "dő ' ' A' ' 't 'nv s"''r"" d.eLl--iet~. - Lep~1-a.t,11,, ,; i ev. ·_ ,,esz1„mo .;i = · '""'""'' 

hf.i~·ö2 lEilyen üi;.rt2.uoo, 

C•'.JO„uag0Ifün GOJ Jnl-Bs J.1-H]ackba.n kb. 400 tnl okl.at. 

;-){i,~:lO Ft" 



FR UCTOSOL 10-E Human 
infúziós oldat 
Összetéiel: Literenként 100 g U-fruktóz- és 50 i. 

kohol-tartalinú steril, pirogémneutes oldat. 

Alkalmazás: Célzott elektrolit-therapiában al~·-· 
ként alkahnazható; folyadék- és kalór· 
let kielégítésére, különösen olyan esetekbe 
az endogen inzulin képzés zavart. Alkohol 
:mánál fogva. nyugtató és enyhe fájdalomcS· 
hatású. 

Adagolás: ICizárólag intravená.san, cseppinf 
a használati utasítás szerint. 

l\fegjegyzésck: Társadalon1biztosítás terhére n 
tlelhető. -Lejárati idő: 1 év. A készítn1éuy_ 
hűvös helyen tartandó. 

Cson•agalás: 500 ml-es palackban kb. 400 rnl 
36,80 Ft. 

25%-os HUMAN ALBUMIN Hnman 
Ö.!>!!izetétel: Egészséges emberek plazmájáb61 aJk' 

los eljárással előállított fehérjeírakci6 25%
szegény oldata, mely 0,02 mol nátriumkapr· 
ta.rtaJmaz. Fehérjetartalmának legalább 95%
bumin. T11rtósítószert nem tru:tulmaz. 

Alkalmazás: Adagohísa akkor javallt, ha a k 
vérmennyiség bármely oknál Íogva csökke 
25%-os Hunmn albumin-oldat hasznos pót:s 
teljes vér vagy vérplazma nem áll rendelke 
Sebészethen: Shoekos állapotok kezelésére és 
előzésére, továbbá sulyos vérveszteségeknél. ( 
sérülés). 
Belgy6gyás-za.Wa.n: Albu.'1J.iuhiánybau, oedem' 
a fehérje- és az elektrolitháztartá-s együttes 
raiban {oecterna, ascites st.b.). 
J.,7 őgy6gyá.sza.tban: A terhesség folyamán ki 
elektroliteltolódúsok és a fokozott érperm 
n1iatt a dehidratáló hatásű 259-~-os humau alb 
előnyös, pra.ecclampsiás állapotokban. 
Gyernwkgyógyá.~zatban: Koraszülöttek felnev 
hez, atrophiá.bao., fehérjebiárryban jól aJ#"a 
ha.tó. 

·-·- . a1latok: 1\iivel a hrnnan albumin intravenás 
Jenja~ azása a vérnyomást és a plazmatérfogatot 
~a i/ különös óvatossággal kell eljárni, deko1npen
rto're .'tiumok, hypertonia, nyelőcső-visszértágulat, 

'"orrhagiás diathesis, anuda stb. esetén. 
'haBlll 

:·- ·· -- lás: A. beadandó mennyiséget a lJeteg általános 
dB!l.'Jlo ta a haemo-koncentráció és az elvesztet~_vér 
.. a apom_;ége szabja meg. A. 25%-os oldat átI&gos 
J118Ull„- ú] k ] ' t 1 ] 

d J·a sebészeti esetekben tests y g-on ren m 
a ag . . d . 2 ml'! , , i , t ' „. --6 "'latt I\faxm1áJis a agJa 1 :r:g oranz:en . _,.._ 
irac-- · · · nl' A _\-b dás sebessége ruaXImálisan 2 wJ. perce rent. ~ 

-·-Í ea rtoniás albuminoldatot tehát nagyon lassan 
,~;:ftf'~dni. n1ert a ker~~ vérn1e~yiség i~en g~or
-sa:n nőhet és az albu~nn VIúlzr-.!1beglhko~~ -~-épessege nnatt 
·:·-ily :ro6don tt kel':ingest t t-er .e e JUk. 

• ...vzéí>ek: Társadalombiztosítás terhére szaba
egJeeoJ · 'd'. 2 ' 2 1 0 °0 h" aon rendelhető. - Lejárati l ó: ev. -i, o-

'rsékletű, száraz, sötét helyen tartando. A pa
::kok kinyitása után a készítményt azonnal íel kell 
basznáini. 

''.-:{<;::Cscu:nagoiás: 100 ml-e.s pala.okokban 333,- Ft. 

~§oDEX Rurnm1 
.<jUfúziós oldat 

::_:;:;::ij_Sszetéteh Literen.ként 50 g dextr6ztartalmú steril, 
';' :;,;, __ :---pirogénmentes oldat. 

>::AJkttlwazás: Célzott elektrolit-t..11.erapiába~ ,ala:Qoida-t
:.c:.:. -ként alkalmazható; súlyos hyperton1as dehyd

ratio (hypernatraernia) eseteiben, az infúziós the
<- '- rapia bevezetésére. 

·. :'::.-!dágolás: ICizárólag intravenásan, cseppinfúzióban, a 
: .. ;-:·J1~sznáJati utasítás szerin.t. 

j:<~f~gjegyzf&ek: Társadalombiztosítás terhére nem,ren
delhető. -Lejárati idő: 1 év. A készítmény szaraz, 
bűvös helyen tartandó. 

Csamagolág: 500 ml-es pslackban kb. 400 inl oldat 
24,10 Ft. 
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lSOR1.~GEI-l Hurna.n 
infúziós oldat 
Összetéteh Literenként 7,85 g NaGl-, 0,52 g KCI-, o 

g CaC12 és 0,10 g IifgCt;;tartahnú stndl, piro,,.é 
Ws, izotóniás el0ktrolitoldu t. b 

Alliaima~s~ Fo1yadékpótlásru, csak nagyfokú h 
natraemia eseteiben alk:alma.zha.tó. Folyadékpótl 
ra rutinszerűen nem javallt. 

Ai1ago!ás: Szokásos alka-ln:ia.zása iuü'ave::iRsan. csep 
infúzióban a használati uta.sÍŰts .s:-:0PiDL I{i.,,ét 
sen subcutan is bevihető. 

l\-Iegjegyzésela Tá.1·sada.lon1 bi2,toBítás terhére nem re_~{ 
<lelhető. -Lejára.ti idő: 1 év. A készítn1ény száraZ
hűvös helyen tartandó. 

CsGmago!iis: 500 1-i"'ll-es palackban kb. 400 ::.nJ olda~_ 
22,70 Ft. 

L!-i.CTODEX Hin:nan 
infúziós oldat 
Összctét:.:oh Li~renk0nt ~,0.g ~aCl-, 0,3 g I'C:Ol-, 0,11 g 

CaC12-, 50 rnl n1olo2. nat:tlill!.Uaktát- és 50 g döxt·r6z: 
Ü'1rtalmú steril, pi-,_·ogénnJBnt-sCJ old.a.-.:. 

Alka~mazást .1:fetB_.bolikUB g.cidózisba..zL 

i\d.i.gc.01.:i.s~ E:iz{u·ólag iutraveuúsf;,,i!, cseppinfúzi6ban 
a ha.ezrnilati utnsítás szerint. ' 

llifegj~t."'Yzé.sekt Társadalombiztosítá.s terhére ne1n ren. , 
dclhetúe - A sav-b!'i.zis státus ellenőrzéséről az in. 
fúziós therapia fol,va:mán gondoskodni kell. -~ Le
járati idő: l év, A kéazítmény szárD.z, hűvös helyeÚ 
tartandó. 

Csomagolú»; 500 nll-ui j_'.H3.fo.ckl.1ioJ. kb. 4-00 rr;_l olcfat.";l.f 
25,10 Ft. 

I_,IQTRIS }Iun1an 
llofilezett infúzió 
Üssz~téteh Oldóswrében (d0s:..'t, víz) feloldva 0,3 

tns {hülroxir.oetil) aminometánt ta1t.aln:iaz. il.z így 
nyert ké"'zitrnény stc;ril, pirogén1r~ent0::» 

,Alkakn.szás: ~felnőtt- és b7er1nekkor?1:'n resuscitatiót, 
traumát, snockot, égósu, panCi-ea.t1t1st, peritonitist 
ecla·inpsiá-t, áramütést, diabetest st!J. kísérő meta: 
bolikUS acidózisban; akut respfratorikus acidózis~ 
ban megfelelő beavatkozások kiegészítőjeként; ex~ 
tracorporalis keringés roódszerévei végzett sebészi 
beavatkoW,soknál a haemodilutiós perfúziós folya-· 
dék alkotórés?,eként. 
Újszülötteknél szülés után !llagzati aephyxié:t, aspi
ratiós sy.udromá.t, dy·stress synd1·omát kfsérő aoidó
zisbar;; icterus grav-is neonatoruro esetén a vércsere 
kRpcsán kialakuló acidózis korrigálásóza. 

Adagolfü;: IGzárólag n_agy vénáhu, lassú cseppszámmal 
adt„_n.t.ó, a hasznfila.ti utasítás szerint„ 

MegjegyÚEi{':k~ T~·::sa?:8,.Io;;ribü,-tositás _i:e~hé1:' nem ren~ 
dclhet5. -LeJP~ratl 1do: 5 év. A keszít:meny száraz, 
hűvös helyen ta1'tandó, 

Csomaga-iás: JOO :ml-es palackban 4:00 ml oldai~ készí
téséhez szükséges 1::rulvis 30,- Ft és 500 ml-es pa
lackban 400 r:.-U oldószer, 100 ml-es palackban 100 
:n:tl oldat kószítéséhez szükséges pulvis 6s 100 ml-es 
palackban 100 ml ol~ó,.szer -:. ári;iegá.llapí.tá~ ala.tt; 
5 X 5 nU oldat készítésehez szukseges puiv1s oc .5 X o 
ml oldószer - tirinegállapítá.s alatt. 

]\{A.l\ff'!IS01 A Ruman 
infúziós oldat. 
Összetéteh Iit.ere'iili.ént 100 g d'-mannit-tartalm.ú ste-

l'il, pirogénrr.a.enWs oldat. 

Alkslmazás~ Postopere,tiv állapo'uokbs,n a diuresis 
elősegítésére. 

Adagolás: Kizárólag intravenásan, cseppinfúzióban, 
a használai;i utasítás szerint. 

l\fegiegyzések: Társadalombiztosítás terhére nem ren
a_elhető. - Lejárati idő: 1 év. A kész:ít1nény száraz, 
hűvös helyen tarta.'1dó. 

Cs~~agol~: 500 ml-es palackban kb. 400 ml o!dat 
;.:;o,-Ft. 



MANNISOL E Hmmm 
infúziós oldat 
Összetétel: 100 ml-enként 20 g d-n1a1J.nit-tartalmú,'lt~f 

ril, pirogénmentcs oldat. 

Alkalmazás: Anu:ria megelőzésére műtét utáni áll"ap 
tokban, vesen1űtétek után és idült uremia speciálii; -
eseteiben. 

Adagolás: Iűzáróle.,g intravenásan, cseppinfúzióban 
a _hesználat·Í utasítás szerint. ' 

1\-!egjegyzések: 'I'árse.dalo:mbj~tosítiis terhére nem 
<lelhető.-· Lejá.rati idő: 1 év. ~4. készíti."llény 
bahő1nérsékleten, szt!.raz helyen tartandó. 

Csomago&ás: 500 r..'11-es palackban kb. 400 ml 
40,~ :Ft, 

Human 
Összetéte~; Egész-séges emberek plazrniijából alikoho,Jo,, 

kicsapá.s:sa-1 készített fehérjefrakció 
gény oldaut, ITiely 37~ dextrozétés 

kanrillá.tot te,rtahnaz. ~·:~:;~~.~·~.:;;i;:~~~:;;~liibl> .;!J 
80%-a aibur..'1.in. Tartósítószert ncn1 

Alliahuru;;ás; Adagolása akko1· javallt, ha a 
vérmennyiség bánniiyen oknál fogva csökkent, 
a vérzés, t.rauma, égés, fagyá.s, V867 inűtét shockos· 
állapotot váltott ki, vagy ha na.gyfokú vé,cveszt.esi;g 
áll fenn. 1-Iasznos pótszer, ha teljes vér vagy vér
plazma nem áll rendelkezésre és sürgős esetben 
transzfUzió szükséges, vagy ha van ugyan vér, 
rendkívüli körü1::nények nliatt vércsoport-megha
tározásra nincs In6d .. A. készítmény különböző (pl. 
vese eredetű} hyperalbuminaemia kezelésére is 
eredményesen használható. 

EUenjavaUat: Különös ÓYatossággul kell 
kompenzált vi tiu1nok, hy'})ertonia, n3,e!őesŐ· vissz· 
értágulat, hae1norrhagiás diathesis, anuria stb. ese
tén. 

Adagolág;: A beada.ndó mennyiséget a beteg általános 
álla.pata,, a haen10-koncentráció és az elvesztett vér 
mennyisége szahjci, rneg. Égési és fagyási shockban 
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a sérült testfelület nagysága., illetőleg a haemo-kon
centráció a.z irányadó. Akut hypa.1buminaemia ese
tében cseppinfúzió, vagy ha keringési viszonyok és 
a. sürgősség megengedhetővé, illetőleg szükségessé 
teszik, sugárban végzett infúzió formájában. 
J{rónikus hypalbuminaemia (nephrosis, máj-cir
rhosis) esetében naponta 100-200 ml 5%-os oldatot 
adunk mindaddig, amíg a szérum albuminszintje 
nem normalizálódik. Kora.szülöttek hypalbumin
aemiája. esetén, vagy ennek megelőzése céljából, he
tenként 2-3 ízben 20-40 ml oldat ajánlatos. 

1\legjegyzések: Szakrendelések a biztosítottak részére 
nem a társadalombiztosítás terhére, hanei:n a pro 
ambula.ntia szerekre meghatározott módon szerez
hetik be. - Lejárati idő: 2 év. 
2-10 °C hőmérsékleten, száraz, sötét helyen tar
tandó. 
A palackok kinyitása után a készítményt azonnal 
fel kell használni. 

Csamagolá.s: 100 ml-es palackban 116,90, 
300 rnl-es palackba._'l 287,20 Ft. 

RINDEX 5 Runmn 
ú1fúziós oldat 
Összetétel: Literenként 4,0 g Na.Cl-, 0,26 gKCl-, 0,14g 

CaC4_-, 0,05 g J'.fgC12- és 50 g dextróz.tartalmú ste· 
ri.i, pirogén.mentes oldat. 

fJk:.<!m<ii.:r:ás; Parenteralis folyadék-elektrolit-thcra· 
pfa, bevezet,és6re alkaln1as oldat. 

Adagolás: Kizárólag int.ravenása.n, cserpinfúzióban, 
a használati utasítás szerint. 

1\-'.ícgjegyzé.eek: Társadalon1biztosítás terhére nen• ren
delhető.-Lejárat.i id6: 1 év. A készítmény száraz, 
híí.vös helyen tartandó. 

Csontagolá;;;: 500 ml-es palackban kb. 400 rr1l old<tt 
24,80 Ft. 
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RINDEX l\l Human 
infúziós oldat 
Ö~zetéteh Literenként 4,0 g Na.Cl-, 

CaCI,·, 0,05 g MgOI, és 100 g de,,k/iz-tarfa"ht'ú 
ril, pirogénment.es oldat. 

Alkah:na!ZllÍS: Paronteralia 
pia bevezetésére alkalmas 10% dextróz 
talmánál fogva a napi kalóriaszükséglet 
fedezésére alkalmas. 

Adagolás: Kizá1·ólag intravená.san, 
a használati utasítás szerint. 

1'-iegjegyzés-ek; Társadalombiztosítás terhére nem 
<lelhető. - Lejára.ti idő: 1 év. 1~ készítmény 
hűvös helyen tartandó. 

Csamagolás: 500 rnÍ·"cs pa.l.ackban 
29,50 Ft. 

RINGER 5 Run1a.11 
infúziós oldat 
ijggzeté!:eh Líte~'enként 7,95 g l{aGl-, ü,52 g ICCl-, 

g CaC~-, 0,10g1fgC4i- és 50 g dextróz-tartalmú 
ril, pirogénmentes olda.t. 

Afkah:tUiZÁEH M'olyadékp6tlásra csak nagycfokú nyp,o.;•;~ 
natraemi.a eseteiben a1kaln1azha.tó. 
lásra. rutiruizerlien nem javallt. 

Ad.<ü!oiáfl~ I(izúrólag intraveuásan, 
a használati utasítás .szerint. 

1\:Zegjegyzésekt Társadalombiztosítás terhére nem 
<lelhető. -Lejárati idő: 1 év. A készítn1ény 
hűvös helyen tartandó. 

Csamago~ás: 500 nll-es palackban kb. 400 n1.l 
28,90 Ft. 

SALETANOL Human 
infúziós oldat 
Összetétel: Literenként 4,5 g J:\aCl-, 50 g di:oxtróz 

50 g etilalkchol-tartulruú sturil, pirogén1neutes 
dat. 

Alkalmazás: Folya.dékpótlá.sr11 általánosan alkalmas, 
különösen akkor, ha kalóriabevitel is szükséges; al
koholt.artalmánál fogva nyugtató és enyhe fájda
lomcsillapító hatásű. 

_4.dagolást Kizár6íag intravenásan, cseppinfúzióban, 
a használati utasítás szerint. 

yJegjegyz.ésekf Társadalomb§ztosítM terhére-ne.gt ren· 
<lelhető. - Lejárati idő: 1 év. A készítmény száraz, 
hűvös helyen tartandó. 

Cso.:magaliis~ 500 ml-es palackban kb. 400 ml olda.t 
30,-Ft. 

SALSOL A Human 
infúziós oldat 
Összetételt Literenként 9 g NaCl-t.artaL>nű steril, piro· 

gén.mentes, izotóniás elektrolit oldat. 

Ailailinaziis: Infúziós folyadék-tberapia be'.~ezetésé
nél sóhiányos e::irsiccosisban alkalmazhat6 a hypo
natraemia fokának ismeretében; az elektrolit··the· 
rapiában alapoldatként használható. 

Adagolás: Kizárólag intraveuásan, csepp:illfűzióban, 
a használati utasítás szerint. 

Megjegyzések: Té,raadalombiztosftás terhére nem ren
delhető. - Lejárati idő: 1 é--;.T. A készítmény szá· 
rez, hűvös helyen tartandó. 

C§@ru.ag@lá~: 500 ml-es palackban kb. 400 ml oldat 
14,ZO Ft. 



MAGYAR J'ERMtSZETES KESERű. 
ES GYOGYVIZEK 

APENTA 
FERENC JÓZSEF 
HUNYADI JÁNOS 
IGMÁNDI 
MIRA, MIRA BARY 

Java.Ha.tok: Egyszeri erélyes hashajtás, he.bitua1issz.5 
rekedés, bélhurutok, a végbél és az alhasi sz ~ 
ol~y-an xnegbetegedései, a1nelyekben a székelés 
daln1as, továbbá amikor a hasprés működtetése 
los. 

IHcUékjava!Iatok: H~u~űri pangáGok, cardiovasculaiÜ; 
tünetcsoport, 6Iom-, bárium-. bizmut- analin- fé 
nol- stb. mérgezések. . ' ' -

Adagalás: Egyszeri hashajtóként 200-300 g 1'..ide"en <" 
hosszabb időn lt - a könnyű széklet biztcsiM_:á.r~:
- egyénileg megállapít.o~t kisebb adagok (napi 
2-3 evőkanál, esetleg fél borospohúr}, hidegen·' 
vagyl8:"1gyosan. Bélhurutok kezelését 100-200 g'· 

~:=~f,l~;;,:~!e;~;;::~:~~~zük. A keserű. ~r.i .•. :.'i. 
:&-legjegyzés: Társadalombiztosítás terbó1·e szabadoii. .:·< 

Cs::~~=~:penta 0,"7 l ................. 3,- Ft ''., •. ·.·.····f·~·.' .•. '.ll 
FerencJóz-eef0,71 ........... 3,-Ft ·;': 
Hunyadi Já.nos 0,7 I .... , , .... 3,-Ft' _"

1 

Igmándi 0,7 l .... „ ...... „ .. 3,30 Ft :_'~f;~ 
~fira keserű 0,71 ........ , .. , .3,- Ft ,:;;:'. 
1'1'.Iira „baby" 11 ... , ......... 3,130 Ft:::;$.-

0,7 l .... 3.-Ft i~ 

MIRA GLAUBERSÓS GYÓGYVÍZ ~)\ 
Javallatoki icte1·m, choiecystitis, eholangi- ~Wj 

és vékonybélfekély ki- - 1 

heveny és idillt gyomorhu- \?ej 
pang•ások, diabetes. - >„f!:J 

·-··, J 

~!.l 
;;t;'.l 

----·:.0i'füF·-

A-Oagoiás: Heveny hurutok kezelésére néhány napon 
6t, hosszabb betegségek kezelésére 4-5 héten át 
na.pouta. kétszer 200-300 g étkez6s előtt, felmele
gített állapotban. _A_ kúra szünetekkel többszürn•eg
ismételhető. 

lt{egjegyzés: Társadalombiztosít<~s terhére szabadon 
rendelhető. 

Csamagolás; 1 1 Ü\'eg 3,GO Ft, O,'i l üveg 3,- rt. 

JODAQUA JÓDOS VÍZ 
9,5 n1go/0 jódtartalon1n1al 
Javallatok~ N or1no- és hypofurietiós golyva, vala.inint 

golyva.megelőzés. 

MeHékjavaUatuk: liypertonia, arteriosclerosis, scro
fulosis, a lues késői manifestatiói; gyógyulási haj
ln.mot nen1 mutató idült, gyulladások, menses-zava
rok, clüno.xos panaszok, ólommérgezés. Napi adag: 
amennyiben a pajzsnlli·igy állapota megengedi, 1-3 
evőkanál. Ivókúra közben rendszeres orvosi ellen
ő1·zés:re van szükség. 

Adgge!á.i: Norn'lofunctiós golyva kezelésére felnőttek
nek és gyennekeknek naponta 2 kávéskanál. hypo
functiós golyva kezelésére, valamint megelőzés cél
jára gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt napon· 
ta 1 kávéskanáJ. A víz 50-100 g közönséges 
vízzel hígít.andó. 

i\-!egjegyzés~ 'l'ársa<lalombiztosítás terhére szabadon 
rendelhető. 

Csomagolás: 0,35 l üveg 1,80 Ft. 

SALVUS ALKALIKUS GYÓGYVÍZ 
1000 g-ban 18 g NaHC02 és 9 g Nc;,OJ 
JavaUat&k: Heveny és idült gyomorhurut, hyperacidi

tas, eontinualis hypGrsecret.io, a légutak heveny és 
idült hurutjai. 

l:\ieUékjavaH~toiu A húg;y-utak hurutjui, a veseme· 
deuce húgysavas szedimentumképződésének meg
el6zése. 
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At1n.g1)~ás: J-a.vallutokhoz: Gyo1norhurut kezef' 
naponta 1-2 !zb,en ~tkez,és előtt 100 g felrnelegí 
és ugyanannyi v1zzel hfg1t\>a. Idült esstben-a 
időtartama 4--6 hét. Hypcracidita;s kezelésében· 
kezés után a gyomoren1észtés egész ideje alatt 3 
60 percenként. 1-2 kort;y, esetleg 50 g feln:tele>:rítv-
continualis hypersecretio esetében - a ~ 
súlyosságe. szerint - egész napon át 1-2 
ugyanannyi. A léguta..k hmutiának kezelésé:re 
jábau 3-6 ízben 100 g víz :ren~{elendő, feJime]c,gí'Cet 
S:Uapotbrui, ugyanannyi vízzel, de 
lúgítva. Idült esetekben a kúra tart.a.ma 4-6 
Használl:u:itó por1aszt6készülékbon inhaláció 
já.ban is. 
I\fellékjavallat-oknt'il: Naponí:.a több ízben 
g evés előt.t, feln1elegített. állapotban. 

Ii'i~gjeg-p:és: Társadalombiztosítás terhére 
rendelhető. 

Csnm2gG~ás: l l üveg 4,20 Ft, 0, 7 l üveg 3,50 Ft. 
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KÖTSZEREK 

1Y1l'sadalombiztosítás alapján igényjogosultak kezelé
'hez a.z orvosi rendelőben feU1asználásra kerülő köt-sze

s:ket, ragtapaszokat a „pro ambulantia" szerelu·e meg
~tározott módon kell beszerezni. Egyéb esetben - az 
IDEAL PÓLYA kivételével- Bzabarlon rendelhet6k. Az 
IDEAL PÓLYA gyógyászati segédeszköznek számít -
olyan helységben lakók részére, ahol rendel6íntézet van, 
csak szakrendelések, egyebütt lakók részére a körz_eti 
orv·osok is rendelhetik vényűrlapon, indokoláseal. Ki
szolgá.lt.até.sR.b.oz jogosítás nem szültséges. 

Vattrr, sebészeti, steril 

V ü.tta_, oizemészeti 

Vatfat, nem steril 

Vu-tta,, háztartási 



Pttpfrvatta 

Steril géz 

100 g 
250 g 

JOOO g 

1/~ Ill. 

Y2m 
lm 

Steril géz, vágott, 100 db-os 6X6 cm 
10Xl0mn 

Jodoform-géz 

!r!ullpólya., steril, 5 n1 

114 m 
};~ m 
lm 

6cm 
10 cm 
15 cm 

11ullpólya, nem steril, .5 ru 6 cm 
10 cm 
15 cm 

]tí ullpólya., nem st0ril, 1) rn, 
csomagolatlan 

1'lullpólya, szegett, 5 m 

Gips;>;pólya, 5 rn 

Gyorskötöző pólya, steril 
fi lll 
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0 crn 
10 cin 
15 cm 

1 cm 
2 c1n 
3em 
6cm 

10 cm 
15 ClU 

<J mn 
10 ern 
ltl cn1 

Dem 
tlcm 

10 crn 

guga].roaB (Ideál} pólya 

"' 

Sebkőtözőcsomag 

3z;ülészeti egységcsomag 

8 CD.1 

6 cm 
10 cm 
15 cm 

RAGTAPASZOK (Chinoplast) 

roX2 cm 2,60 Ft Gyorstapasz 
'! roX3 cm 3,50 Ft 10 cmX4 CIU 

1 mX4 cm 3,80 Ft IOcmX6cn1 
.tmX5 crn 5,-Ft 
5mX2cm 8,40 Ft Tyúkszem tapasz 
5 mx2,5 cm 11,40 Ft 9 c:tn)(ű cm 
5roX5cm 19,90 Ft 

HÉVÍZI RÁDIUMO§ 
GYÓGYISZAPKOMPRESSZ 

J. számú kompre-ssz: Hátra, vállra, felsőkarra, 

11,70 Ft 

2,90 Ft 
4,70 Ft 
7,-Ft 

2ö,70 Ft 

1,60 Ft 
2,20 Ft 

l,60 Ft 

mellre 72, 90 Ft 
2. számú k~mpressz: Derékra vagy végtagra 

(térdre, karra) 68, 95 Ft 
3. számú kompressz: Csizma {16.bfejre, bokára) 88,54 Ft 
4. számú kompressz: Kézfejre, csuklóra 68,95 Ft 
5. számú kompressz: Hasra (női} 56,17 Ft 

Hévízi gyógyiszap 5 kg 45,56 Ft 

'l'ársadalombiztosítás terhére szakorvosi rendelőinté
zetek és a SzakorvosiSzolgálatMozgó belgyógyász-, ideg
gyógyász-, nőgyógyász-, orthopaed-, reuma-, sebész 
szakorvosai, valamint a felülvizsgáló és ellenőrző főor
vosok rendelhetik vényűrlapon, a gyógyszerekre megál
lapított módon. Előzetes társadalombiztosítási jogosítás 
nélkül bármelyik gyógyszertárból beszerezhető. Hévízi 
rádiumos gyógyiszapkompressz és hévízi iszap közgyógy
ellátás terhére nem rendelhető. 
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MÉRGEZÉSEKKEL KAPCSOLATOS 
ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS 

ÉS THERAPIÁS ELJÁRÁSOK 

I. A SEGÉLYNYÚJTÁS ÉS GYÓGYÍTÁS 
ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEI 

a) A 1nérgező anyag további behatásának 1nega.k.adály6~_::: 
zása. Pl. a mérgezettnek a világítóg:izzal szennyezett ___ ;;_;, 
helyiségből való azonnali eltávolít:isa, vagy ha ez nem·-.<' 
lehetséges, ajtók, ablakok kinyitása és a gázömlés meg. 
szüntetése, mérgező anyaggal szennyezett ruházat le-·:_
vetése stb. " 

b) A azervezetbe (gyouwr-bél) vagy a testfelületre jutott.·;·· 
de onnan rnég fel nem azívórlott méreg eltávolítása, kémiai 
vagy fizikai úton való ártalmatlannd tétele. Pl. gyomor
mosás, hashajtás, antidotum, adszorpciós therapia 
(carbo activatus), a bőrről való letörlés, lemosás, hatás
talanítás. 

e) A már felszívódott m.éreg hatástala.nitása. Pl. egyes 
fémvegyületek esetén Dicaptol, nátr. tioszulfát. inj. stb. 

d} A mérgező anyag által okozott funkciózavarok ·meg
sZűntetése (légzés, keringés fenntartása, stb.). 

e} A méreg elúninálásának -1neggyorsitása. Pl. a vizelet
kiválasztás fokozása. 

f) Az életfolyamatok fenntartása (folyadék-, táplálék
szükséglet biztosítá<>a). 

g) A szövődrnények elhárítása vagy azok gyógyitáBa 
(pneumonia, decubitus stb.). 

h} Gondos áplás é8 fclii.gy~lct. 
A sorrend - az a) pontot kivéve - esetenként vál

tozhat, a mérgezett állapotának és a körülményeknek-~: 
megfelelően. Így, ha a legfontosabb ·vitális funkciók,·· 
mint a légzés vagy a keringés veszélyben vannak 
(d) pont), úgy az a) pont ut&'l azonnal ezek elhárításá
hoz fogunk, s csak ezután ab} és e) stb. pontokban fog-· .. 
!alt feladatokhoz. · 

ll. ÁLTAÚ.Jl!OS THERAI'IÁ§ 
ELJÁRÁSOK 

l~ P ei' os mérgezés esetén 

a) lVeni 1naró 1nérr;ek esetében: Gyomormosás vagy 
hánytatás. Szükség e.setén, pl. darabos, a gyomormosó 
csövet eldugaszoló gyomortartalomnál előbhhánytatás, 
ut,ána gyon1onnosás. Csak hánytatás a gyomormosást 
csak kivételes esetekben pótolja. Ezután 3-4 dl 
8-10%-os nw.gn. suljurWum va.gynatr. sulfuri-eum olda
tában, esetleg keserűvízben 1-2 evőkanál ca1·bo acti· 
vat11.st (carbo med.) szuszpendálunk, és azt a mérgezettel 
megitatjuk, illetve a szondán át a gyomrába öntjük. 
A gyorsabb hatás elérése végett beöntést is adhatunk. 

Ha valamilyen okból sem hánytatást, sem gyomor
mosást nem végezhetünk, úgy legalább valamilyen 
vegyi vagy fizikai antidotumot ( carbo activ.) és has
hajtót adunk. 

b) 111ar6 mérgek esetében {lúgok, savak): Neni hány
tatunk! A gyomormosás a súlyosabb esetekben kocká
zatos és nagy jártasságot igényel. Carbo activatust sem 
adunk, valamint hashajtó sem szükséges. Il-íivel a tisz
tán maró mérgek - mint a sósav, kénsav, salétromsav 
stb., valamint a káli· és nátronlúg, szóda, hamuzsír 
stb. - annál mérgezőbbek, minél töményebb állapot· 
ban vannak a sze1'vezetben, Így már pusztán hígítással 
is - pl. sok viz itatásával - nagy részben hatástalanít
hatók. Jl..fég tökéletesebben járunk el, ha a vízet sav
roérgezés esetén enyhén lúgosítjuk, lúgmérgezésnél sava
nyítjuk. Legjobb, ha tejet itatunk, különösen ha abba 
1-2 tojásfehérjét is belekeverünk, mivel nemcsak hígít, 
hanem zsír- és fehérjetarta.1n1ánál fogva vegyileg is köti 
a lúgüt vagy savat, ezenkívül bevonó tulajdonságával 
védi a fehr...art szöveteket is. Használható mint anti
dotum a növényi olaj és a tojásfehérje vagy az egész 
tojás is. Ha tej nincs azonnal kéznél, úgy először a min· 
dig rendelkezésre álló vizet használjuk. A marószer
mérgezett rendszerint kihányja a szerve7..etébe bejut
tatott antidotumot, s ez igen kedvező, inert a többször 
ismétlődő hányás és az isn1.ételt antidotum adása (kb. 
1-2 liter) tökéletesebbé teszi a hígítást, a hatástala· 
nítást és a gyomormosást is pótolja. .A. ma.rószermér· 
gezések nagy fájdalommal járnak és így shockot okoz-
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nak, ezért az .~rayos f~jdfiloinc~i.llapftás ( 1-2. cg nwrfin. ;.fl .. ;.~.".•.1.r.•.;. „ 
feltétlenül sztLltseges. - e; i '4'· ·· -. ·' ·.-- - < :- ~cw,<·:,__,_ 

A hánytatás indicatiói: J. Ha gyomormosó készüle-: ,,.{;! 
künk nincs; 2. ha contra.indikált a g_yomormosás;_ 3. ha",\'.~:!' 
a gyomortartalom darabos és a szoudát eltömeszeli;·;;-.? 
4. ha a gyomonnosás valamilyen okból kivihetetlen:' ':
pl. ellenállás, delirium. -' .·};J 

A. h~nytattis legfontosabb contraindifx:tiói: 1. ~szmé-_ ·>;:j 
letlenseg, coma; Z. collapsus; 3. trISmus, gorcsök; <-1 
4. maró mérgek; 5. haematemesis, haemoptoe; 6. tüdő~ 
vizenyő; '!.egyéb, mint: előrehaladott terhesség, magaa·.:· _ 
életkor, nagyfokú hypertonia, cachexia, legyengülés.·<
decompenzált szívbajok, koszorúér-megbetegedés, ane~- · 
urysma. 

A gyomormosás legfontosahb contraindicatiói: 1. Aorta. 
aneurysma; 2. a nyelőcső varicositasa (cirrhosis hep.); 
3. gyomorvérzés; 4. súlyos marómérgezés; 5. tüdő- és 
gégevizenyő; 6. nyelőcsőszűkület; 7. a légző. és érmoz. 
gató központ fenyegető bénulása. 

Gyomorrnosás: ismert műszabály szerint mindaddig, 
amíg a mosóvíz teljesen tisztán ürül ki. Átlagosan 
5-10 liter vízzel. 

Hánytatá&. Egyszerű, ún. házi ely'árások: 1. a garat 
izgatása, csiklandozása ujjal vagy tollal; 2 •• langyos víz 
itatása és garatinger; 3. langyos szappanos, olajos zsÍros 
víz itatása és garatinger; 4. kb. 5%-os langyos konyha. 
sós víz itatása és garatinger. Tilo& kalomel-, szublimát
mérgezésnél, viszont ezüstnitrát-mérgezésben nemcsak 
hánytató, hanem antidotum is. A folyadék inennyisége 
3-5 dl, többször megismételhető szükség szerint. 

Gyógyszeres hánytatás: 1 %-os cuprum :JUljuricum
o]dat evőkanalanként, 2-3 percenként, míg a hányás 
bekövetkezik, legfeljebb 100 g oldat! Tilos alkalmazni 
gyulladás vagy a gyonwrnyálkcihártya felmar6rlása eE1etén. 
Gyorsan és biztosan hat az apomorfin O,OI---0,02 g 
(1-2 cg) mennyiségben subcutan. Apomorfinos hány
tatás után a, mérgezett Yi-1 óráig megfigyelend6, mert 
a hányást néha shock, collapsus követheti. 

2. Inhalációs mérgezés 
(mérges gázok, gozök) 

1. A mérgezettet a szennyezett légkörből azonnal 
eltávolítjuk, a terepen gázálarcot adunk rá. I-fa ez nem 
lehetséges, úgy a helyiség ablakát, ajtaját kinyitjuk a 
levegő kicserélése végett. 2. A gázzal telítődött ruhá
z.a.tat levetjük és a mérgezettet meleg takarókkal beta
_karjuk, melegítjük, óvjuk a fázástól. Esetleg egy csésze 
meleg teát, kávét itatunk vele. 3. Teljes nyugalmat 
rendelünk el. 4. Szükség esetén, ha nem contraindikált 
(savas, maró, fojtó gázok}, lnesterséges lélegeztetést 

vé~~::.· mcwó, fojtó gázolc, gőzök esetében: a fentieken 
kívül a szemet lehetőleg langyos, tiszta vagy 2-3%-oS 
nátriumbikarbonátos vízzel kimossuk, ammóniákgőzök 
esetében tiszta vízzel, utána esetleg 2%-os prokain
(cocainum novum) oldat 2-3 cseppjével a fájdahnat 
megszüntetjük. A szájüreget, garatot, esetleg on·járatot 
hasonlóan tiszta vízzel vagy 2-3J'~·OS szódabika.rboná· 
tos oldattal öblítjük ki. A kínzó köhögést, sternum
táji fájdalmakat, opressiós panaszokat 2-3 cg etil
morfi.nnal, kodeinnal vagy 1 cg mol"finnal szüntethetjük 
meg. Enyhébb panaszok esetén 2-3 cg kodein és 0,3 g 
.Amidazofen vagy 1 tabletta Barbamid is elegendő. A fel· 
s6 légutak izgalmát enyhíti a konyhasós vagy 2 %-os 
nátriumbikarbonátos oldat inhalációja. Súlyosabb mér
gezés esetén számítanunk kell a felső vagy alsó légutak 
komolyabb &talmára (pl. bronchitis, pneumonia, tüdő
vizenyő). s ezért 24--48 óráig a mérgezettet szigorú 
nyugalomban megfigyelés alatt kell tartanunk. Prophy
lactikus célból penicillint is adhatunk. 

A toxiku.s tüdővizenyő megelőzésében, kifejlódé.sében, 
gy6gyitásában követendő ely'árásokat lásd aláhb. 

3. I'oxikus tüdOvizenyO 

]}iegelőzése: Teljes nyugalo1n, teljes mozgási tilalon1. 
A nyugalmat 2-3 cg etil"H"MJrfinnal vagy 1 cg morfinnal 
biztosítjuk. A legtöbb esetben barbiturát adása is ele
gendő. .A beteget a fázástól, didergéstől óvjuk n>.eleg 
takarókkal, melegítéssel, mérsékelt mennyiségű meleg, 
kevés alkoholt ta.rtahna.zó italokkal. Prophyle.ctiknsan 



adunk két ízben 10 ml Calc. gluconicura, a;j_,': 
injekciót i. rousc„ valamint 20--40 ml 40o/c -~-
20%-os dexti-ózt i. ven. Ha 24 órán belül se~ -'-
tünet nem jelentkezik (szapora légzés, dyspnoe' 
cyanosis), úgy a nyugalom biztosítását kivéve·• 
beavatkozást elhagyunk, de a beteget még 
24 óráig szigorú megfigyelés alatt tartjuk. 
Kezdődő tüdővizenyő kezelése: Kalcium-injekció 

adunk, vagy legfeljebb egyszer 10 ml-t. Ha a 
vérnyomása nem alacsony, nincs collapsusban, 
és látható nyálkahártyái kékes.lividen cyano · 
úgy 200-300 ml vért bocsátunk le óvatosan, 
30-50 ml 20-40%-os dextrózt, majd 1/ 4 mg sztrofi 
adunk i. ven. és oxigén-belélegeztetést a 
A szükségesnek megfelelően a vérleboesátást eg 
a dextróz-injekciót kétszer, a szt-rofantin adását 
oxigén·belélegeztetést többször megismételhetjük~--

A kifejlődött toxikus tüdővizenyő kezelése. A kezdő 
a fenyegető, valamint a kifejlődött toxíkus tüdő ' 
therapiájának elve: 1. A t-eljes nyugalom, s ezúJ 
minimális oxigénszükséglet megteremtése; 2. ennek 
oxigénszükségletnek a biztosítása; 3. a. szív munkáj 
megkönnyítése, amelyet a kisvérkörbeli pangás, a 
·viszkozitása, besűrűsödése stb. terhel; 4. a szív m 
képességének fokozása. 

Kifejlődött toxikus tüdővizenyónél kalcium-injekci6 
nem adunk, hanem - ha a- vérnyomás nem alacson · 
az arc és a látható nyálkahártyák kékes·lividen cyati 
tikusak (kék cyanosis), a venák teltek - először véri· 
bocsátást végzünk (250-500 ml), majd 40-50 
20--40%-os dextrózt adunk i. ven. 1;4 mg sztrofanti 
együtt. Ezután hosszabb időn át C72-2 óra} oxigérí: 
beiéiegeztetést alkahnazunk. Ha szükséges, a dextróz· 
injekciókat megismételjük, a vérlebocsátást csak kivé 
t.elesen és csak kisebb mértékben. A lebocsátott vér' 
összmennyisége a tcstúlyhoz viszonyítva ne haladja 
meg a 400;_600 ml-t. A sztrofa.ntint ellenben 6--8 órán< 
ként ismételjük raeg és szükség szerint az oxigén~ 
belélegeztetést is. 11-Iesterséges lélegeztetés és adrenalll:i 
alkaln1azása tilos l Abban az esetben, ha a mérgezet~ 
arca sápadt vagy szürkés színű (szürke cyanosis}, vér~ 
nyomása ala.csony, apath:iás, lélegzése lihegő: a vérle
bocsátás tilos, műhiba! Ilyenkor csak excita.nsokat; 
oxigén-, esetleg carbogen·- (95% O, + 5% 002) inhalá~<.,. 

Jkahnamink. li_ n.yugalom és a melegen tartás 
a ~ fokozottan kötelező. Prophylactikusan pe
in windig adható. 

A testfeliiletre~ bőrre~ ruházatra jutott 
fu~rgezÖ anyag esetén követendő eljárások, 

}._· J1lérgez6 anyaggal szen.i:i:yezett felső-, és alsóruhát 
l'bbelit azonnal levetJuk, s a bőrről az anyagot 

. Űtjuk. A levetett ruhát csak mosá.s, tisztítás, 
0 

lenít.és után szabad ismét felvenni. 
testfelületre, bőrre került mérgező anyagot, ha az 

l])éreg volt, úgy -- ha kéznél van - ronggyal 
l])ás alkalmas anyaggal felitatjuk, utána a bőr

_,'.-'lületet sok vízze~ lemoss~1k, de._ha azonnal kézné: __ vru;, 
···{~ ·· bb itt is a teJ. Ezutan olaJJal, zsírral beken3ük es 

· eg~~tjük. Nem maró méreg esetében, ha az vízben 
·~~tó, akkor sok vízzel; zsírban lipoidokban oldha.; __ f6kat pedig felitatás után oldószerrel, pl. alkohollal 
{den. szesz is jó}, benzinnel stb. mossuk le., A lemosás~or 
-1i5séges oldószert használjunk, mert keves oldószer m -
kább árt, mint használ. Ki;Tételt csak néh~?.Y 8;l1Ya?" 
képez, mint pl. az oltott mesz, amelyet olanal tavoh-

tunk el. 

5. Tennivalók szembe jutoU 
mérgező anyag esetéhen 

Folyékony halmazállapotú mar61nérgeknél bősé~es 
vízzel mossuk ki a szemet, utána 2-4%-os prokain
oldatot, majd 1-2 csepp parafinu1n liquidurrwt csep
pentünk be. Szilárd ha~azá~~potú maró~érgeJn;él 
előbb érzéstelenítünk, maJd a sziliLrd részecskeket olaJo_s 

·--tupferrel, csipesszel eltávolítjuk, utána a szemet ki
mossuk és paraffinolajat cseppentünk be. Maró hatásű 
vagy ingerlő gőzök, gázok esetébe;n ~iszt3: vízzel, sa;as 
t,ermészetűek:nél esetleg 2 %-os natriu1nh'ldrolcarbonátos 
oldattal mossuk ki a szomet. Utána a fájdalmat 2%-os 
prokain-oldattal szüntetjük. 

Egyéb anyagoknál vízzel való bő_~éges mosás. ~ár 
anyagnál ·különleges beavatkozás szükséges, pl. meaz, 
mésznitrogén, joszfor stb. Ezeket I. a megfelelő címszók 
alatr~. 



6. ·rennivalók parenterálisan bejutott 
mérge:;i;O anyag esstéhen 

,a), Subcutan ·inj.: H~ ~ vé?tagon t.ö1·tént és még n~-· 
sz1v:o~ott fel; úgy ~z .lllJ. felett. a ,-ú~~ót les.zorítjuk, 

~e~z:·líÍá~:l~:=~z~ssz:g r!:~~:~;;tj~;~i~;;tJ:za~6 1: :(!t~;'® 
sokat segítüIL1-:, ha a felszívódást késleltetjük, úm. le- ->-3~;) 
szorítással, hűtés jégzacskóval vagy klóretiles: fagyasz~ -~.·.· •.. · .. ·'.·· .... · •.. •·.··•.•••·· ... ··;.·1 .. '..·.· .. I tá-ssal. Adrenalinos (erősen hígított!) körülfecskendezés ,_ 
is használható, viszont oxidáló stb. „ellenszcrekkeÍ"-
való infiltratiónak - egyes eseteket kivéve -~- nincS: <+--' 
nagy gyakorlati értéke. .:„,;;,--.-. 

b) Imramu.scula-r1B inf.: Vizes oldatok gyorsan szívód- :~~ 
nak fel, s így a mélyre ható sebészi feltárásnak mncS· ~:~~~ 
sok ck~r:t~lmlhe, at'~~klszí0v1ó~ást k1ed'sl~ltektő eljárások'.":kviszont ~;?:.'. 
meg isere e JU T. a3os o avo , szuszpenzio eseté- -
ben, ha komoly méregmennyiségről van szó, a seb{ '-'·0;' 
szeti feltárás szóbajöhet, előzőleg azonban vastagabb _-„;, 
tűvel kíséreljük ineg a.z oldat kiszívását. _ .<;::: 

e) Intravenás inf.: Közvetlen az injekció után, amik0~'._J::5 
még a méreg nagy része a keringő vérben van, kiadós.:+~ 
~:~b~1~sátással jelentős mércgiuennyiséget távolítha._<::ji 

7. Tennivalók a testilreghe9 

testnyilásokha, sebek.re jutott 
mérgezö anyagok esetében 

a) Végbél (h1bletták, suppositoriumok, csőre): A tab
lettákat, suppositoriumokat először ujjal igyekszünk· 
el

1
,tzáv

1
olíHtani, azu~~n1 a vlóé?be1~~t kimli.'t.(C:ssuk bői;e1'gesül,. me,leg -.-~.-~.\.· 

v ze. a az UJJa va e ""'vo =nem s1;:er ugy · 
csak meleg vízzel mossuk ki. C.eő1·e útján bejutott _-*, 
méreg esetén carbo activatust tartalmazó vízzel (1 evő_~·;~ 
kanál 1 1 vízre) mossuk ki a végbelet. ·:_\);: · 

b) Vagina: Az eljárás ua. mint a végbélnél. _ e 
c) Húgyh6lyav: Puha katétert vezetünk be, s azon át: 

mossuk ki jól a hólyagot. 
d) TestWregek, tályogüreg: Feltárással vagy vastag_-:''.} 

tűvel való kiszívás, kiürítés után a.z üreget fiziológiás·-;
konyhasó-old_attal vagy vegyi ellenszerrel öblítjüJ~ ki. 

e) Sebek, oibfelfild: Letörlés, v1zzugárral való ieJilosás, 
..@ 

:;i 

Iekapa.rás késfokkal, spatulával, szükség eseté kik 

P
arás éles kanállal. Végs5 esetben kimetszés Mn t .a. us ar

gáz7,a.l s~nnyezett seb esetén a lehetőség szerint mindig 
0roetszes. 

f) Nyálkahárt;yák: Letörlés, lemosás (esetleg vegyi 
ellenszerrel), felitatás (tupfolás), hideg alkalmazása adre~ 
nalinos ecsetelés. 

s. Fémsókkal - arzénnel történt mérgezések 

Kén-, illetve szulfhidril-therapia. Néhány fémvegyü
lettel történt mérgezéskor a dimerkapt.opropanol- (Di
captol) kezelés eredményesnek látszik. Legmegbízha
tóbb hatása azonban arzénmérgezés esetében van, és 
tulajdonképpen e célra állították elő. Higanyvegyüle
teknél is használható, arzénhidrogénnél hatása vitás. 
Urán- és rézvegyületek esetóben hatástalan, tallium-, 
kadmium-, kobalt-, vanádium-, ezüst-, arany-, bizrnut
vegyületeknél vitás, esetleg káros, míg ólom-, vas- és 
szelénvegyületeknél a toxicitást fokozza s ezért contra
indikált. Használatát 1. a használati utasításban. Uni
verzálisan is jól hathat ana.tr. thiosulf. (contrainclicatiója 
nincs) 10%-os oldatából 10-20 ml iv., az első napokban 
2-3-szor is megismételve, majd fokozatosan csök
kentve. 

9. Methaemoglobfo.aemia 
(haemlglohinaemia) 

1 %~os metilénkék oldatából (esetleg 20%-os dcxtróz
ban oldva) 5--10 ml-t adunk lassan, i. ven. Jobb több
ször 5--5 ml-t adni, mint egyszerre 10-20 ml-t. J\iinél 
súlyosabb az eset, annál lassabban injiciáljunk. Szükség 
esetén 20-30 ml-t is adhatunk részletekben. Igen tá· 
mogatja a metilénkéktherapiát a C-vitamin is (50-
100 mg), melyet többször ismételünk, sőt egyedül a 
C-vitamin is hatásos lehet. Ezután alkalizál6 theraoiát 
kezdünk. Bő folyadékfelvétel mellett per os natr. hidra· 
karbonátot adunk, míg a vizelet lúgos kémhatású lesz. 
Adhatunk 4%-os natr. bicarb.-oldatból 20-30 ml-t, 
többször naponta. A magisztrálisan felírt és gyógyszer
tá.rban készült nátr. hidrokarbonát-oldat injekció cél
jára nem használható! Helyette 10-12%-os natr. laca 
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ticu1n oldatából 50 ml iv. Oxigén-belélegeztetés a 
gezett légszomját csökkenti. Szénsav-beléle_g
szükségtelen, dinitrolmérgezésben contraindikáltJ 
ria esetén az anuriánál szokásos eljárások. Se.van: 
alkoholos italok tilosak. A legsúlyosabb esetekben 
huzamosan végzett transfusio és vérlebocsátás. 

IG. Haemolysis 

Bő folyadékfelvétel, párhuzamosan végzett transf 
és vérlebocsátás .. 4.nuriánál a szokásos eljárások. 

11. l\11ájvédelcm 

Bőséges folyadékfelvétel és dextróz per os vagy iv:
és inzulin többször, kis adagokban (5-10 egység). Meg
felelő diéta. K-, továbbá C-, B-'\>-ita1nin. Esetenkén: 
mellékvesekéreykivoruzt éa Cholinchlorid. -

12. Görcsös állapotok 

Is1nert n1éreg által okozott görcsös 
szüntetését 1. a megfelelő cúnszók alatt. 
méreg esetében a morfintól és ba.rbituráktól tartóz
kodjunk! Ilyenkor csak arra ügyeljünk, hogy a 6u,~· "' 
rohamok alatt a mérgezettet sérülés ne érhesse. 

Légzőcentrum- (centralis) bénulá.skor inesterséges lé
legeztetés, s közben Lobelin, Spiractin i. ven. vagy 
rnusc. A Lobelin s. cut. csaknem hatástalan. Továbbá 
szénsav + oxigén belélegeztetés. Tetracor i. ven. és i. 
musc. Peripheriás eredetű légzésbénulásbB,n csak a ki
tartóan végzett mesterséges lélegeztetéstől várhatunk 
eredményt. Vastüd.5. 

14. Gfottis-oedema 

·~t... ó ázok, maró anyagok okozta gégevizenyőnél 
:.::_::A war g okainos spray-t alkalmazunk, melrbe 1,-:2 

.•. \ ... 2'-.... ·. 3%·0d8 ~:..r;.~,t is t.eszünk. Ezenkh-rül kalcium 1,nJ., 
P a rem;»,-&1 ~ • f' ·dal 

. '.>~P··1]1].ő a nyakra, oxigénbelélegeztetés es at, · ofi~ 
<.Jégtö ,L1.~ Algor>urin i. ven. vagy 2-3 cg etibn_pr 

.!._'ll&pllilil>• J:'O , 

~ I Rzükség eset6n tracheot.arma. 
ÍilJ"Vll- • i.; 

15. G!ottis-görcs 

asmolyticumok (pl. papa;rerin i. ven.) és amellll~* 
Sp t ~ró gőzök okozták. prok:ain-0s spray (adrenalin 

ben az . . , ásul. 
nélkűl) fájdalomcsillap1t · . 

szűkség esetén tracheoto1ma. 

Hí. Bronchus·görcsök, 
amennyiben azt maró gázok okozták 

S asmolyticumok, mint glottis-görcsnél fáJdalomcs~
lapgás, inhaláció finoman porlasztott prokain-oldatta. 

17. Shock 

I\faró mérgezésekben fordul elő. Therapia: morfin és 
a többi szokásos eljárás. 

13. Collapsus 

A szokásos collapsus-kezelés, de a°:1-'e~~~nt! csak ab· 
ban az esetben adunk, ha nern contra1nd1Kalt · 

19. Szívgyengeség 

Mérgezésekben mindig s;ztrofantin i. ven. Pericnlum 

in mora! 



!IG. Cl10linesterase 0 bénítók 

2. azá1nú melléklet a 31.955/1968. Eü . .ZU. száni, 
rrwg:jelent irányeh:ikhez (Eü. Ií:. 13/19-68). 

Szervesfoszját-mérgezéaek esetében szükséges elsősegély. 
nyújtás, illetve ellátás. 

II. Elsőseqélynyújtás, ellátás 

1. 1!1.unkatárs'i elsósegélynyú}tás. Szemellátás; 
és tartós vizes kiöblités. Bőrellátás: alapos szappanos 
·vizes, esetleg mosószódás vagy Trisós vizes lemosás. 
A körömaljakat, hajlatokat, bőrredőket, hajas, szőrös 
területeket alaposan meg kell tisztítani. A szennyezett 
ruházatot el kell távolítani és alatta a bőrt meg kell 
tisztítani. Tömény szerekkel történt szennyezés esetén 
védőkesztyű használata szükséges, vagy ha ez ne1n áll 
rendelkezésre, u.z elsősegélynyújtás után szappannal 
alaposan kezet kell mosni. Eljárás sze:rvesf 08Zfát tartalmú 
növényvéd6szer belégzésekor: friss lev<~gőre vitel és ott 
lefektetés. Eljárá8 szervesfoszfát tartalmú növényvédőszer 
lenyelésekor: ha a mérgezett nyelni tud, 3-6 dl víz, 
szódabikarbónás vagy aktivált szenes víz itatása. Ha 
szükséges, garatingerlés a hányás kiváltására. A hány
tatás legalább két-háromszori megismétlése szükséges. 
Befejezésül aktivált szenes (egy pohár vízhez 1-2 evő. 
kanál orvosi szénpor, jól elkeverve) és sós hashajtót 
tartalmazó víz (keserűvíz) itatása. Hasmenéskor has
hajtót adni nern szükséges. Nehézlégzéskor tartós mes
terséges lélegeztetés. 

l\fegjegyzés: az életmentő Atropin és Toxogonin in
jekciós kezelés mielőbbi megkezdésére a mérgezettet 
kísérővel azonnal orvoshoz vagy kórházba szállíttatjuk. 
.A. szállítás lehetőleg fekve és kíméletesen történjék. 

2. Elsősegélynyújtás középfokú képesítésű egészségügyi 
dolgozók (lcörzeti ápolónő, nientő szakápoló stb.) részéről. 
A.z egészségügyi dolgozó első feladata ellenőrizni, hogy 
a inunkatársi elsősegélynél leírt teendők megtörtén
tek-e. Szükség esetén, tehát ha hiányosságot észlel, az 
elmulasztott eljárásokat pótolni kell. Szájon át történt 
mérgezésnél el kell végezni a gyo1nor kimosását híg 
szódabikarbónás oldattal, gyomormosás után carbo a.cti
ve,fa:wsal kevert h:eserűvize:b va.gy 10%1 -o.s natr. sulfu-
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·curn (G_lauber-só) oldatot töltünk a gyomorba. Kellő 11 
zkÖZ és feltétel hiányában gyomormosás helyett hány

es tást kell végezni. Tilos a ricinusolaj, tej és Szeszesital 
~ása ! Szeniellátás: a1n~nnyiben a ~eteg ~~e~é?e s~r-

sfoszfát került és e1matt a szem vizes kiobhtese utan :e zeinpanaszok állnak fenn, mindkét szembe 2-2 
•' . A "b ~epp 1 %-os atropint kell csepegtetm. mennyi en 
0

" rncsepp nem áll rendelkezésre, sztikségmegol_g,ásként 
~~e il,..tropin-runpullából nyert 0,1 ~~ -os ol~atból lehet 
inindkét sze1nbe 4-4 cseppet alkalmazn:. , , 

Általános mérgezésre utaló tünetek, tehát 1zzadas, nyal
f lyás hányás, hasmenés, izomrángás {szemhéjon, arc
:mokban), esetleg szűk pupillák észlelésekor a ,köz-ép
fokú képesítésű egészségügyi dolgozó 4 mg, ~hat 4 nü 
o 1 oi -os Atropin injekciót fecskendez be a far1zomzatba. 
h~~nnyiben oxigén rendelkezésre áll, ezt lélegeztet be 
a beteggel, különösen abban az e~.etben, hog.yha az 
légszomjjal küzd. A középkáder ko,teles a mer?;zet~ 
mellett maradni addig, amíg szakkepzett meut?apolo 
vagy orvos nem érkezik a helyszínre. ~ennyibe~ a. 
kiérkező mentőápoló nem szakképzett es orvos nrncs 
a helyszínen, akkor a gyógyintézetig ~ell elkísérnie a 
beteget. A szállítás ideje alatt, a~ert?y1ben ez ~osszabb 
ideig tartana, és a tünetek ŰJra Jelentkez:nen;ik, ~" 
Atropin befecskendezést útközben is meg kellu:metelni.e. 
Ugyarnezt kell cselekedni akkor is, ha az elso ~tropin 
injekció után egy óra mú!-v;i- sem, javulnak a .~-i:netek: 
Amenn;yiben orvos nem kíserte a oeteget, a k?z:J?.foku 
k_épesítésű egészségügyi dolgozó köteles ?' kórhaz1 ug?e
letes orvost tájékoztatni arról, hogy milyen beava~R~
zások tö.rtbJ.tek a mérgezett.el, továbbá pontos~ leirm, 
hogy milyen gyógyszerelésben r?szesült. ~égz~s1, zava.~ 
rok esetén úgy a mentőápoló, mmt a~ ~gyeb ~ozepfo~u 
képesítésű egészségügyi dolgozó az oxig;n-be~elegezte~ 
mellett szájból orrba történő mesterseges lelegeztetest 
alkal..7llaz. . 

Jl.fecrjegyzés: amennyiben a mérgezett cyanotikuS, sza: 
pora 

0

a pulzusa, ~t\.tropin inje~ciót nelll: szabad a~m. 
3. Elsősegélynyúitás a kö1·zeti és üzemi- orvos ré.szeról, 

orvosi segélynyújtás. A mérgezettet először vizsgáló or· 
vasnak meg kell győződnie arról, hogy az előzőleg vég
zett elsősegélynyújtás során elvégezték-e mindazokat 
a beavatkozásokat, a1nelyeket az el5ző bekezd~sekben 
felsoroltunk. Amennyiben a szeinellátásra, e. bor meg
tisztítására stb. előírt.ak ntaradék--taJanul nem történtek 



,„, 
1 meg, ezeket pótolni kell. Tájékozódni kell a tünet-eh:,;~s:j 

értékelése szempontjából arról, hogy a beteg eddig.:Y) 
milyen gyógyszert kapott, milyen adagban, időpontban:·4:<l 
Leglényegesebb a kellő atrop:inizáció úlla.udó biztosí<''.<j' 
tása. Szájon át történt mérgezésnél --ha még nem tör. _f::i 
tént meg megfelelően - az orvosnftk az- előző pontban ~J 
leírt módon el kell végeznie a gyo:morinosást. -

_4._z or\TOS a rendelkezésre álló Toxogonin injekcióból 
általában másfél-két óránként 1 ml (0,25 gt-) fecsken. 
dezzen be intravenásan a mérgezettnek. Ezen szer aTh:al
mazása mellett is kötoles ismételni az Atropin adago-· 
lás-át, hogy a beteg pupillája mindig tág legyen. 

A mérgezett beteget lehetőleg orvos kísérje be a 
gyógyintézetbe, mert a szállítás alatt is szükség lehet'°·' 
ismételt gyógyszer-befecskendezésre, mesterséges léle
geztetésre, görcsroham esetén i. rousc. Sevenal vagy 
egyéb barbiturát adására. IGfejlődött tüdővizenyő ese
tén mesterséges lélegeztetés tilos! 

UI. EGYES, 
A GYAKORLATBAN ELŐFORDULÓ 

MÉRGEZÉSEK ESETÉBEN 
KÖVETENDŐ ELJÁRÁSOK 

Acerahlehid. L. alkoholelvonó szer·ek. 

Aeetan.ilid. L. antiftbrin. 

Aeid. aeetil&aHcyl. (Ist.o:pirin, Kalmopyrin) stb. L. ált. 
eljár. 1. pont a) 
Ezenkívül alkalizálás. 
Súlyos esetekben infűziók, sztrojantin, Továbbiakban 
tüneti. 

Adamsit. Szem.tüneteknél vízzel vagy 2-3 %-os nát
riumbikarbonátos oldattal való öblítés. Orr-, gw-at
öblítés, fentiekkel. Tüsszentések ellen klórmész- ''f 
sza.goltatás. A szubjektív panaszok ellen jól hat az 
alkohol, kloroform ca· 40,0 éter 15,0 és liqu. amm. 
0,5 keverék pár cseppjének belélegzése. Hasonlóan 
jól hathat 1-2 pohárka pálinka. A fájdalmakat jól 
enyhíti 0,30-0,50 g amidczzofen v. Ba.rbarr!ii.d. 
Köhögés ellen kodein v. 0,03 g etilrtwrfin, igen erős 
fájdalmaknál, nyugtalanságnál 0,01 g morfin __ 

Adrenalin.. Vizszini:es fektetós, teljea nyugalom, 2-3 
csepp amilni.trit belélegeztetése vagy más értágítók, 
:mint n·itroglicerin stb. Tüdővizenyőuél vérlebocsátás, 
sztrofantin, hipertoniás de:r:tr6z 50 1nl i. ven. Oxigén
inhaláci6. 

ft_ether. Per os mérgezésnél 1. ált. eljár. 1. pont a). 
Eszméletlenségnél analeptieuraok. Légzésbénulásnál 
1. általános eljárás 13. pont. 

Aktedron. Per os :mérgezésnél 1. ált. eljár. la) Barbi
turátok per os v. injekció alakjában. 

.Alkohol. I. fok (izgalmi állapot); II. fok (bénulásiszak) 
orvosi kezelésre nem szorul, legfeljebb 1-2 csésze 
feketekávét vagy 0,20 g koffeint adunk. A III. fok
ban - a komatosus szakban - esetleg gyomormosás, 
utána koffein injekciók a leghatásosabbak. Légzőköz
pont-izgatók. Szükség esetén Sympa.thomim, légzés
bénulásnál mesterséges lélegeztetés. Igen hatásos az 
ammónia szagoltatása. Plethorásoknál jó tenzió nl.el
lett vérlebocsátás. Tüd6vizenyő jelentkezésekor érvá
gás, sztrofantin, O~-inhaláció. 

Alkoholelvonó szerek (Ant.aethyl, Antabus, Tetraetiltiu
:ramdiszulfi.d). Tulajdonképpen acetaldehid-mérgezés. 
Friss leveg5, koffein, Tetracm·, Syrnpathomim, Pul
sotyl, szükség esetén Lobelin, Spii·act"l.'.n, oxigén, szén
sav belélegeztetése, mesterséges lélegeztetés. Alkoho
los, ecetes, savarnyú it.aJ tilos! 

Altatós:..erek. Per os mérgezésnél 1. á..I.t eljik. 1. pont a). 
Beöntés, utána Prostig-min inj. Meliéktünetek jelent
kezésekor Y2 mg at·rop'in. Szükség szerint.inkább mér
sékelt, de többszöri adagokban koffein, Tetracor, 
sztrichnin inj„ Redimyl inj. i. ven. Ha a légzésben 
zavarok lépnének fel, Lobelin, Spiractin i. ven. vagy 
i. muec. és oxigén-, szénsav-belélegeztetés. Súlyosabb 
mérgezésben sztrojantin. Vérnyomássüllyedés esetén 
Sympathomim inj. Adrenalint kerüljük! Infúziók! 
Penicillin prophylactikusan. 

A.lumen. L. timsó, 

Amidazophen. L. á.1t. elj. 1. pont a) és tünetei. 

Am:ilnitcit. Per os mérgezésnél 1. ált. elj. 1. pont a). 
1íethaemoglobinaemiánál 1. ált. elj. 9. pont. 
Ezenkívül vérnyomást emelők, m:int Sy1npatho-mim, 
Pulsotyl inj. • 
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Álillilonia. Per 08 mérg.-nél 1. ma.rómérgek, lúgok v. 
l. pont b). Belégzé.s esetében. Szemtüneteknél a Szemet 
híg bórsavas v. tiszta vízzel mossuk ki, majd 1-2 
csepp 2-4%-os prokain-oldatot, utána pedig paraf
finolajat cseppentünk be. Fájdalma.k, köhögés ellen 
2-3 cg etihnorfin vagy 1 cg rnorfin inj. Szükség esetén-
02-belélegeztetés. Szájüreg, orr öblögetése híg bór
savas v. tiszta vízzel. Glottis-görcs:, bronchus-görcs, 
tüdővizenyő esetén 1. egyéb ált. eljár. 14., 15., 16. 
pont. Továbbiakban tüneti. 

Anilin. Per os 1. ált. eljár. 1. pont a). P...lkohol, tej, olaj, 
zsír és savanyú ital tilos! Anilinnal szennyezett ruhá
zatot, lábbelit azonnal levetni! A bőrre került anilint 
szesszel (<len. szesz is jó) mossuk le. Methaemoglo
binaemia kezelését 1. ált. eljár. 9. pont. 0 2-belélegez
tetés. Szükség esetén mesterséges belélegeztetés, lég
zőközpontizgatók. Továbbiakban tüneti (collapsus 
,tb.). 

Antifebrin. L. ált. eljár. 1. pont a). Methaemoglobinae· 
mia esetében 1. egyéb ált.. eljár. 9. pont. 

AntimGn~vegyilletek, L. ált. eljár. 1. pont a). Ezenkívül 
lf2~1 g acid. tannicum-oldatban vagy magn. o:xyda
tum. Nátr. tioszulfát inj. vagy Dicaptol. Továbbiak· 
ban tüneti. 

Antipyrin. L. ált. eljár. 1 pont a) és tüneti. 

Anyarozs. L. ergotin. 

Argentllill nitrieum. Gyomormosás konyhasós vízzel, 
utána hashajtó l kávéskanál konyhasóval és carbo 
activatus. lVáfJr. tioszulfát inj. 

Arzén. L. ált. eljár. 1. pont a) és 8. pont. Dicaptol ! vagy 
nátr. tioszulfát. Infúziók! Dextróz i. ven. Környéki 
érszűkítők. B1 vitamin. 

Arzénhldrogén. l\Tátr. tioszulfát i. ven„ esetleg Dicaptol 
i. musc. Alkalizálás. Tra.nsfusio, esetleg vérlebocsá· 
tással párhuzamosan. Infúziók, diuresis fokozása, 
anuria, uraem.ia elleni küzdelem. e., B1 -vitamin. 
Ü:;:·inhaláció, szükség esetén sztrofantin. 

Atropin. (Belladonna, maszlagos nadragulya.) L. ált. 
elj. 1. pont a) . .A gyomormosás olajozott szondával 
történjék. Sevenal inj. ve..gy 1 cg morfin. Ha morfint 
adutL~ úgy állandóan figyeljük a légzést. Szükség 
esetén lekötés, kényszerzubbony. 
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A.zophenum. L. antipydn. 

Báriumvegyületek. L. ált. eljár. 1. pont a). Hashajtás 
mindig szulfátos hashajtóval! (lna.gn. vagy natr. 
sulfuricurn). 3%-os nátr. szulfátból 20 ml i. ven. 
többször is, vagy nátr. tioszulfát i. ven. Fájdalmas 
bélgörcsök ellen papaverin, atropin. Légzésbénulásnál 
mesterséges lélegeztetés, 0 2 -belégzés. 

Benzin. Per os mérgezésnél 1. ált. eljár. 1. pont a). 
Narkózisnál légzőközpont-izgatók, 0 2-, 002-beléle
geztetés. Koffein, Lobelin, Spiractin, Tetraeor. Nagy· 
fokú nyugtalanságnál Sevenal inj. 

Benzol (toluol, xilol). L. benzin. 

Bizmutvegyületek. L. higany. 

Botulismus. Hazánkban igen ritka! Nem tévesztendő 
össze a salmonellák, staphylococcusok stb. által oko
zott ételmérgezésekkel. A botulismust a secretiós 
zavarok és a bénulásos tünetek - melyek elsősorban 
bulbaris jellegűek - jellemzik. T: gyomormosás, 
erélyes hashajtás, beöntések, Prostigmin inj„ Stig
rrwsan inj. Ha van, az első 24 órában botulismus
szérum. Nyelési képtelenségnél minden per os ital, 
étel eltiltandó (aspiratiós pneumonia! !). Mesterséges 
táplálás, infúziók. Na.ponta egyszer 1-2 mg pilo
karpin és sztrichnin (2-3 ing) inj. Légzésbénulásnál 
mesterséges léleg0ztetés. Prophylactikusan penicillin. 
Gondos ápolás és egyéb tüneti eljárások. 

Bróm (elenll). Per os inérgezésnél 7'_2 lit. 1 %·os nátr. 
tioszulfát- vagy 1 %-os nátr. hidrokarbonát-oldat ita
tása. Utána hashajtó és carbo activatus. Konyhasó 
i. ven. Belélegzés esetében (brómgőzök) 1. klór v. 
ált. eljárás 2. pont. Bőrről nátr. tioszulfát- v. nátr. 
hidrokarbonát"oldattal mossuk le. 

Brómaceton. A szemet tiszta vízzel vagy 2-3 ~~ -os 
nátriumbikarbonátos vízzel mossuk ki. Szemfájdal
mak esetén 1-2 csepp 2~{i-os prokain. Fájdahnak, 
köhögés ellen fájdalomcsillapítók, kodein. Bőrtünetek 
esetén hűsítő kenőcs {Ung. alum. acet.). 

Brómbenzilcianid. L. brómaceton. 

Brómsók, L. altatószer-mérgezés, és konyhasó i. ven 
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Camphora. L. kámfor. 

Carboneum sulfuratum. L. szénkéneg. 

Carhoneum teb.'achloratwn. L. szént.etraklorid. 

Chinin. L. ált. eljár. 1. pont a). EzenJdvül értágítók. 
Amilnitrit vagy nikotinsav, B1 - és A-vitamin. Bő 
folyadékfelvétel, diuresis fokozása. 

Chlar. L. klór. 

Chloroformium. Per os 1. ált. eljár. 1. pont a). Légző
_ központizgatók, 0 2 -, 00~-belélegeztetés, szükség ese
tén 1nesterséges légzés, szívmasszázs. Fenyegető szív
bénnlásnál sztrofantin i. ven., szívbénulásnál adrenalin 
intracard.ialisan. Adrenalin csak mély comában adha
tó! Belélegzésnél mint fent, ált. eljár. nélkül. 

Chlorngenium. (Chloramin, Neomagnol.) L. ált. eljár. 
1. pont a). Tej, tojásfehérje, nátr. hidrokarbonát. 

Chlorphenanum. (DDT, Gesarol, Neocid.) L. ált. eljár. 
1. pont a). Olaj, zsír, tej tilos. Nyugtalanság, görcsök 
esetében barbiturát inj. Infúziók. 

Cián és vegyületei. Per os mérgezésnél, ha a tünetek még 
nem fejlődtek ki, 1. ált. eljár 1. pont a). A gyomor
mosó vízbe 1 csipetnyi (kb. 2 g) kál. hipermangánt 
tesfilink. Ezután közvetlenül, esetleg ezt megelőzően 
5-10 ml 4----5%-os natr. nitrosum inj. i. ven„ lassan. 
Rögtön utána 20-40 ml 10%-os nátr. tioszulfát inj. 
i. ven. Ez utóbbit rö-vid időközökben (10-15 perc) 
kb. 3 ízben megismételjük. Ha a mérgezett állapota 
lényegesen nem javul, úgy 2 óra múlva az eljárást 
fél adagokkal megismételjük. Egyéb, de kevésbé érté
kes eljfuások: 1. 10-20 ml 1 %-os metilénkék inj. 
i. ven„ utána 20~~-os dextróz 30-40 ml. 2. 10%-os 
nátr. tioszulfát 30-40 ml i. ven. 3. Pár csepp (III-V) 
amilnitritet lélegeztetünk be 2-3 ízben 5 percen- -
ként. Ez utóbbi bármely eljárás mellett is alkalmaz,":
ható, - sőt ajánlatos. Belélegzéses mérgezésnél mint; __ 
fent, kivéve a gyomormosást stb. Légzési zavarok,<' 
bénulás esetében kitartó mesterséges lélegeztetés,~'
Űz-inhaláció. 

Cinkvegyiiletek. L. ált. eljár. 1. pont b), de utána 
vízben szuszpendált carbo activatust is adunk. 
vábbiakban tüneti. 
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Clark i:. L. adamsit. 

Cluk II. L. adan1sít. 

Cocain. Per os mérgezésnél 1. ált. eljár. J. pont a), 
továbbá pár csepp amilnitrit vagy más értágítók. 
·vízszintes fektetés. Nagy nyugtalanság esetén bar
biturát inj., esetleg iv. narkózis (Intranarcon). Morfin, 
adrenalin t-ilos! Bénulásí tünet-elmél koffein, T.f!;tracor, 
Lobelin, 0 2 - és COz-inhaláció, mesterséges lélegeztetés. 
Szívgyengeség esetén sztrojaritin. 

Coeainum llO"\-'Uin (és más helyi érzéstelenítő). L, 
cocain. 

Cuprum sulfuricum {rézgálic, kékgálic, kékkő). Óvatos, 
. de alapos gyomormosás, utána vízben szuszpendált 
:-_ carbo activatus. Nátr. tioszulfát i. ven. Infúziók, 
\r;' analepticumok Simpathomim vagy Pitlsotyl. Haemo
~L lysis eset.én haemolytikus icterus (1. ált. eljár. 10. 
r,..__pont). 

Darázscsípés. L. méhcsípés. 

Denaturált szesz, A közönséges, forgalomban levő dena
turált szeszben nincs metilalkohol! ~~ továbbiakban 
l. alkohol. , 

Di'chlordiaethy!sclfid. L. mustárgáz. 

Digitalis ~ készítményei. Per os 1. ált. eljár. 1. pont a). 
'~ov~,bbiak?an ati·opin inj. 1 mg naponta 2-3-szor. 
jj el~unő sa.padt arc esetén 2-3 csepp amilnitrit· 
be.lelegeztetés vagy más nitrit és koffein. Nyugtatók, 
IIllllt pl. Sevenal. Légszomjnál 0 2-inhalúció. Szív
block tüneteinél Diaphyllin i. ven. Morfin tilos! Teljes 
nyugalom, mozgástilalom ! 

Dini.trohenzol. L. nitrobenzol, azzal a különbséggel, 
hogy nagyobb metilénkékadagokr-a van szükség, és 
lefolyása. lényegesen hosszabb. 

'c>~Dinitrakrezol (sárga méreg, permetezőszer). Per os 
~nérgezésnél l._ ált. eljár. Bőséges cukorbevitel per os 
es parenter~lisi;n, infúziók. Nyugtalanság, görcsök 
esetén ba;biturátok. Szükség esetén keringést javító 
s~erek. Borre került anyagnál szappanos vízzel, illetve 
vizes lemosás, szemből tiszta vízzel kimosás. Alkohol 
tilos! 
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Diphenylaminarsinchlurid. L. adatnsit. 

Diphenylarsinchlorid. L. a<lan1sit. 

Diphenylarsincianid. L. a::la1nsit. 

Ephedrin. L. Aktedron. 

Ergotin. L.· ált. eljárá,c;, Értigítók, papaverin, a1nilnitrit 
meleg fürdők. Görcsök esetében barbitu.rátolc, sűlyo~ 
görcsöknél i. ven. narkózis (Venobarbital stb.). 

Égetett mész. Bőrről olajjal távolítjuk el. Szem: Cukros 
vízzel mossuk ki, utána 1-2 csepp paraffinolaj.:: .. ;; 
A részecskéket úgy távolítjuk el, hogy előbb érzés, __ .··+ 
telenítjük, majd olajba mártott finom ecsettel a ré . .-.-.
szecskéket eltávolítjuk és a szemet 4% -os ammónium.-;.:; 
klorid-oldattal mossuk ki. Per os mérgezésnél cukros:~: 
tej vagy olaj, tej, tojásfehérje. A tov:ibbiakban l. "'· 
marómérgek, -lúgok. .i 

Étel~, élelmiszer*mérgezések (hűs, hal, hurka, konzerv,_-:; 
tojás, fagylalt, tejtermékek stb.). Ha feltehető, hogy: 
a gyomor-bélhuzamban még van a mérgezést okozó_ S 
ételből, élelmiszerből, úgy 1. ált. eljár. 1. pont a). Ha 
a hányás, hasmenés folytán már kiürült, úgy csak.~.{;. 
vízben szuszpendált carbo activatust adunk. Legfonto .. ,;\ 
sabb a víz- és sóveszteség parenteralis pótlása i. ven. -
adott 10-20ml 10%-os konyhasó inj.-valvagyinfűZi. 
ókkal ! Ugyancsak megszüntetjük a collapsust is. Leg: ::"! 
alább 8-10 órán át teljes, még folyadékokra is kiter-.:..2. 
jedő koplalásl Bélgörcsök ellen ún. kólika-cseppek ·\S 
a f6jfájást amidamfen kúp szünteti. l\ieddő hasmené'.'.{tf 
seket láztalanság esetén ópiátokkal kezeljük. -, 

Etilbenzin. L. benzin. Az etilbenzinben 0, 6 pro nllll. ólom:'_:~ 
tetraetil van, s így per os mérgezésben ez számításfoil 
nem jöhet. 

Faszesz. L. metilalkohoL 

Fenacethu L. ált. eljár. J\-feihaemoglobinaemia esetéb(JÜ~; 
1. ált. eljár. 9. pont. ~'.%; 

Fiuoracetátok. L. ált. eljár. 1. pont a). Görcsök eseté~~[' 
lm.rbiturátok, narkózis i. ven. \Tenobarbital stb.~';[ 
v01. Szívzavaroknál sztrofantin i. ven. ?! 

Fluarfoszfátok ( sze1·ves foszforsavrr::gyúletek). L. ált. eljrii<~ 
cholineszterasebénítóknál, 20. pont. - ·:·~ 
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fluorhidrogén, fluorsav. Beléfr-{JzéB esetében i. klór, ezen
kívül kalcium i. ven. Bőr: bő vízzel való lemosás, 
1nég jobb calc. chlor- vagy calc. gluconicum-oldattal. 
Utána magnézium glicerin- (1 : 2) péppel vagy nedves 
calc„ chlor, vagy gluconic.-os gézzel fedni. Igen jó 
hatásúnak mondják a 10%·os calc. gluconic.-oldattal 
való körülfecskendezést és ezzel nedvesített komp
ressz ráhelyezését. Per os mérgezésnél kalciurn per as 
(calc. gluconic„ kréta, tojáshéj, ma.gn. usta stb.), 
kalcium i. ven. Továbbiakban 1. marómérgek, -savak. 

Flourv~gyületek: (szervetlenek). L. ált. eljár. 1. pont a), 
kalcium ( calc. gluconic., cal e. carbonicum, kréta stb.) 
per os. Kalcium i. ven.! 

Formalin (formaldehid, Lysoform). Per os 1. ált. eljár. 
1. pont b). Belélegzés esetében mint klórnál. Továb
biaknál 1. marómérgek. 

foszfor. Per os mérgezésnél. Hánytatás 1 %-os rézszul
fát-oldattal, ami egyben antidotum is. Utána, ha 
kivihető, gyomormosás 1 pro mill. kal. hype:nna'tlg.
oldattal. Ezután sós hashajtó carbo activatusszal. 
Prophylactikusan májvédelem, l. ált. eljár. 11. pont. 
Tej, zsír, olaj, ricinus adása is tilos! 100-150 g 
paraffinolaj adható. Fo8zforsérülés, pl. foszforgyújtó
bomba stb. Szem: azonnal bőséges öblítés, mosás 
2-3%-os szódabikarb.-oldattal. Utána igyekszünk a 
látható foszforrészecskét csipesszel eltávolítani. l\iinél 
gyorsabban szakorvoshoz kell juttatni a beteget. 
útközben is szódabikarb.-öblítések. Ha a foszfor a 
ruházatra került, úgy azonnal levetjük azt, és az 
egészet vagy az érintett részt víz alá merítjük. 
Az oltást víz hlányába_._'l nedves homokkal, földdel, 
nedves ronggyal, szükség esetén vizeletünkkel is vé
gezhetjük. Óvjuk a ruhát a megszáradástól, mert ez 
esetben a foszfor is1nét meggyullad. A bőrre került 
foszfort előbb az említett úton eloltjuk, legjobb, ha 
a végtagot vízbe merítjük vagy folyóvíz alá tartjuk, 
és kés fokával vagy más alkalmas tárggyal a több
nyire ragacsos masszát lekaparjuk. Utána 5'}~-os 
rézszulfát-oldattal többször lemossuk és ezt többször 
megismételjük. Utána a látható barnás részecskéket 
eltávolítjuk és rézszulfát- vagy nátriumbicarbonát
oldatba mártott kompresszt helyezünk a sebre. Kenő
csöt, olajat a sebre csak akkor szabad tenni, ha az 



összes foszfort eltávolítottuk. A hajzal1·a jutott fosz.., 
fort haSonlóképpen kezeljük, dc az oltás után a hajat 
tőből lenyírjuk, levágjuk. 

Foszgén. Foszgénmérgezésre gyanús .egyént, még ha-: --é 
tünetmentes is, teljes nyugalomban, teljes mozgás. ·yt} 
tilalom mellett, 24 óráig megfigyelés alatt kell tar_: „ •• ,, 

tanunk. Szállítani is csak járművel szabad. Kezdődő- -- ;;;A 
vagy kifejlődött tüdővizenyő esetében 1. ált. eljár.,- - --- l 
toxikus tüdővizenyőnél 3. pont. Gyógyult foszgén. 
mérgezett hosszabb időn át pihenésre szorul. 

Gázmérgezés (világító-, kipufogó-, füst·, generátorgáZ)~ ·
L. szénmonoxid. 

Gombamérgezés. Gombamérgezésen csak a mérgesgom~ 
bák által okozott megbetegedéseket értjük. A mérge. 
zést okozó gomba milyenségét {csoportját) s így a 
gyógyítást is az összevont Rácz-féle csoportosítás út
ján állapíthatjuk meg, a1nely a lappangási idő és a 
tünetek viszonyán a.lapul. 

I. tipus (csoport): 
a) Hányás, hasmenés, rövid, 1 / 2-3 órai lappangás; 
b) koleriform hányás, hasmenés; hosszú, 6-12 órai, 

sőt hosszabb lappangás. 

II. típus (csoport): A_tropinmérgezéshez hasonló tünetek. 

III. típus (csoport): J'Yiuszkarinmérgezéshez hasonló 
tünetek. Hányás, hasmenés a II„ III. típusnál is 
előfordulhat, de a domináló tünetek mások. 

I. típus. a) Gyomormosás, hashajtó carbo a-ctivatusszal 
10 ml 10%-os konyhasó i. ven., szükség esetén in. 
fúzió, collapsus·kezelés, 8-10 órán át koplalás. 1-2 
nap alatt gyógyul. Rendszerint a Boletus-, Lactarius-, 
Scleroderma·, Russula-gombák mérges fajtái okozzák. 
b) Súlyos, a kolerára vagy arzénmérgezésre hasonlító 
tünetek gyakran súlyos májkárosodással. Gyors ex- „ 

siccosisra vezet, collapsus szívgyengeség, ritkábban 
anuria, uraemia. Gyógyítás: gyomormosás, vízben 
szuszpendált carbo activatus, ha módunkban áll, az 
első 24 órában_ antitoxikus szérum. I. ven, 10%-os 
konyhasó, napi 2-3 lit. infúzió, csepegő infúzió, 
20%-os dextróz napi 100-150 ml, collapsus elleni 
szerek, sztrofantin. ~Iájvédelem_ (9. pont). Ckolinc}ilo
rid, melléhoesekéreg-készit·mények. Anuria esetében a 
megfelelő eljárások. 

Okozói a gyilkos galóca és rokonai, valamint ritkáb· 
ba..'1 a közönséges papsapka. és a vörhenyes őzláb· 
gomba. 

II. tipus. Gyo1normosás, hashajtás, carbo activa-t.us. 
Nyugtalanság. delíriu__m ellen barbiturátok va.gy I cg 
nwrfin, 1-2 nap alatt gyógyul. Okozója a légyölő és 
párducgalóca. 

III. típus. Gyomormosás, hashajtás, carbo activatus. 
1 ml atropin inj. s. cut., 109-b-os konyhasó i. ven. 
10 ml. Szükség esetén infúzió. Okozói legtöbbször 
a susulykafajok. 1-2 nap alatt gyógyul. 

Gyufaoldat. A jelenlegi használatban levő gyufák (gyufa
fejek oldatai) mérgezést nem okoznak, de biztonság 
okából l. ált. eljár. J. pont a). 

lfumuzsír, hamulúg. (Kal. carbonicum.) L. maró1nérgek 
·lúgok és 1. pont b). ' 

Reresó. Kalcium inj. i. ven. és i. musc. Gyomormosás, 
b~sha~tá.s, oar~o activatus. Továbbiakban az esetleges 
oligur1a, anur1a, uraemia kezelése. Szükség esetén 
per os oa.Zc. carbonW (kréta) vagy ca.lc. gluconic., calc. 
chlor„ tojáshéj vagy más kaJciumkészítmény bőven, 
majd hánytatás és újból kalcium. 

Higany „fém". A fémhigany per as (Iázmérőtörés, Can
tor-szonda, suicid kísérlet) nem szokott mérgezést 
okozni. Biztonsági okokból, míg ki nem ürül, naponta 
3X1 kávéskanál carbo activatu..s és hashajtó. 

Higanyvegyületek (szublinWt, oxicianid, kalomel stb.). 
Gyomormosás, ha lehetséges tejjel, tojásfehérjés tejjel 
vagy tojásfehérjés vízzel (2-3 tojásfehérje 1 literre) 
vagy 1 %:os nátr. tioszulfát-oldattal. Utána hashajt,ó 
carbo actlvatusszal. Karlsbadi só adása tilos konyha
sótartalma mia.tt. Utána Düx1ptol injekciók a hasz
nálati utasítás szerint vagy 10%-os nátr. tioszulfát 
10-20 ml, napjában többször több napon á.t. Bél· 
mosások 1 %-os nátr. tioszulfát.oldattal. Infúziók, 
konyhasó i. ven„ dextróz i. ven. Szájápolás H

2
0 . 

oldattal, gingivitist ne kezeljünk adstringens old~· 
tokkal; a nyál:'tt a beteg ne nyelje le. Oliguria, anuria, 
uraemta esetén a szokásos eljárások. Dekapszulálás 
nem hoz eredményt. Továbbiakban tüneti. 
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Hypo „l" (1nosó- és fehérítőszer). L. marómérgek 
-lúgok. >' 

Ideggázok (Tabu.ni, Sarin, Somnn). L. ált. eljár. cholines
terase-bénítók. 

Jódtinktúra. Keményítős vagy lisztes pépet itatni, eset. 
leg 2-5%-os nátr. tioszulfát-oldatot. Shockot, col
lapsust, gégevizenyőt 14. pont eljárással kell kezelni. 
A továbbiakban: mint marómérgezésnél. 

Kalium chloricum. L. ált. eljárás 1. pont a). Ezenkívül 
alkalizálás, bő folyadékbevitel per os és parentera
lisan. l\:Iethaemoglobinaemiánál 1. egyéb ált. eljár. 
9. pont. Oliguria, anuria, ura.emiánál a szokásos eljá
rások. Savanyú italok, ételek, alkohol tilos. 

Kalíum hypermanganicum. A gyomormosás nem min
dig vihető keresztül és nem döntő fontosságú. He
lyette tej, cukros tej, tojásfehérjés tej vagy víz, 
egyéb híján cukros víz itatandó. Szájüregöblítésse] 
vagy enyhe vízsugárral inegtisztítandó az odatapadt 
kristályoktól. 2-3%-o,.; nátr. tioszulfátos öblögetés is 
jó, per os is hasznos. 'l'ovábbiakban tüneti (shock, 
collapszus, gégevizenyő, fájdalom stb.), egyébként 
mint marómérge1ksnél. 

I(arhalsa-v. Bőrről alkohollal (dcn. szesz is jó) n1ossuk le, 
11tána olajos kötés. Per os n1érgezéRnél 1-2 dl nö
vényi olaj, ricinus, utána hashajtó (kesen'ísó, még 
jobb a glaubersó), nátr. szulfát. Ha kivihető, úgy 
előbb gyomormosás, utána ná.tr. szulfát-olda.t és carbo 
activatus. 10%·os nátr. tioszulfát, vagy 3%-os nátr. 
szulfát i. ven. Továbbia.kban analepticumok, légző
központ-izgatók, collapsus-kezelés, szükség esetén 
mesterséges lélegeztetés. 

Kámfor. I~. :ált eJjár. I. pont 1,J,,). ~yugtalanság esetén 
barbiturátok inj. alakjában. Súlyos görcsöknél i. ven. 
narkózis (Venobarbital stb.) 1 cg rriorffn. Ko(fwin fokoz
hatja az izgalmat. 

Kéndioxid. L. klór. 

Kénhidrogén. Iliiesterséges lélegeztetés, légzőközpont
izgatók. 0 2- és C02 -inhaláció, analepticumok, col
lapsns-kezelés, szükség esetén transfusio, vérlebo
csátás. 

l(ígyómarás. Ha a végtagon történt a marás, úgy a seb 
felett lekötést, leszoritást végzünk, majd a marás 
helyét sebészetileg feltárjuk, kivéreztetjük, kiszívjuk 
(Bier-harang stb.), esetleg klórmész- vagy kál. hiper
mangán_-oldattal kimossuk. Szokásos a marás kör
nyékét 1 %-as klórmész- vagy ~-1 %-as hipeTinan
gán-oldattal körülfecskendezni (gyakran __ ne~r?sist 
okoz). Ha van polivalens viperaszérumunk, :úgy a 
inarás környékét ezzel fecskendezzük körül, és inég 
10-20 ml·t adunk i. musc. Mérsékelt mennyiségű 
a.lkoholos ital (pálinkaféle) jót tesz, úgyszintén erős 
babkávé is. Analepticumok, Szükség esetén mester
séges lélegeztetés, 0 2-, C02-inha1áció. Prophylacti
kusan penicillin. 

Klór. L. ált. eljár. 2. pont a). 

Klóracetofenon. L. brómaceton. 

IOórmész. L. ált. eljár. marómérgek, -lúgok és 1. pont b). 

I{fórpikrin. A szemet tiszta vagy 2-3o/~-os nátrium-
bikarbonátos vízzel mossuk ki. Alkalizáiás. A hányást 
jól csillapítja 1-2 pohárka pálinkaféle. 1Iethaemo· 
globinae1nia esetén l. ált.. eljár. 9. pont. Továbbiakban 
1. foszgén. 

K!órvinilal'zinklorid. L. Lewisit. 

Koffein. L. ált. eljlir. 1. pont. a). Nyugalon1, barbiturá· 
tok, 2-3 csepp amilnitrit és tüneti kezelés. 

Kokain. L. cocain. 

Kombinált porok. L. ált. eljár. 1 pont a) és tüneti. 

Kőrisbogár. Óvatos gyomormosás, hashajtó (keserűsó, 
glaubersó 1) carbo activatus. Alkalizálás, infúziók. 
_A nyelőcső, gyomor fájdahna,i;;sága ellen 1 %-as pru
kat·n-oldat 3 X 1 evőkanállal. Hólyagmosás langyos 
vízzel vagy 1 %-os nátriumbikarbonátos oldattal. 
Oliguria, anuria, uraemia esetén a szokásos eljárások. 
Fájdalomcsillapítás és más tüneti kezelés. Tej, oJaj, 
zsír, alkoholos ital tilos! Az esetleges hólyagokat 
megnyitjuk és tartalmukat kibocsátjuk. 

Króm.sav és sói. Óvatos gyomormosás tejjel, tejes víz
zel, tojásfehérjés tejjel vagy vízzel. Utána n1agn. usta 
és carbo activ., 10%-os nátr. tioszulfát 10-20 ml 
i. ven. Fá.jdalomcsilla.pítás, infúziók. Oliguria, anuria, 
uraemia esetén a szokásos eljárások. 
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Leander. L. digitalis. 

Lewisit. L. must:-'t.rgáz. Azonkívül Dica.ptol injekci' 

Lysoform. L. formaldehid. 
,.·.':J~~:;:i 

Marómérgek (lúgok, savak). Az általános eljárások: ~-~„{Y§f7~1 
L ált. eljár. 1. pont b) - után a helyi (nyelőcső~··~:K~·~ 
gyomor-) fájdalma~ és a, nyelési panaszok.enyhítésé~·(~;~'i:i:j 
a naponta 3 X l evokanallal 1 %-os prokain-oldat v-álf~'.;j,~;:J 
be. A nyelőcső- és gyomor-spasmusokat papaverin:.::Ei:j~l 
belladonna-a1nidazofen kúpokkal vagy Troparin injek:{b;ft~! 
cióval szüntetjük. Glottis-oedemánál 1. ált. eljár~;;)~:~ 
14. pont. Tú.plálékul az első napol~~an c,sak teje~:.~fJ'.t-f 
rendelünk, amely, mint :fino1n emulz10, gyogyszer :iá.f~Zfl 
és tápsz~,r ~s. ;rcésőbb'.3n folyékony, 1:1-ajd P.épes di?t~~„{~~· 
írunk elo es 1gy tovabb a normál etrend1g, az alla-:".Xr:1· 
potnak megfelelően. Súlyos esetekbe~ már, az elS·ő····· .... :·.···· •. •; .. :.~{ •. • •. ···• naptól infúziókat adunk és mesterseges taplálásra";~l'. 
térünk, melyet 0- és B 1-vitan1in injekcióval egészí„/·tl; 
tünk ki. Az esetleges perforatiók műtéti eredménye·::::4 
igen rossz, csaknem kilátástalan. Szűkületek (nyelő:."';;; 
cs6-, pylorus-) műtéti indicati6ját, úm. gastrotomia,/J· 
gastroentero-anastomosis, lúgrnérgezésnél 6 hét, sav- ·;::S:· 
mérgezésnél 4 hét előtt nem állítjuk fel. Ha a bereg ·''.;!. 
állapota megengedi, jobb 8, illetve 6 hét után ope·.\;t; 
rálni. A korai szondázás felnőttek lúgmérgezésében·:.:"_S]: 
nem váltotta be a reményeket. Komolyabb maró-){ 
mérgezés eseteiben az első napokban prophylactiku~'"' 
san penicülin-kezelés. 

Metilalkohol. Közvetlen a mérgezés után ált. eljár. ,_ 
1. pont a). Etilalkohol 30-40 ml hígítva per o~ vagy „. 
szondán át, pár napon keresztül. Erélyes alkahzálás,.,,c 
bő folyadékfelvétel, infúziók. Analepticumok, légző„ 
centrum-izgatók, 0 2-inhaláció. Első órákban vérle-
bocsátás. B 1-vita1nin inj. '/ 

frletilbromid. Légzési zavarokban, fenyegető légzésbénti~:·:~'. 
- lás esetében légzőközpont-izgatók, 0 2-, COrinhaláci6.._: .. ;: 

szükség esetón mesterséges lélegeztetés. Tüdővizenyő- ' · 
nél vérlebocsátás, 20-40%-os dextr6z 50-100 ml 
i. ven., sztrofantin i. ven. Görcsök, izgalmi állapotok;; 
jelentkezésekor~i. ven. narkózis (Venobarbital stb.).,._ 
Infúziók. 

Méhcsípés. Fullánkeltávolítás, a szúráshely ki.szívása·~ 
(szivar-, cigarettaszipka), utána szalmiákszesz- vagy 
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más lúgos oldattal bedörzsöljük. Általános tüncteknól 
adrenalin in}. }'2 inl vagy adrenalin-spray vagy 
efedrin. Calc. glu.conicum inj. i. ven., vagy i. musc. 
'füd6"vizenyő jelentkezésekor sztrofantin i. ven. col
Iapsusné..l analepticurnok, ér.szűkítők. Légzésbénulás
nál mesterséges lélegeztetés. Lobelin, Tetracor, Spi
ractin, 002 -inhaláció. A szájüregben történ~_sz~(Ísnál 
vagy glottis-oedemánúl ail:rennlin-spray vagy i'lij. calc. 
gliwonicu1n i. vcn. Szükség esetén tracheotomia. 

l\Iésznitrogén ( calciuni cianamid). Per os mérgezésnél 
I. ált. eljár. 1. pont b) és maró1nérgek, -lúgok. Belé· 
legzés esetében tüneti. Alkohol tilos! 

Marfin és származékaj. Per os mérgezés. Ha a mérgezett 
állapota n0m tűl súlyos, úgy gyomormosás, carbo 
activatu.s és hashajtó. Ha légzésbénulás fenyeget, űgy 
előbb megszüntetjülr a veszélyt, és csak azután kísé· 
reljük meg a gyomormosást vagy csak vékony szon
dán át keserűsó-olda tbarr szuszpendált carbo activa
t·1Mt viszünk a gyomorba. Az újabb kutatások a több
szöri gyomormosást feleslegesnek tartják. I\finden 
figyeln1ünket a légzés fenntartásffi-a fordítsuk gyógy· 
szeres, űm. Lobelin, Spiractin, Tetraaor, sztrichnin, 
n-allylmorphin (])lalorphin), 0 2 + C01-inhaláci6 és 
mechanikus úton, mint mesterséges lélegeztetéssel. 
A 1ner;terséges lélegeztetést kisebb megszakításokkal 
néha órákon át kell folytatni. Alkalmanként a „vas
tüdő" sokat segíthet. Bélmosások ajánlatosak. Fenye
gető tüdővizenyő esetén sztrofantin. Elhűzódób b le
folyáskor infúzió, peaicillin. Gondos ápolR.s, állandó 
felügyelet, katéterezés. Parente1-alis mérgezésnél 1. ált. 
eljár. 6. pont. 

1\-[osópor. L. ált. eljár. marómérgek, ·lúgok és]. pont b). 

~fustárgáz. Bőrön csepp, permet. A bőrre jutott mérgező 
anyagot vattával, gézzel, itat6spapírral vagy bármely 
más alkalmas anyaggal filitatjuk (ledörzsölni, letö
rölni tilos!), és a helyét klórmészpúderrel (1 rész 
klór1nész + 1 rész talcurn) behintjük, és ezt kb. 
10 percig rajta hagyjuk, majd lemossuk. Még jobb, 
ha erre a célra az ún. gézsebcsomagot használjuk, 
a rajta levő használati utasítás szerint. A hatástala
nítás céljára alkalmas még a chlorogenium (N eo
magnol) is, de ezek csak nedvesen, víz jelenlétóben 
hatásosak. Sz'Jkség esetén víz hiányában a szennye-
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zett területet behintés előtt nyállal nedvesítjük meg·.'.: 
(megköpdössük), vagy vizeletet használunk a; 
célra. Hatástalanító szerek hiányában 
lehet a szappanos vizes lemosás is,.sőt a 
eljárások után is jó, ha szappana::; vizes 
alkalmazunk. A mustárgáz okozta erythemára vala. 
milyen ld.óros oldattal (1-2%-os chlorogenium) ned
ves kötést helyezünk. Ha bulla fejlődött és még nem 
nyílt meg, úgy fejlődésének csúcspontj4.n (3-4:. nap) 
a bullát a legnagyobb sterilitással az alapjához közel 
megnyitjuk és a tartalmát kibocsátjuk, majd a hólyag 
falát óvatosan eltávolítjuk. A sebre 1-2%-os chloro
geniummal átitatott gézt helyezünk és naponta több~· 
ször váltjuk. Ha a gyulladásos folyamat lezajlott, 
úgy rá térünk a steril száraz vagy indifferens kenőcsös 
kezelésre. Fertőzés esetén helyi és általános chemo
therapiás vagy antibioticurnos kezelés. 
Bőrön gözhatás. L-'\. ruházatot levetjük és az egész 
testet szappanos vízzel lemossuk, esetleg még klóros 
vízzel is. Utána a bőrt tiszta vazelinnal bekenjük. 
Szmngőzhatás. A szemet 2%-oS natr. bikarbonátos 
vízzel mossuk ki, és ezt többször megismételjük. 
Az öblítések után alkáJiás szemkenőcsöt alkalmazunk, 
A fájdalmakat 2%-os proka.in-old,at becseppentésével 
enyhítjük (kokain tilos!). A továbbiakban naponta 
2-3-szor paraffinolaj_at cseppentünk a szembe. Fer
tő?..és, komplikáció esetén szakorvos l A szemet erős 
fénytől óvni! Osepphatás. Ha a szembe folyékony 
mustárgáz került, úgy azonnal bőséges nátriumbikar
bonátos vagy tiszta vízzel való 1nosás, minél gyor
sabban szakorvosi kezelés. 
Belélegzés esetén. A belélegzett inustárgá.z a légző
s:z:er\~eken hurutos, álhártyás, necrotikus folyamato
kri,t idézhet elő. Ritkábban kisfokú körülírt tüdő
vizenyőt. Gyakori a pnewnonia is. A gyógyítás ennek 
megfelelően a belgyógyászati szabályok szerint tör
ténik. Penicillin már prophylactikusan is adandó. 
A fájdahnas gégefő localis kezelése: helyi érzéstelení
tőkkel való ecsetelés. Igen jó a rnetilénkék-kokainos 
ecsetelés. Köptetők, inhalálás, kdhögés és fájdalom
csillapítók, nyugtatók, altatók, vitaminok, szükség 
esetén excitánsok, sztrojantin. Gondos ápolás, táplálás, 
psychotherapia a gyakori depressio miatt. Per os 
mérgezésnél (mustárgázzal szennyezett ételek, italok 
fogyasztása} l. ált. eljár. 1. pont b} és tüneti. 
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Nikotin. J>er os l. ált. eljár. J, pont u) An 1 . 
. koffein, _babk~vé, alkohol (pálinka}. Légz~s?-~icumok, 

mesterseges lelegeztetós légzőközp t · ellUlásnál 
sw -' s ' ' on izgatók , 1M.rr1assY1'zs. ' z;1vbénulásnál adrena{ · · t ~, sz1v-

'in in 1·aca.rdiali 
Nitrohenzol. L. anilin. san. 

Nitrogén.mustár. L. mustárgáz. 

Nitroglicerin. L. a1niillitrit. 

Nitritek, nitrátok. L. ált. eljár. 1. pont a) . 
mok. 11-fethaemoglobinaemilinAl. 1. ált i-~i\.naleptwu
KáJiumnitrát (salétromsó) esr>tében k, e 1ar, 9. pont. 
bő folyadékfelvébel. " ony 1a.só i. von„ 

Nitrózus gázok, L. foszgén. 

Novocaiu ( coca-inurn nouum vrvc-vln) ' " · 
' L ~ _ • L. c>OCalh. 

Ólomsók. L. ált. eljAr. 1. pont a' H 1 . , 
u[-f'ttal ioo1 , J· as 1aJtás nát" sz Ja ' ;o·os natr. tioszulfát inj · . · '· 

gluconicuni injekciók. Fájdahnas "bticr~en,:_~alctil un 
papaverin, opi<ltok. to rcso e len 

Ólo~tetl"a~til: Per os l. ált. eljár. l. pont a. 100;,:_ , 
t1oszulfat 1. ven. Nyugtalanság d !' . ) , ,o 0

.' 
J •t , , ,e tr1um esetén bar 
JI uratok, zárt ehnooRzt'.llv Morfint 1. · , · - ~ · ne UCJ!mk. 

Opiwn. L. n1orfin. 

Oxálsav. L. heresó. 

Parathion. L. ált. elJ'úr. "1 i · l · , "io 1nes ,e1•az-hénítók okozta 
mergezésnél, 20. pont. 

Petróleum, L. á.lt. eljár. J. pont a) :~s tüneti. 

Pi~okar1~in. L. ált. eljár. l. pont a). Atro]Jin T ,<; 
Kezelcs. · tJS tüneti 

PirogaHoL Peros l. ált. cij:i.r. 1. pont a) Métl"~(~n 1 1 . ae1ni«iná] 1. &.lt. ;;ljc1r. 9. pont. - · ~ ...._., 1og D J111-

Proeain. L. cocain. 

Ric~n~-?1~~·„ L-, ált. elj,J.r: 7. pont a). Bevonószer·ek é.s 
tur:.etI. 87.ukseg ese~en infúziók és a.na!"pt,·c·,. , - ,; ,.non. 

Schwei:nfurti z~Htl. L. arzé11. 

Secale cornutum. I,. ergotin. 
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Stihinm~vegyilletek. L. antimon. 

Szénsav (C02). ldesterséges lélegeztetés! 
Lobelin, Spiractin i. ven. 

Szén.t..éneg (széndiszulfid). Per os 1. ált. eljár. 1. pon~ 
To\Tábbiakban légzőcentrurn·izgatók .. O~-, -C02-~ 
ükió. Szükség esetén mesterséges lélegeztetés. · --

Szénmonoxid. Oxigéninhaláció. Szükség esetén m.68 
séges lélegeztetés. Legjobb az 0 2 és 002 (95,·: 
keverék, a „Oarbogen" inhalációja. Lobelin, Spir 
i. ven., sztrofantin, penicillin prophylactikusan 
Decubitus-hajlam. 
Kivételesen súlyos esetben vérlebocsátás párhu 
tra.nsfusióval. 

Széntetraklorid, Per os 1. ált. eljár. 1. pont a}. O 
zsír, ricinus is tilos! Egyébként légzés és kering 
fenntartása. A.drenalin tilos! Oalcium inj. iilájvédele 
és az esetleges vesekárosodás kezelése. 

Szkopolaroin. Per os l. ált. eljár. 1. pont a.). ParenteráJf 
san 1. ált. eljár. 6. pont. A "továbbiakban légz6 
centrum-izgatók. Kitűnően hat az efedrin. Atrop·
morfin tilos! 

Szóda (mosószóda, natr. carbonicum). L. marómér 
-lúgok! !".''-' 

Sztrichnin. Ált. eljár. L pont a) csak akkor, ha a görcsÖJr;iS 
még nem jelentkeztek. Narkózisban ált. eljár. sok::.l,J 
szor keresztülvihető. Tartós altatás (Dauer-narkózisJT':f: 
közben infúziók. Könnyebb esetekben a mérgezet~,~;Í 
állandó barbiturát-hatás alatt álljon. Kb. 12-16 órán·\;: 
át, esetleg tovább is, a szükségnek megfelelőep;::~· 
A legnagyobb nyugalom, csendes, sötétebb szobában;;;/: 
minden külső ingert, úm. fényt, zajt, de különösen_?; 
érintést, tapintást kerülni, úgyszintén a feleslege:(::: 
vizsgálatot is. ,::;. 

Tetraklóretán. L. széntetraklorid. 

Timsó. L. marómérgek. 

Tintaceruza (metilviolett). A szövetekbe jutott ceruzabél.tfi 
eltávolítjuk, illetv·e kimetsszük. Szemsérülést azonnal;'. 
szakorvoshoz küldjük. -~', 

Ttiklóretilén. Per as 1. ált. eljár. J. pont a). Egyébként 
: la légzés és keringés fenntartása és tüneti. 

„Tri"-só (trinátriumfoszját). L. marómérgek, -lúgok. 

Viperamarás. L. Kígyómarás. 

Víziiveg. L. rnarómérgek, -lúgok. 

"fperit. L. mustárgáz. 

Függelék 

Sugárzási ártalmak (röntgen-, gannna-, neutron-sugárzás 
mérgezések). l\_Tagy sugárzó energiák behatásánál 
(maghasadás, magépítés, egyesülés) első teendő a 
shock l~küz~és?. ~6- ,é~, folyadékveszteség (hányás, 
basmen:s) potlasa lnfuziokkal. ·vérképző szervek ká
rosodásan„ál transfusiók, májkészítmények, vitami
nok. Fertőzések ellen penicillin és más antibioticuniok. 
J\Tyugalom! Gondos ápolás és táplálás, psychotherapia 
és tüneti kezelés. 

Radi?aktív .any~ok (sugárzók). Per os ált. eljár.}. pont 
a) :S fent1. K1választá-s gyorsítása, a diuresis fokozása. 
Borre,, testfelületre került r. akt. anyag esetében alapos 
lemosasok szappanos vízzel (a hajas fejbőrt is), míg 
a testfelület radioaktivitást mutat. Ruházat lábbeli 
használati tárITT'." mindaddig nem használha~ó, ami~ 
r. ~kt.-~ 1?u.~t, illet,ve a ,m,entesítós nem történt ineg. 
l\Iergezes1 tuneteknel ellatasa olyan, mint a sugárzási 
mérgezésé. Bőrtüneteknél megfelelő eljárás. 
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IV. HEVENY MÉRGEZÉSEK 
ORVOSI SEGÉLY NYÚJTÁSÁHOZ 

SZÜKSÉGES LEGFONTOSABB 
GYÓGYSZEREK 

Coffein 
Tetracor 
Lohelin 
.Nalorphin 
lledimyl 
Sympathoiniln 
Adrenalin 
Ephedrin 
Strophantin 
Venobarbit.al 
Se\renal 

Injekciók 

).iorphin 
Calc. gluconicurn 
Natr. thiosulf. 
Dicaptol 
Natr. nitrosun1 
Papaverin 
Atropin 
Glucosum 20 és 40%-os 
Natr. chlor. 10%-os 
Metilénkék 1 ?{J -os 
Apomorphin 1 ?1~-os 

Egyéb gyógyszerek 

Cupr. sulfur. 1 g-os cso1n •. , ... , 5 db 
Natr. hidrokarbou ...... ,...... 50 g 
~iagn. oxyda t. . . , . . . . . . . . . . . . . 10-15 g 
Calc. gluconic .. , . . . . . . . . . . . . . . 25 g 
J(al. hypermangan . . . . . . . . . . . . l 0 g 
Amylnitrit-párnácskák......... 5 db 
AJkohol (per os haszn.) ... , . . . . . 50 g 
Carbo activatus ......... , ..... 50-100 g 
Natr. sulfuric .......... , , . . . . . 100 g 

Procain old. 2'Y0 -os 
PaJ·aff. liqu. 

Sze1ncseppek 

Eszközök 

Gyornormosú felszerelés 
Nyelvfogó 
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V. HÁZNÁL, HÁZTARTÁSBAN 
RENDSZERINT MEGTALÁLHATÓ 

FONTOSABB ANTIDOTUMOK, 
ANALEPTICUMOK ÉS EGYÉB SZEREK 

Háuytatáshozt Víz, szappan, olaj, zsír, vaj, konyhasó, 
vidéken gyakran rézgálic is. 

Ilashajtáshoz: ICeserűvíz, keserűsó, karlsbadi só. 

Maró:i;iér~ezésh?z és e~y~ fémsómérgezéshez: Tej, tojás, 
olaJ, teJfel (v1zzel h1g1tva tejet pótol). 

Neutralizá1áshoz: Lúgokhoz: ecet, citrom, uborkalé, cit
rompótló, savanyú bor, savó, író, aludttej; savakhoz: 
égetett magnézia, fogpor, kréta (Vigyázat! A málló 
kréták túlnyomórészt gipszből készülnek. Ez nein 
használható, sőt veszélyes!), szódabikarbóna, falról 
lekapart mész, mosópor (erősen hígítva). 

Analepticum:ak~ excitánsok, collapsns, légzésre és vaso
motor-centrwnra hatók: Babkávé, orosz tea, alko
holos italok mint konyak, rmn, pálinkafélék sósbor-
szesz, erős bor, habzóbor. ' 

Refieetorikusan hatók, szagoltatás útján: Szalmiák
szesz, ecet, eszencia, reszelt torma, törött bors. 

Fi~ikális eljárások: Dörzsölés, hideg leöntések, fájdalom
inger, inellkas, arc ütögetése stb. 

Féins(Jlilérgczésnél: 'fej (rézgálicnál kerülendő}, tojás
fehérje, tojásfehérjés tej, fixírsó. 

Adszorpció~ therapia: Faszenet fino1nra megtörünk, 
finom szitán átszit:1ljuk. Sütőben elszenesítünk gabo
narnagvakat, kenyérhéjat, megtŐrjük, átszitáljuk. 

Kalcirun-thel'apia: Kréta., tojáshéj összetörve, fa.b.'ól 
levakart mész. 

Oxidálószerek: 1-\:ál. hiperu1ang. 
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Nátr. tioszulfát: Egyszerű fudrsó. 

Szulfát: Keserűvíz, karlsbadi víz, glaubersó (ólo~ó 
f-;- bárium) 

Szénsavae-inhaláció: Szódavizes üvegből. 

Lemosószerek: Vízben oldhatók: víz, sz-appanos 
lipoidhan oldhatók: denat. szesz, pálinka, benzin. 

Eszközök: 
Irrigátor gyomormosáshoz. 
Tölcsér megfelelő gumicsővel has„zn:t=ácill:rn;::;tó~':e~:yom,>r:~ 
mosáshoz, beöntésre, infúzióhoz (i 
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MÉRTÉKEGYSÉGEK 

Gyógyszerek adagolása során használatos egységek 
1 evőkanál, kb. 15 ml; 
1 gyermekkanál, kb. 10 ml; 
I kávéskanál, kb. 5 ml; 
1 csepp (vizes oldatból), kb. 1/20-1/25 nil; 
1 csepp (szeszes oldatból), kb. 1/50-1/60 ml; 
1 késhegynyi, kb. 0,5-1,0 g. 

Hosszmértékegységek 
1 cru = 10 mm= 10 OOOµ. = 10 OOO OOO my; 
1 yard {91,44 cm) = 3 foot (láb, 30,48 cm) = 36 inch 
(hüvelyk, 2,54 cm); 
1 km = 1000 m = 0,6213 mile (angol mérföld). 

Térfogat~mértékegységek 
1 1=100 ml; 
1 gallon (4,551) ~ 4 quart (1,141) ~ 8 pint (0,57 l) 
(angol mértékegységek); 
1 gaJlon (3, 791) ~ 4 quart (0,95 1) ~ 8 pint (0,47 l) 
(USA mértékegységek). 

Súlymértékegységek 
1 g ~ 100 cg~ 1000 mg~ l OOO OOO y (~g); 
1 µg (mikrogramm) = 1 y (gamma) 
1 ounce (31,l g) = 8 drachm (3,9 g) = 24 scruplc 
(1,3 g) = 480 grain (gr O,OG48 g) (gyógyszer-mértékegy
ségek); 
1 pound (lb. 453,9 g) = 16 ounce (az. 28,35 g) 
(kereskedelmi niértékegység). 
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Számnevek 

--~rab szám . ~ó~~~ szám , ----~atin név ·------...... 

-----2-- -----1. -l,-i,-,.·-. ----1.- ~~~~~~·: :~m . - ----
S tres, tria 
4 IV. qtmttuor 

1 V. qu!nque 

7 
8 

' 10 
l1 
12 
18 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
30 
40 
50 
eo 
70 
80 
90 

100 
200 
iJOO 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1 OOO 
10 OOO 

100 OOO 
1 OOO OOO 

41)8 

ÍI VI. VII. 
VIII. 
IX. 
X. 
XI. 
XII. 
XIII. 
XIV. 
XV. 
XVI. 
XVII. 
XVIII. 
XIX. 
xx. 
XXX. 
XL. 
L. 
LX. 
LXX. 
LXXX. 
XC. 
0. 
00. 
OOO. 
CD. 
D. 
DO. 
DCC. 
DCCC. 
OM. 
M. 
ooroo. 
ooorooo. 
000010000. 

= 
septem 
oow 
no-vem 
deccrn 
undecim 
duodecim 
tredeeiru 
quattuordeeim 
quindecim 
sedecim 
septemdecim 
duodeviginti 
undeviginti 
viginti 
triginta 
quadragintl'l 
quinqunginta 
sexaginta 
septuaginta 
octoginta 
nonagillta. 
centum 
ducenti, -ae, -a 
treoenti, -ae, -a 
quadringenti, -ae, -a 
quingenti, -ae, -a 
sescenti, -ae, -a 
septingenti, -ae, -a 
octingenti, -ae, -a 
nongenti, -ae, -a 
mille 
decemmilia 
centum mllia 
dedes ccntena milia 

GYERMEKEK SÚLY- ÉS HOSSZMÉRTÉK. 

FIÚK 

3,4 
50,6 

5,72 

60,4 

7,58 

66,4 

9,07 

71,2 

10,07 
75,2 

10,75 

78,fi 

TÁBLÁZATA 
SzületéstOI 18 éves korig 

(Középértékek) 

- -------

SZÜLETÉS 

súly kg 

hossz Cili 

3 HÓNAP 

súly kg 

hossz Cili 

6 HÓNAP 

súly kg 

hosu cm 

9HÓNAP 

s(i/y kg 

hossz cm 

12 UÓ!'\AP 

súly };g 

hossz em 

15 HÓNAP 

súly kE: 

ho~.iz ern 

LÁNYOK 

50,2 

59,5 

7,26 

65,2 

8,71 

70,l 

1U,4:l 

77,6 
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FIÚK LÁNYOK FIÚK 
LÁ:'4YOK 

13HÓNAP 6ÉV 

11,43 súly kg 11,11 21,91 súly ks 21,09 

81,8 hossz cm 80,íl 117,5 hossz cm 115,9 

2 ÉV 6,5ÉV 

12,56 Wly kg 12,29 23,22 Mily kg 22,41 

87,5 lwssz cm 86,6 120,4 hossz cm 119,l 

2,5ÉV 7ÉV 

13,61 ""' kg 13,43 24,58 súly kg 23,68 

92,1 hossz cm 91,4 124,1 hossz cm 122,3 

3ÉV 7,5ÉV 

14,61 súly kg 14.42 2'1,0 '"'' kg 25,04 

96,2 hossz cm 95,7 127,l hossz cm 125,2 

3,5ÉV 8ÉV 

15,56 súly kg 15,38 27,26 "'1y kg 26,35 

99,8 lwssz cm 99,5 130,0 hossz cm 128,0 

4ÉV 3,5 ÉV 

16,51 mly kg 16,42 28,62 mly kg 27,67 

103,6 hossz cm 103,2 132,8 hossz cm 130,5 

4.,5:EV 9 EV 

17,42 .~úly kg 17,46 29,94 s1íly kg 28,94 

106,7 lwsse = 106,8 135,5 hossz cm 132,9 

5ÉV 9,5ÉV 

18,89 súly kg 18,57 31,3 súly kg 30,44 

110,0 hossz cm 109,4 137,9 lwssz cm 135,S 

5,5ÉV 10 ÉV 

20,68 súly kg 19,96 82,61 súly kg 31,89 

114,4 hossz cm 112,S 14.0,B ho81!e om 138,6 

4-70 
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FIÚK 

33,93 
142,3 

3:i,2 

144,2 

;16,74 

146,9 

38,28 
149,6 

40,23 

152,3 

42,18 
1S5,0 

4f..,.j 

1:;s,íJ 

48,l:ll 

162,/ 

5l,f.l6 

165,;J 

4í2 

10,5 ÉV 

súly kg 
hossz cin 

11 ÉY 

,1·úly 

lws.w: 
kg 

cm 

11,5 ÉV 

súly 

hossz cm 

12 ÉV 

súly 

lwssz 
kg 

cm 

12,5 ÉV 

súl1r 
hossz 

k';'. 

cm 

I3ÉV 

súly kg 

!!ossz cin 

13,'1.ÉV 

súf.y 

iws.1·::, 
kg 

C.lll 

14 ÉV 

cm 

1·1.5 ÉV 

37,74 
148,1 

2D,74 
131,9 

42,37 

154,3 

44,95 
157,l 

47,04 

158,4 

4!!,l7 

139,4 

5o.:;;, 

160,·1-

LÁL'IYOK 

15 ÉV 

súly kg 51,48 
hossz cm 161,l 

15,:J ÉV 

.~úly kg :;2,3 

!ws5z = 161,7 
'(iS,65 

J6S,7 

16 É~ 

súly kg 53,07 

lwssz cm 162,2 
úS,83 

Jíl,6 

16,S ÉV 

súly kg &3,57 

hossz cm 162,4 
so.s:i 

172,7 

17ÉV 

súly kg 54,02 

hnssz mu 162,5 
61,18 

1i3,7 

17,5 ÉV 

súly J;:g 54,:l 

hossz cm 162,ii 
62,41 

1í4,l 

IfJ.ÉV 

si!ly k;.; ü4,:1c1 

hns8z cm 162.:í 
63,05 

174,5 
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„ 
Vitamin„ ~ kalóriatáblázat 

----·-1 -1 ... --
~ 

--r 
----- ---

Vitamin -1--

I 
1:1(1 g • 1 

. 1---,-,-1--;-,-:------1 1 tartal:ffiaz ~ g 
~ 

1 A ! B, · Bi , ~llio- i 0 ! Egyéb \ 

~ 
.g {i NE\ mg \ mg jtmsa-v: mg 1 mg 

" N ! ___ .. l ____ L __ .~~----~--i________ 1 
m 

Gyümliks-é8 
gyümöWsléfé/.eségek 

Áionya, friss 66 O,ö 0,6 16,3 280 0,03 0,07 0,3 16 L 

éde~ített kddz:e~· : . 109 0,4 0,4 27,0 100 0,02 0,07 0,18 5 2, 

Alma, édes, friss .... 58 0,3 0,4 15,9 '° 0,04 0,02 0,05 0 E 0,72 3, 

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 0,01 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. Qseresznye,friss •..... 60 1,1 0,4 15,1 1000 0,05 0,06 0,14 8 8. 

9. édesített konzerv 235 0,6 0,1 20,8 870 0,03 0,02 0,18 3 9. 

10. ka.ndfrozott .. 352 0,5 0.2 87,5 
10. 

11, :~->! ..... _ ... " 0,8 0,5 9,5 380 0,15 " ll. 

12. old.ieper,fnss ....•.. 41 0,8 0,6 9,3 60 0,03 0,07 0,3 60 12. 

13. édesített konzerv 116 0,5 0,2 28,7 
12. 

14. Görögdinnye . · · · Sl 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 konzerv 75 0,2 0,1 19,9 0,01 0.02 0,1 2 16. 

17. S'.llá!Ított ••••••. 301 2,3 0,4 78,1 40 0,07 0,15 17. 

18. Málna, friss 66 1,1 0,6 17,2 150 0,03 2[> 18. 

19. édesített konzerv 119 0,6 0,5 29,9 100 0,02 
19, 

20. -lé, friss ......... 45 0,2 11,0 100 0,03 25 20. 

2L Mazsola 298 2,3 0,5 73,0 50 0,15 0,08 0,5 2L 

22. Őszibarack,ftis~·:::: 47 0,8 0,2 12,4 880 0,02 0,05 0,9 8 22, 

23. édesítettkonzerv ... 75 0,4 0,1 18,4 450 0,01 0,02 0,7 4 2!l. 

24. S'.lliirltott ......•..•. 295 3,0 0,6 72,9 3250 0,01 0,20 5,4 19 24. 

25. Ribi11li,friss ....... " 1,4 0,4 17,1 120 0,05 0,14 35 25, 

26. Sárgabarack, friss ..... 51 0,9 0,2 13,9 2790 0,03 0,04 0,7 4 26. 

27, édesítettkonzerv ... 80 0,6 0,1 21,8 1350 0,02 0,02 0,3 4 27. 

28. szárított ...... , .. 292 "' 0,4 69,5 7430 0,01 0,16 3,3 12 2$. 

29. szárított, főzött ... 129 1,3 :n,01 2000 0,01 0,1 0,25 2 29, 

30. Szilva, friss ....... 56 0,7 0,2 13,4 S50 0,15 0,03 0,6 5 30, 

3l. édesített konzerv 84 0,4 0,1 20,7 230 0,03 0,03 0,4 1 31. 

32. száxftott ...• _ ..... 299 2,3 0,6 72,6 1890 0,10 0,16 1,7 3 32, 

33. S:Wlő ....••......... 74 0,8 0,4 21,0 80 0,05 0,03 0,4 4 33. 

'" -lé ·············· 76 0,4 18,0 0,03 0,08 2 34. 

F5ulék· féleSéf!tk 

35. Bab, úild,friss S5 2,4 0,2 9,1 700 1 0,06 0,12 0,6 12 E 3,6 35. 

36. zöld, konzerv ....... 19 1,0 4,4 410 1 0,03 0,05 0,3 4 36. 

37. Bab, fehér, száxított „ 350 22,0 1,5 66,5 0,60 0,24 2,1 2 E 37, 

SS. fehér, konzerv 102 6,0 0,4 20,0 0,13 0,12 0,88 38. 

39. Borsó, friss ...•.. :'.::: 80 6,7 0,4 17,2 690 0,30 0,18 1,9 26 B";E2,l 39. 

40. konzerv 69 3,4 0,4 14,2 54-0 0,11 0,06 0,9 8 40. 

41. száríWtt ::::::::::: 354 24,5 1,0 66,l 370 0,87 0,29 3,0 2 E+ 41. 

42, Burgonya, hámozott, friss 8ö 2,0 0,1 19,5 40' 0,10 0,04 1,0 23 E 0,06 42, 

43. szárított ..•........ 363 7,1 0,7 82,0 4~~ 1 

0,25 0,10 4,8 26 43. 

44. Hagyma, friss 4Jl 1,4 0,0 9,8 0,03 0,03 0,1 12 E0,27 «. 

45. szárftoU ••. :::::::: 3!i0 10,1 1,0 7!'i,2 20 0,23 0,15 1,1 37 45. 
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Vitamin --·-·---=-

s 11)0 g 0 0 

1 

B·-;iko- i 0---1-----1 ~ tartalmaz :g ";:' 

1 

8 

~ ~ 
A E, ~ 

" ~ NE mg i 1 tinsay [ l Egyéb ~ 
00 " ~ 

mg mg;mg. mg \ 0 

' ' ' 
00 

--·-- ___ ,_,_ -

Főzelék- fl:leségek 

46. Karalábélevél . 30 '1,1 0.4 6,6 9 540 0,10 0,56 0,8 1'16 E 2,2 46. 
47. -fej 29 2,1 0,2 7,3 0,06 0,06 0,5 28 47. 
48. Kelkáposzta,friss. 25 1,6 0,1 6,7 100 0,06 0,05 0,28 40 go,l;K++ 48. 
49. szárított .... 246 13,7 1,8 68,S 520 0,41 0,37 2,4 189 K+++ 49. 
50. Káposzta,savauvíLot.t. 20 1,1 0,2 4,8 0,03 0,20 0,2 18 50. 
f,J. Karfiol ....... : ..... 31 2,4 0,2 5,8 90 0,10 0,11 0,6 " K 51. 
52. Kelbimbó .•..... 47 4,7 0,i'i !)_() 50 0,0() 0,1 0,5 68 E 52. 
53. Lencse, szárított 357 25,7 1,0 1n;2 50 0,5 0,32 3,1 E++ 53. 
54. l:'aprika, zöld ...•.... 24 1,2 0.2 6,7 6:10 0,07 0,04 0,4 120 54. 
55. l:'aradicsom,friss 2.J 1,0 o„~ 4,0 1100 0,06 i 0,04 0,6 23 E0,27; K 55. 
56. konzerv 21 1,0 0,2 4,4 1050 0,05 0,03 0.7 10 ,56. 

ú7. pűré 217 2,0 0,4 24,5 1880 0,09 0,07 1;8 28 ' f>7. 

ó8. -lé, konze1Y 23 1,0 0.2 4.3 1 050 0,05 0,03 0,7 16 í 58. 

59. Paraj, friss . 22 2,2 o,:i 4,0 6 OOO 0,08 0,2 0,5 21,5 E 59. 

60. konzerv 22 2,:l 0,4 S,6 5 800 0,02 0,08 0,3 ' 60. 
61. Petre~.selyem . 60 .'l-7 1.0 10,8 , 18 OOO 189 E;K 61. 
62. Retek 20 1,1 0,1 4,9 30 0,04 0,{).1 0,1 24 62. 

63. Répa .............. 33 1,6 0,1 10,5 6 0,03 0,04 0,3 5,5 E 6'1. 

84. Répa, vőrős(cé.ida) .. 33 2,0 0,3 7,0 6 700 0,05 0,17 0,3 3' E 64. 
65. Saláta,fejes ........ 15 1,3 0,2 3,4 54-0 0,06 0,07 0,2 8 E0,45 nr,_ 
66. Sárgaré:pa,íriss 40 1,1 0,2 10,1 6 OOO 0,13 0,06 0,61- 4 E0,45 66. 

67. konzerv 30 0.5 0,4 6,0 4500 0,03 0,02 0,3 2 67. 

68. szárított. 361 4,0 l,4 83,0 , 60 OOO 0,29 0,28 ;J,2 11 68. 

69. Spárga,friss. 21 2,1 0,2 4,9 800 0,12 0,17 1.2 36 6'. 

70. komierv 21 1.6 0,3 S,fi 600 0,06 0,09 0,8 15 70. 

71. Szóiabab, szi~ii~Ú- . 351 34,9 18,l 16,4 110 1,14 0,31 2.1 E,Pant.s. 71. 

72. Tor:ína ...... 22 0,7 0.5 4,2 4000 0,10 0,27 75 72. 

73. Tőkésdinnve 15 0,8 0;1 4,1 3400 0,05 0,08 0,6 s 73. 

74. Uborka .. : ....... 13 0,8 0,1 3,6 200 0,04 0,05 0,18 10 B,;E 74. 

75. Zellerlevél ······· 20 1,1 0,2 5,2 0,03 0,04 0,3 7 B0,46 75. 

76. -fej 46 1,7 0,3 10,4 76. 

Di6- fe1e8él}elc 

77. Dió 702 15,0 64,4 17,7 30 
! 

0,48 0,13 1,2 p 77. 
78. Geszi~~Y~,"fi·i~s· . 213 3,4 1,9 46,9 80 0,23 1,17 78. 
79. szárított ... 380 6,7 4,1 81,5 7rl. 

80. :Mandula ..... 640 18,6 54,1 21,6 0,25 0,67 4.6 80. 
81. Mogyoró ....... 671 12,7 60,1l 21,4 100 0,40 81. 
82. földi, pirított 546 25,9 43,3 26,7 o,so 0,16 16,2 B,; Pant .. ~ 82. 

Henyb-, liszt- h lészlaféleségek 

83. Ár:pagyöngy („Gersli") . 346 9,0 l,4 77,3 0.12 0,08 S,l S.'\. 

84. Kenyér, fehér ..... 2GO 8,5 2,0 52,0 0,07 0,03 0,8 E 0.23 84. 
85. Kenyér,fekete 100% 262 9,8 3,5 49,2 0,28 0,15 3,5 B,; Eí 1,3 8i'i. 

86. Kenyér, Grahain .... 266 8,fl 1,8 53,2 o,so 0,13 :l,54 E-++ 86. 

87. Kenyér, 1--ukorica „ 240 6,2 7,0 39,2 0,17 0,22 1,15 87. 
88. Kenyér, roz..") sötét. 26il ü,4 ;J,4- .52S 0,16 0,0-1 1,1 88. 
sr-1. Kéts7.eT~ült. 422 fl,8 íl,9 7;1,5 SG. 
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90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
!17. 
98. 
99. 

100. 

101. 
102. 
103. 

104. 
lOt>. 
100. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 

112, 
113. 
114. 
115. 

116. 
117. 
118, 
119. 
120. 
121. 
122. 
123, 
124. 
125. 
126. 
127. 
12S. 
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100 g 
tartainÍaz 

Kukoricadara 
Liszt, búza, fehér 
Lis1>t, búza, teljes 
Liszt, rozs, sötét ..... . 
Liszt, szója, középzsfros. 
Liszt, szója, zsíros ..... 
Rizs ....•... 
I!.izs,f:ényezett ..... . 
Rizs, fényezett, főzött 
Tészta, közönséges, 

szárított . 
Tészta, közönséges, 

főzött .... 
Tészta, tojásos .. . 
Zabpehely ........ . 
Zabpehely, iőzött .. . 

°""" Csokoládé, keserű 
Csokoládé, tej 
Kandírozottgyüruölcs . 
:Karamell .... 
Melasz 
Méz ....•. 
Szőlőcukor .. 

Csukamájolaj .. . 
Dismózsir, olaj ... . 
Vaj .•........•..... 
Zsíruzalonna, sózott, 

zsíros . , .••....... 

fró 
Sajt, Camembert . 

Ementáli 
Parmezán 
Roq_uefort 

'l'ej(jub) .......... . 
Tej (kecske) ..•...... 
Tej{t-ehén) ........ . 
Tejföl, tejszín ....... . 
Tejpor 
Zsírostehéntúró .. 
Sovány tehéntúró 
Juhtúró ....... . 

il56 
370 
334 
319 
28' 
375 
354 
31'>1 
100 

360 

69 
385 
385 
62 

387 
570 
452 
288 
428 
240 
319 
'87 

902 
884 
716 

816 

88 
306 
404 
400 
390 

93 
71 
69 

206 
496 
249 
88 

384 

8,3 
10,8 
1~2 
11,0 
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 

[{enyh-, Us.:<t-

1,2 78,0 
1,1 75,8 
2,3 73,9 
1,9 73,1 
6,.5 13,6 

20,6 11,4 
0,5 80,4 
0,3 79,6 
0,1 22,6 

1,4 74,3 

0,2 14,3 
5,0 1' 70,9 
7,5 ' 697 
0,5 11:1 

Cukor- és édessé(!-

1 100,0 
52,9 ! 18,0 
33,5 54,0 

9,3 70,8 
12,0 78,0 

60,0 
79,5 

100,0 

Zsír- é;; 

jlOO,O 
,100,0 

0,6 1 81,28 o.4 
0,.5 3,0 89,0 

3,5 
19,7 
28,6 
36 3 
21'7 

s'.15 
3,76 
3,39 
2,5 

21!,8 
16,5 
17,0 
23,3 

Tej-, 1eften1u:M-, 

3,5 i 4,8 
25,34 1 

31,445 
27,fi9 
33,35 

6,18 
4,07 
~08 

20,0 
26,7 
18,0 
0,20 

30,0 

2,0 
2,0 
1,0 
4,17 
4,64 
4,94 
4,0 

38,0 
3,5 
4,0 
2,4 

Vitamin 
;--- ;-----·r----,-- ---:.·---, ---··-·-- .. 
iA.fB'B)Niko-Jo1 Egyéb 1~ i NE ~ 1 mg [tinsav, mg 1 mg !, 1 

_1 1 1 1 mg 1 1 -

él t :sztafé/estgek 

:ioo 0,15 o,os 
0,07 0,03 
0,56 ! 0,12 
0,47 0,21 

110 0,82 0,34 
140 0,77 0,28 

0,04 
0,05 0,03 

0,13 0,08 

0,03 

200 0,13 
0,55 

féleségek 

0,02 

0,12 
0,14 

0,9 
0,07 
0,5 
1,7 
0,25 
0,3 
0,2 
1,4 

2,1 

0,6 

2,1 
1,1 

0,2-! 1.,1 
183 0,02 

10 0,02 

0,08 

o/.affékségek 

85 OOO 

3 300 

0,18 

tojli.sféleségek 

0,04 
3610 
4010 
1350 
4010 

170 
280 

1250 
49 500 

467 

667 

0.03 
0,03 
0,03 

0,06 
0,04 
0,03 
0,94 
0,01 
0,01 
0,04 1 

0,04 0 33 
0,02 0:2 

0,16 2,8 
0,04 0,2 

0,01 

0,04 

0,18 
0,83 
0,45 
0,53 
0,45 

0,07 
0,17 
0,13 
l-2 
0,04 
0,04 
0,08 

0,1 

0,9 

0,1 1 
1,60 i 
1 24; 
0:11 
1,24 

0,25 
0,1 

0,5-1 

4 

1,0 

3,6 
1,0 
1,7 
1,0 
10,0 

E 1,2 
E2,2 

E0,35 

El,9;Pant-.s. 

E 5,:1; Biotin 
Biotin 

D++++ 
E55 

D601'l'lll,E24 

D,E,F+ 

D;E1,0 
D;El,O 
D;El,O 
D;El,O 

D+ 
D;E0,12 

D 
D 

D : 0,0004 

D :0,001 

90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
9'. 
97. 
98. 
99. 

100. 

101. 
102. 
103. 

104. 
105, 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
llL 

112. 
113. 
114. 

115. 

116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
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129. 
130. 
131. 
132. 

133. 
134. 
135. 
136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 
143. 

144. 
145. 
146. 
147. 
148. 
149. 
150. 

151. 
152. 
153. 
154. 
lfi5. 
1513. 
157. 
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Tojásfehérje, nyers . 
'l'ojáspor ... 
'.i'ojás, teljes nyers 
Tojássárgája, nyers 

Birkahús 
Borjú.hús,nyers .. 
Borjú.hüs, sütve, sován~r 
Borjúvelö 
Csirkehús 
Disznóhús,középzsíros. 
Diszuóm.áj .......... . 
Disznósonka, füstölt . 
Kacsahús, nyers 
LibahW;, nyers ..... . 
Libamáj .... 

?>íarhabúsmegfőzve: 

BeefBteak ... 
Pecsenye, középzsíros 
Pecsenye, sovány 

Leveshús ........... . 
Nyi.Uhús ............ . 
Pulykahús ........ . 
Étszalonna, sózott, 

zsíros .... 

Bor. 
Gomba 
Italok, égetett. 
Kakaó 
Must 
R= 
Sor. 

Tej-, 
47 1 

593 
ll.í8 
355 

10,8 
48 2 
i2:s 
16,3 

j 4;\44 ' 
) 11,963 1 

' 33,9 ! 

230 
176 
231 
115 
l11 
291 
130 
884 
321 
349 
176 

293 
341 
194 
162 
129 
202 

781 

53 
42 

250 
329 
41 

:n2 
i)() 

18,0 
19,2 
32,2 
10,0 
21,6 
16,4 
19,6 
16,9 
16,0 
16 4 
16'.ö 

/ 17,ó7 1 

111,oirn I i 11,3 
'10,4 

2,7 

2ö,9 1 
5 22 

35:0 J 

' 28,67 1 
' 31 5 

10:0 i 

16,9 25,0 
15,5 31,0 
19,3 13,0 
20,3 9,0 
21,0 5,08 
20,1 20,2 

3,9 1 85,0 

Allrnh. 7,5 
;J,ó 0,4 

Alkoh. 40,0 
9,0 18,8 

5.2 
Alkoh. 43,9 

0,6 4,4 
A_lkoh. 

1 

2,0 

1\0 

0,5 

0,1 
6,S 

31,0 
1,0 

4,0 

:ojásf&ségek 

1- ! 

1 

4 460 ,

1 

o,35 
! 1140 0,12 
! 3 210 . 0,32 

f&ségek 

2 700 

0,21 
0,18 
0,24 

0,23 
1,04 
0,43 
0,78 
0,13 
0,16 
0,03 

0,10 
0,10 
0,12 
0,13 
0,05 
0,12 

0,18 

0,11 11 

0,09 

0,0031 

0,23 0,08 
1,23 0,2 
0,34 0,1 
0,52 

0,26 
0,27 
0,26 

0,15 
0,20 
2,70 
0,19 
0,41 
0,24 

0,13 
0,12 
0,15 
0,16 
0,06 
0,19 

0,04 

0,42 

0,4.5 

0,79 

6,9 
6,3 
7,6 
4,5 
6,0 
4,4 

15,50 

'·' 7,89 
13,0 

'·' 
4,6 
4,2 
5,2 
5,5 

12,70 
7,2 

9,0 

6,37 

1,50 

31 Gyógyszerkészítmények 

27 

8 

5,0 

D+++ E++ 
D+++ El,17 
D+++E++ 

E0,21 
B;EO,Q3 
D+E+ 
E0,44 

D;E 

E0,47 

E3,l 

129. 
130. 
131. 
132. 

133. 
134. 
135. 
136. 
137. 
138. 
Ul9. 
140. 
141, 
142. 
143. 

144. 
145. 
146. 
147. 
148. 
149. 

150. 

un. 
152. 
153. 
154. 
155. 
156. 
157. 
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A LEGGYAKRABBAN ELŐFORDULÓ 
FERTOZÖ BETEGSÉGEK 

LAPPANGÁSI IDEJE 

I~ Bejelentési kötelezettség alá tartozó 
heveny feriOzo betegségek 

Betegség neve: 

Anthra.x 
Ankylostomiasis 
Brucellosis 
Cholera asiatica 
Diphtheria 
Dysenteria 
Dyspepsia coli 
Ecbinococcosis 
Encephalitis epiden1ica 
Febris fiava 
Febris recurrens 
Hepatitis infectiosa 

ICeratoconjunctivitis 
epidemica 

Lepra 
Leptospirosis 
Lyssa 
n.íalária 

Malleus 
l\feningitis epidemica 
Meningitis serosa. 

Mononucleosis infectiosa 
:llíorbilli 

Ornithosis 
Paratyphus 
Pertussis 
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Lappangási idő: 

1-7 nap 
5-8 hét 
2-4 hét, leginkább 14 nap 
1-5 nap 
2-5nap 
1-7 nap 
2-4 nap 
1-.2év 
4--21 nap 
3-6 nap 
3-14 nap 
15-20 nap per os fertőzés 

esetén, szérum- (inocula
tiós) hepatitis e.setén 50-
160 nap 

3-7 nap 
Hosszú, 1-3 év 
4-20 nap 
2---6 hét 
Változó, a harmadnapos láz-

ban leggyakrabban l 4nap 
1-5 nap 
2-10 nap 
a) Choriomeningitis lym

phocytioa: 8-21 nap 
b) Meningitis a.septica: 2-9 

nap 
5-21 nap 
9-10 nap. a kiütés meg· 

jelenése 14 nap 
4-15 nap 
1-10 nap 
7-·lÜ nap 

pestis 3-6 nap 
poliomyelitis anterior acuta 3-21 i;-ap 
Q-láz 2-3 het 
Salrnonellosis 1-7 nap 
scarlatina 2-8 nap 
scbistosomatosis 5-12 hét 
Staphylococcosis 3-30 nap 
Teeniasis 4-21 na.p 
Tetanua 6-14 nap 
Toxoplasmosis 2 héttől < , " 
rrachoma Ismeretlen, valoszínűleg 

Trichinellosis 

fularaemia 
Typhus abdominalis_ 
Typhus exanthematicu.s 
Variola 

7-14 nap 
Fogyru.ztást61 számítva 

6-7 nap 
1-10 nap 
3-30 nap 
6-20 nap 
9-15 ne,p 
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H. Bejelentési kötelezettség alá 
11em tartozó heveny fertOzö betegségek 

Betegség neve: 

Aphthae epizooticae 
Ascaridosis 

Coryza 
Ent.erobiasis 
Erysipelas hominis 
Erysipeloid Rosenbaeh 
Febris-Pa.ppataci 
Giardiasis 
Impetigo contagiosa 
Influenza 
Mithosis 
Oedema malignum 

Parotitis epidem.ica 
Pneumonia 

R-S-vírusfertőzés 
Rubeola 
Scabies 
Strongyloidosis 
Trichurosis 
Varicella 
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Lappangási idő: 

3-7 nap 
A petékből 2 hónap alatÍ 

fejlődnek ki az ivarérett 
férgek 

12-48 óra 
2-4 hét 
1-3 na.p 
1-3 nap 
3-6 nap 
1-2 hét 
3-5 nap 
1-3 nap 
4-15 nap 
A seb fertőzéstől számítva 

5 órától 5-6 napig 
13-30 nap 
\táltozó, általában rövid 

1-6 nap 
3-7 nap 
14--21 nap 
24.-28 óra 
3-12 hét 
1-3 hónap 
2---3 hét 

NORMÁLÉRTÉKEK A VÉRBEN 
ÉS A LIQUOR!IAN 

Vér 

---=~--=-~~--l~~1Jesvér -r.~-=-~~~:~~~) 
J, ÁltaUínos adatok 
Térfogat 
Fii.jsúly 
Fagyáspontcsókkenés 
Relatív viszkozitáB 
süllyedés (Wesrergren) 

pH (arteriás vérben) 
pH (venás vérben) 

/[,Plazmafehérjék (proteinek) 
protein-tart. összesen 
Albumin 
Globulin (öss:wscn) 
Albumin : globulin hányados 
a/-globulin 
a:.'-globulin 
a/.globulin 
p -globulin 
'Y .globulin 
Fib1inogén 

III. Nitrogéntartalmú anyagok 
(rrem fehérjék) 

Maradéknitrogén 
Karbamid 
Karbamid.nitrogén 
Aminosavnitrogén 
Creatin 
Creatin-nitrogén 
Creatinin 
Creatinin-nitrogén 
Húgysav 
Húgysavnitrogén 
Gluthathion 
Gluthathion-nitrogén 
Anunónianitrogén_ 
Ribonukleimav 
Dezoxiribonukleio.-;av 
Adenosin • 
Bilirubin (indirekt) 

J V, Szénhid:nJJok 
Glukóz 
Glikogén 
!fexozék 

70 ml/testsúlykg : 
1,050--1,066 

4,5-5 
5--11 :mm/1 óra 
8-16 mm/2 óm 
7,40 
7,36 

28-3llmg% 
2!),6 mg% 
12,0 mg% 
5,6mg% 
4,0mg% 
1,3 mg% 
1,3mg% 

35,4 mg% 
4,6 mg% 

S3-D2 mg% 
5,5 mg% 

40 rnl/t-estsúlykg 
1,02()-I,o:rn 
-0,56 0° 
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% 
ú,48g% 
0,80 g% 
0,74 g% 
0,27-0,34 g% 

22-29 mg% 
26,8 mg% 
12,2 mg% 
4,4mg% 
0,5 mg% 

0,9 mg% 
0,4mg% 
4,3-5,3 mg'% 
1,3 mg% 

0,1----0,2 mg~{. 
4,9 mg% 
o,s mg% 
1,1 mg% 
0,25--0,80 mg% 

95-100mg% 

120 mg% 
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Teljes -vér 

V. L!pídd: (zsírok) 
Teljes lipid tartalom li60 mg% 
Neutrális zsírok S5-240lng% 
Zsírsavak 290----420 mg% 
Foszfolipidek 

VI. &eroidok 
Steroidok összesen 
Oholeste:rin 
Desoxicholsav 
Epésavl>k: és epesavas sók 
Oortisol 
Oorticost.eron 
Dehyd.roepiand.rosteron 

VII. IntertriiJdiaer anyagc:;ere 
Ketontestek 
.A.ooteootsav 

0,5mg% 

a-ketosavak (összesen) 
Orilsav 
Tejsav 

VIII. Ew:imek 
Alkalikus-phoophatase 

(Boda.nsky) 
.A.lkalikus-phosphata.se (King) 
Stl-vanyú-phospbatase 

(llodan>ky) 
Savanyú-phospbatare (King) 
Transamjnase (glutam.insav -

oxalecetsav) SGOT 
Transazninase (glutainin.snv-

pyrnvat )SGPT (Oa.baud-Dubacb) 
.Amyla.se (Wohlgemut) 
Amylase (Somogyi) 
Lipase (Oowfort) 
Aldolase (Silbey) 
Tejss.vdehydrogenase 

(Wroblevsky) 
Oholinesterase (liuerga) 
Nikotinamídadenindinukleotid 

(N.A.D) 3,6mg% 

IX. Anorganikiw alkotárész~k 
Nát.riwn 

Klorid 

Kálium 

Oalcium (összesen) 

Calcirun, ionfaált 
Magnéz.ium 

Fos;ifor (össWsen) 30-4.8 mg% 
Foszfor, anorganiku:> 3,Umg% 
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530 mg% 
O-lli0mg% 
240-520 mg3 
150-2li0 mg3 

170 mg% 
237-26lmg% 
40mg% 
10mg% 
lOµg3 
lµg3 
80µg% 

0,3--0,9 mg3 
0,08-0,28 mg% 
0,8 mg% 
ll,Omg% 
8,0-14,0 mg% 

1,5-C.E 
ll-13E 

0,1-1,0 E 
l-4E 

4-40E 

10--40 E 
80-64E 
60-80 E 
0,2-1,V E 
2-lOE 

B00-500 E 
180-330 E 

0,07 mg% 

1·14 =equ/l 
SS5 mg% 
103 ma.equfl 
Ui5mg% 
4,3 maequfl 
16,8 mg'}~ 
2,5 maequ/l 
10mg% 
4,8 mg% 
1,6 maequfl 
1,92 mg% 
10-14mg% 
ll,5 mgo/0 

:Kén (szuliát) összesen 
Kén, r.norg.1nik--us 

v" 

"'' Jód (összesen) 
Jód- fehérjéhez kötótt 
.AJka}itartalék (bikarbonát) 

x. Vérg(t:-;ok 
oxigén (arteriás Yérben) 
OJdgén (venás vérben) 
széndioxid (arteriás vérben) 
Széndioxid (venás vérben) 
FizikálisaI! oldott nitrogé11 

XI. Alakos elemek 
Jiaematocrit-érték 
Vörösvértestszám 
Fehérvértestszá:m 
Thrombocyta-szám 

Raernoglobin-tartalom 
Vörösvértestek átlagos Hb.-t~rt.. 
Vörösvértestek át-lagos conc. 
VOrösYértestek átlagos 

térfogata · 

17,9-20,-0. tf% 
13,7-15,3 tf% 
48,0-49,0 tf% 
51,4-53,4 tf% 
0,97t.f% 

38--42 
4,::.-5,4-mil!ióft.tli 
5000-8000/.ul ' 
180 000-
360 000/trl 
14,4-16,0 g"/o ! -

'lO 1iµg 
'14-% 

Liquor 
( cerebrospinalisössaetéLele egé.szséges felnőtt, emberbt"n lnmbalpuncti ó-ntl 

ver.t liqucr-analízis alapján) 

Szín 
Fajsúly 
Fagyfu;pont.c.sökkeués 
pH 
Nyomás 
Fehórje (összesen) 
Albumin: globulin_ hányada~ 
Muradéknitrogén 
Glukóz 
Klorid 
Nátrium 
Kálium 
Kalcium 
Fo~zfor 
FehérvérsejtszMo. 

1 
víztiszta,. átlátszó 
1,006-1.009 

j -0,56 °0--0,60 °0 

1 ~0..42o~~~ID 
i 20---40 mg% 

1
4'1 
11,0-20,0 mg~{, 

1 45-80 mg% 

!

I 410-470 mg% 
300-350 rng% 

1 !=~5~c 
1 1,5-2,0 mg'}~ 

0-3/Ililll" 

Megjegyzés: A:z, egyes értékek feltüntetése -kűlönösen ott, ahol a kii·· 
lönbÖ'l,Ö meghatározások szerint eltérések vaunak - a hazánkban leg
elterjedtebb eljárások alapján történt, A fontosabb és normál eSGtekben 
Js nagyobb szórást mutató értékeknél alsó-felső határ, egyébként csak 
átlagérték szerepel. A. felsorolásbs,n csak azok az adatok találhatók, ame
lyeknek laboratóriumi meghat{l.rozása elterjedt, illet>e terjedőben vuu, 
és a normálllitól való eltérésük kórtani jelentőségfL 

Ögszeállította.: Dr. Porgrí..cs Iván egyet. tanársegéd. 
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Teljes vér 

1 
l" • .Llpidel.< (zsírok) 

! 560mg% Teljes lipid tartalom 
Neut.rális zsírok j 85-240 mg% Zsírsavak 
Foszfolipidek 

290--420 mg% 

YI. Btewid<:ik 
1 

Steroidok összesen 1 

Oholesterin 
Desoxicholsav 
Epesavak és epesavas sók 
Oortisol 
Oortioost.eron 
Dehydroepiandrost.t'.r-0n 

VII. lntermediaer anyagcsere 
Ketontestek 0,5 mg% 
Acetecetsav 
a.-ketosavak (őSs.,,esen) 
Oxálsav 
Tejsa• 

VIII. Enzimek 
Allra.likus-phosphatase 

(Boda.nsky) 
Alkalikua-phosphatase (King) 
Savanyú-phosohats.se 

(Bod&Mkyf 
Savanyd-phosphatase (King) 
Transaminase (glutaminsav-

oxal.ooetsav) S(}OT 
TtMgamjnase (glutaminsav-

pyr:uvat )SGPP (Oabaud-Dubacb) 
Amyla.se (Wohlgemut) 
Amylase (Somogyi) 
Lipase (Oomfort) 
.Aldola.se (Silbey) 
Tejsa.vdehydrogenase 

(Wroblevsky) 
Ohollnest.era.se (E[uerga) 
Nikotinwnidadenindinukleotid 

(N.A.D) 3,6 mg% 

IX. Anorganiku.s alkotürész~k 
Nátrium 

Klorid 

Kálium 

Oalcium (összesen) 

Oa.Icium, ionizált 
Magnézium 

Fosztor (összesen) 
Foszfor, anorganikus 

30---48 mg% 
3,0mg% 
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~\~il 530 mg3· 
0-150 IDgo/c YJ] 240-520 ni;% :'::'.~,;' 
lti0-25(). Ingl'lo 

- ·~ -_J 

110 mg3 --- --- -! 
237-261 mg3 j 4-0 mg3 <>-
10mg% 
lOµg3 

Jil lµg% 
SOµg3 ._;,;; 

<'l 

0,3---0,9 mg3 1 

1 
0,08---0,28 mg3 
O,Smg% 0 

3,0mg% 
8,0-14,0 mg3 

1 
1,5-5 E 

1 S-13E 

1 
0,1-1,0 E 
1-4E 

4-40B 

10-40 E 
80-64 E 
60-80 E 
0,2-1,5 Jli 
2-lOE 

300-500 E 
180-330 E 

0,07 mg% 

144 maequ/1 
335 mg% 
103 m.aequ/l 
3fi5mg% 
·i,3 maequ/1 
16,8 mg% 
2,5 nmequ/1 
10mg% 
4,8 mg% 
1,6 :waequ/l 
1,92 mg% 
10-14mg% 
3,5mg% 

----- ----,---
•.reljei:: vér 

J{én (siuliát) ?sszesen 
Kén, anorg.1n1h'"Us 

"" F.éz 
Jód (összesen) 
Jód- fehérjéhez kötütt 
_A.lJrelita.rtalék (bikarboiW.t) 

_x. Vtraázok 
Q:s:igén (arteriá.s vérben) 
origén (venás vérben) 
Széndioxid (art<irh'is vérben) 
széndioxid (venás vérben) 
Fizikálisan oldott nitrogéD 

3,8-5,0 mg% 
0,4 D'8'% 

17 ,9-20,4- tf% 
13,7-15,3 H% 
48,0-49,0 tf% 
51,4-53,4 ti% 
0,97t.f% 

1 Pla=a (szérnm) 

[ s,o-s,7 mg% 
' 1,6 mg% 
! 0,1-0,2 m.g% 

0,1 mg% 
6-8 /tg~'~ 
5,0-5,5 pg% 
28-30 Il:fü.Bqu/l 
50-70 tf% 

Xl • .ti7.akw el-emek 
na=tocrit-ért.ft 
Vörösvértestszfun 
Fehérvértestszám 
Thrombocyta-szárn 

38-42 
4,5-5,4milli6/pl 
5000-SOOO/.ul 
180000-

Haemoglobin-tartalom 
Vörösvértestek átlagos Ilb.-tart. 
Vörösvértestek átbgos conc. 
Vörösvértestek átlagos 

térfogahi. 

360 000/;d 
14,4-16,0 g% 
30 µµg 
34-% 

!lO µ' 

Liquor 
( cer.~brospina.lis összetétele egészséges felnőtt emberben 1nmbalpuncti6val 

vett Uquor-analfais alapján) 

Sdn ------- 1 vfatls1.tn~·~~.lát5z6 -------

Fajsúly 1,006-1,00>l 
}'agyáspontcsökkeués 1 -0,56 °0 - ---{l,60 °0 
pli 1 7,14----7,tiO 
Nyomás 1 tl-20 vizem 
Fehérje (összesen) 120-40 mg% 
Album.in; globulin hányados 4 : 1 
Yaradéknitroglin 11,0-20,ű mgo/„ 
Glukóz · 45-80 mg% 
Klorid 410-470 mg% 
Nátrium 300-350 mg% 
Kálium 1 S-15 mg% 
Kalcium 4-6 mg<y~ 
Fos.,,for 1,5-2,0 mg';.S 
Fehérvérsejtsztm 0-3/mm• 

Megjegyzés: A:z egyes ártékekfeltüutetésc - különösen ott, ahol a kíl·· 
lönbÖZ-Ő meghatározások szerint eltérések vannak - a hazánkban leg
elterjedtebb eljár.isok alapján történt. A. fontosabb és norrn.ál esi:otckbeu 
is nagyobb s.,,6rást mutató értékeknél alsó-felső határ, egyébként csak 
átlagérték s.,,erepel. A felsorolásbim csak azok az adatok találhatók, ame
lyeknek faboratóriumi meghatározása elterjedt, illetve terjcfü)ben van, 
ég a nonnii.listól való eltórésfik kórtani jelentőségű. 

ÖSSl'ieállított.a.: Dr. P'orgá-cs Iván egyet. tanársegéd. 
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TERHESSÉGI NAi'TÁR 
Utolsó Szülés Utolsó Szül.és Szánútás: _4._z utolsó menstruatio első napjától három 

roenstrnatio körülbelüli rnenstrnatio körülbelüli 
hónapot visszaszámolunk, és ehhez a naphoz hét D.apot első napja napja. első napja napja 

hozzá.adva, megkapjuk a szülés várha.tó időpontját 
Júl. 1 Ápr. 7 OJct.. 8 Júl. 10 

8 9 5 12 Ut-Oisó 1 Utolsó Szülés 5 11 7 14 
Szillés 1 

menstruatio körülbelüli 1 menstruatio körülbelüli 7 13 9 16 első napja napja első napja napja 9 15 11 18 
17 l3 20 

------- --··---· - ---- 11 

1 
1S 19 15 22 '"~ 01---t. g Ápr. 1 JM. 6 15 21 17 " 3 10 3 8 17 23 19 26 5 12 5 10 19 25 21 28 7 14 7 12 21 27 23 30 ' 18 9 14 23 29 25 Aug. l 11 18 11 16 25 Máj. 1 27 ' 13 20 13 18 27 3 29 5 15 22 15 20 29 5 31 7 17 24 17 22 31 7 Nov. 1 8 19 26 19 24 8 10 3 1ú 21 28 21 26 

Aug. 
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 ]] 18 11 18 29 5 :m 3 13 20 13 20 31 7 M.áj. 1 ' 15 22 15 22 J.'cbr. l s 3 7 17 24 17 24 3 10 5 9 19 26 19 26 5 12 7 11 21 28 21 28 7 14 9 13 23 30 23 30 ' 18 11 15 25 .Jún. 1 25 Swpt. 1 11 18 13 17 27 3 27 3 13 20 15 19 29 5 29 5 15 22 17 21 3J 7 Deo. 1 7 17 24 19 23 Szept. 1 8 3 9 19 26 21 25 3 10 5 11 21 28 28 27 5 12 7 18 23 80 25 Márc. 1 7 14 9 15 25 Dec. 2 27 3 9 18 11 17 27 4 29 5 11 18 13 19 Márc. 1 6 :n 7 13 20 15 2l 8 .Jún. 8 10 15 22 17 23 5 lű 5 12 17 24 19 " 7 12 7 14 19 " 21 28 ' 14 9 16 21 " 23 29 11 16 11 18 2S 30 25 Okt. 1 lS 18 " '° 25 ~Túl. 9 27 3 ll> 20 15 22 27 4 29 17 22 17 24 29 6 31 " 24 19 26 

Okt. 1 8 21 26 21 28 !lS 28 23 30 25 '° 25 „tpr. 1 27 Jan. 1 27 3 29 ' 29 ' 81 ' 
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AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTER 

40/1958. (Eü. K. 19) E'' n • • ,.. ~ u~ _.„.a. szamu utasít ... 
a ta:rsada.lomhiztosítás szoio-á!ta~ „ • asa , 

. .„ ' . . " '"'"""' ,... JOgoswtaK reszere történő 
gyogyszer:rendelés szal~áiyozásáróI 

~ közlekedés- és postaü · mi . 
Sv.i.mszervezetek 0 gy:i. , mszterrel, \-rala-mint a 
követke.zőket re~d:?e:.~os Tanacsával egyetértésben a 

1. § 
(J) )_._ Szal-;:szm:vezeti 'I'ár ' ' · 

núl (SZTK)* a Vasuf k S sactaJCmb1ztosítá-si Központ. 
mint a E::isiPari Szö~so z~kszervezeténél (VSZ), vala 
zetnól (KSZKBI)* bi;t~~~::~ Kő,l~önös .Biztosító Intó_~ 
tagjaik (a továbbia.kb . ~ es igényJ~gosult család. 
gáltatásaira jo,,,·osultaka)n., a ,~arsa<l,alo1nb1ztosítás szol-
' iil' .• ! e. · resze1e gyogyszert ( • 
,.;:, ou egességet, szeroba.kterioló . . k ~ , _ , gyogyszer
tapszert, kötözőszert „, . gi:ru, eszittnenyt),gyógy
got (a. to·.vábbi~kban~ ggJy~ggyvize)t es egyéb gyógyanya. 

i A" '!' _ ! , • o yszer rendelhetnek· -· "' '• iaau egeszségü~ · 1 , · 
egészségügvi szoJgála~t köYl szo galatna~ és a vasút· 

'! ' · " - na a tá:rsadalomb · t 't' ga tia.twiaara jogooul+"l- , , "". 1z os1 as szol· 
latá:t, gyóg:ykezei'é-.é"; '- fieru;z~eg~gyi ellátását (vizsgá
közül az alább fe1,sor' Ite v1zsgaJatát) végző orvosai 

o orvosok· 
a) a körzeti orvosok · 
";,rendelőintézetben,' kórhé.zbau klini , . ' 

de1oben biztosítottak lI 'tás~ ' kan, sa.Jat reu
sen, órakerettel mfik··~,..a : szer,·ezett, rendszere. 
értve a körzeti -gyerm~ko s~a , en~eJések orvosai, ide. 
SZ9.korvosokat is, gyagya.sz 88 a körzeti szülész. 

a g~ndozóintézeti orvosok: 
a bor-, nernibete"'g d , . , 
a 'd be ö on ozo mtezetek orvosai 

z 1 eg t~g,fondozó intézetek orvosai ' ' 
a~-~nkoló~uu, ?ondozólo.tézetek orvosai. 
a ~ c-gonaozo1nt-Gzetek orvosai · 
a terhesgondozó intézetek orv , . 
a ""ec " , osa.1, ....,, sen10- es gye1·n1ekgond ' ' • , - . 

OL:O mMzetek Ol'VOSal, 

" A Szakszr.rvezeti T·irsadal , . 
a Kisip~i Szöi•etkezeti É:mcsön~~~z::~r·ási Központ (SZTK), továbbá 
.Jog?-tódje a szol' Társadalon . ·, IZ ?" t? I1!_~Zet. (KSZKBI) megszűnt. 
a kiadványban közzétett. vala u.btzt-0:1tás1 Foigazgat6&i.g. Ez a;:: ebben 

' mennyi szabályozásrt;. vOU!l;tkozik. , 
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az Országos Testnevelés· é.s Sportegészségüg,}r:i lnté· 
zetben működő szakrendelések orvosai, 

a,l!: Országos J!.Iunkaegészségügyi Intézetben szervezett 
szakrendelés orvosai, 

az iskolaszakorvosi rendelőintézetek: Ol'VOSB.i, 

az egyetemi, f'óiskolai szakrendelések orvosai, 
a gyógyítva. nevelő iskolák, általános iskolák é;>J'°özép

fokű iskolák kollégiumokban elhelyezett„ bentliikó ta· 
nulóit ellátó internátusi orvosok, 

a területi és az üzemi bölcsődék, valamint a napközi 
otthonok orvosai, 

az üzemi orvosok, 
a l\fozgó Szakorvosi Szolgálat szakorvosai; 
b) a felülvizsgáló főorvosok, valamint a ],fÁV igaz

gatóságok ellenőrző orvosai és ellenőrz5 főorvosai, 
a rendelőintézetek igazgatói (kórházigazgató, rendelő· 

intézeti helyettese), a :r-.rÁV-rendelőintézetek vezető f5· 
orvosai, 

e) az á.Uarril egészségügyi szolgálat központi elleLJőrző 
főorvosai, 

a- Közlekedés- és Postaügyi llíiniszt-ériurr~ 1. V asűti 
főosztályának orvosfőelőadói, 

a Jl,IÁV igazgatósági főorvoscik és hel:vetteseik;~' 

2. az 1. pont hatálya alá neril. t,artozó azok az orvosok, 
akiket az Egészségügyi ~finiszbérium, illetőleg a járási, 
városi, városi (fővárosi} kerületi tanács végrehajtó bi
zottságának egészségügyi osztálya. (csoportja.) - saját, 
kezdeményezésére vagy az orvost aU.:alrnazó szerv elő
terjesztésére - a betegellátás érdekében az illetéfres 
társadalombiztosítási szerv előzetes hozzájárulá,sával 
vényfrási joggal felruhúzott (pl. üdűltetetteket ellátó 
Ol'VOS Stb.); 

3. a társadalornbiztosítá,si S7..ervek orvorai. 

(2) Az (1) bekezdés 1. a), l. b) és 2. pontja alapján 
vényírási joggal rendelkező, illetőleg azzal í6lruházott 
orvosokról a járási, városi, városi (fővárosi) kerületi 
tanács végrehajtó bizottságának egészségügyi osz·tálya 
(csoportja} nyilvántartást vezet és nlinden változásról 
a- tfil>sadalon1biztosítás:i szerv területileg illetékes helyi 
szervét (alközpontját, kü·endeltségét) nyolc napon belül 
6rtesíti . 

"L>'\~d mér; il7/Hl62. (Eü. K. lG.) Eü. :ll.s?,iimú nta~fr.ást.(.)l'L oldalon) 
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2
·§ b)'2 „ (1) Az l. § (1) bekezdésében 1: a),~·. es · pontJab.an 

enilltett orvosok a társada1omb1ztos1tas szolgáltatásall'a 
{oo-osultak részére rendszeresített vényűrlapon (11. §)
az0 életveszély és a halasztást nem tűrő_ sürgő.s szükség, 
valamint a köteles elsősegélynyújtás eseteit, továbbá a 
jelen § (2) bekezdésében említett eseteket kivéve - csak 
az ellátásuk.ha 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 gyerm

8
• 

keknek írhat vényt stb.). 
(2) Az (1) bekezdésben említett orvos az ellá.tásába 

tartozó, illetőleg az ellátásába utalt igényjogosultakon 
felül gyógyszert rendelhet: 

a) az éjjeli és munlmszünnapi orvosi ügyeletes szol· 
gálat idején általa ellátott igényjogosultaknak, 

b) a más orvos ellátásába tartozó (utalt) igényjogo
sult részére az illetékes orvos igazolható távolléte ese. 
tében, 

e) sürgős szükség esetében olyan igényjogosult ré
szére, akit szaktanácskozáa keretében látott el, 

d) a házastáJ.-sa, mind a saját, mind a házastársa 
szillei és nagyszülei, a testvéreik, a gyermekeik, vala
mint az alkalmazottaik és a háztartásukban élők ré
szére, ha a társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogo
sultak, 

e) állandó lakóhelyére tekintet nélkül annak a 14. 
életévét be nem töltött igényjogosult gyermeknek, aki 
a szülők munkaideje alatt az orvos működési területén 
lakó gondviselőnél tartózkodik. 

(3) Az 1. § (1) bekezdésének 1. e) és 3. pontjában 
említett orvosok vényírási jogosultsága az illetékes tár
sadalombiztosítási szerv vonatkozásában minden igény
jogosultságra kiterjed. 

{4) A (2) bekezdésben felsorolt esetekben az orvos 
köteles a vényen a rendelés jogalapját röviden fel· 
tüntetni. 

(5) Gyógyintézeti ápolás alatt áJ.ló igényjogosultak 
részére a. társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosul
tak részére rendszeresített vény-űrlapon gyógyszer nem 
rendelhető. Fekvőbeteg-gyógyintézeti orvos, ha vala
mely egyéb címen vényírási joggal rendelkezik, a tár
sadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosultak résZére 
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rendszeresített vényűrlapo11; csak abb1:'n .. a ~űködés~ 
körében (pl. rendelőintézeti szakorvosi, uzenn orvosi 
űködési körében) rendelhet gyógyszert, amellyel kap

:olatban a vényírá.si jogosult.sága. fennáll. 

3. § 
(1) A gvógyszerrendelés előtt az orvos k~teles a 

betegnek ;;.. társadalombiztosítás szolgáltatása.ira- való 
jogosultságát ellenőrizni. . . 

(2) A társadalombiztosítás szolgáltatásaira val? JOgo· 
ultságot a társadalombiztosításra vonatkozó JOgsza
~ályok értelmében a jelen utasítás mellékletében meg· 
· !ölt igazolvánn"tm.l kell igazolni. Az I/1954. (I. 9.) M. T. 
J• ·- ' s él . . 1 án " számú rendelettel rendszeres1tett n ~m yi IJ!azo v Y 
a társadalombiztosítás szolgáltatásarra. való Jogosultság 
igazolására nem fogadható el. 

A társadalombiztosítás s->.,olgálf.atáaaira jogosultak 
részére rendelket6 gyógyszerek 

4. § 
(1) Az érvényben levő Magyax .Gyógysz~rkö?~h<: 

felvett hivatalos gyógyszerek, valammt az Egeszse~gyi 
Minisztérium által kiadott „Szabványos Vénymmt;-lli 
Gyűjteményé"-be (Formulae Normalesbe) felvett, ,rmn
taszerűleg rendelhető gyógyszerek - a (2) bekezdesben 
foglalt rendelkezés figyelembevételével - a társadalom
biztosítás szolgáltatásaira jogosultak részére szabadon 
rendelhetők. „ 

(2) Az érvényben levő Magyar Gyógyszerkonyvbe 
felvetb hivatalos gyógyszerek köz~ azo~ak .. a gy6gy· 
szereknek a. rendelésére, amelyek rrunt torzskonyvezett 
gyógyszer.különlegességek is forgal~m~ai;i v~ak (pl. 
Glanducorpin stb.), az Egészségügyi MIIllSzténrun áJ:ta-1 
kiadott "Tájékoztató a, gyógyszerkészítmények rende· 
lésére" című kiadványban (pótlásában) a gyógyszer· 
készítmény neve mellett levő „Megjegyzések" rovatban 
megadott rendelkezés az irányadó. 

5. § 
(1) A Tájékoztató a gyógyszerkészítmények rende· 

Iésére" c/:nű kiadványban (a továbbia~ban Tájékozta~) 
és pótlásába felvett bel- és külföldi_ gyó_g:rszerkész1t· 
ményeknek, valamint a azeroba.ktenológm1 készítmé-
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nyelmek, &ha,.,.ai természetes keserű- és gyógyvizekneR:~~' áJJo:inányú tagjai (sorkatonák, sortiszthelyettesek) ré-
a kötözőszereknek és a :ragtapa.szoknak a társadalorü~L i:;zére, 
biztosítás szolgáltatásaira. jogosultak részére történ-&>' dj bármely igényjogosult részére nemi betegség 
rendelésére a Tájékoztatóban {pótlásában) az egy~--- ->"':'.::~·t g\,-rógykebz.eléséhez szükséges alábbi gyógyszereket: 
gyógyszerkészítmények (szerobakteriológiai készít'""'é .• -· ,, 

11 „ ...., ;~.] Iliedo is, nyek stb.) neve me ott levo „lHegjegyzések" rovatban. Intrajod, 
megadott rendelkezés az irányadó. :; · 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezésna.k meg~' l ~=:~!:rcid-készítmények (gonorxhoea esetén); 
felelően a Tájékoztatóba {pótlásába) felvett bel- vagy Chlorocid, „ 
külföldi gyógyszerkészítmény (szerobakteriológiai ké. ha· valamely ok miatt nem a „pro ambulantia" szerekbol 
s~ítm~ny stb.), amelynek ne;e me}1-ett levő „];fegjegy~ történik a kiszolgáltatásuk, 
zesek' rovatban az „SZTK"' terhére szaba.don rendel~: ·-1 ' 

hető" szö\.,.eg va.n feltüntetve, bá.iTitelvik társadalom~.' i e) bácrmely igényjogosult részére az a;iya- e.s .. cse;se-
biztosítási szervhez tartozó biztosított (igényjogosult "j l'.llóvédelem hatékonyabbá tétele érdekeben szükseges 
családtag) részére szabadon rendeihet-ő. Az a gyógy~ alábbi gyógyszereket, gyógytápszereket: 
szerkészítmény pedig, amelynek rendelését a Tái"ékoz- D-vitamin-készítmények, 

tó Szulfonamid-készítmények csec.Semők bélhurutjánál, ta nak (pótlásának) „Megjegyzés" rovatában megadott 
rendelkezés feltételhez köti, a tá1·sadalombiztosítás szol- Adapta, 
gáltatásaira jogosult.ak részére csak a.z ott meghatározott Laetorizan, 
rendelkezés szerint rendelhető- Maltiron, 

(3) Azt a gyógyszerkészítményt, amelynek rendelését szülészeti egységcsomag, 
külön jogszabály szabályozza, csak a vonatkozó jog- f} bármely ígényjogosult részére az alábbi különleges 
szabályban foglalt rendelkezés szerint szabad a tár- gyógyszereket: 
sadalombiztosítás szolgftltatás:a.ira jogosultak részére Cbloroeid-drazsé, 
rendelni. Chlorocid-drazsé gyermekelmek, 

'.l.1éritésmente,f)en ?·mdelendii gyógyszerek 

6. § 
Térít.ésmeutes kiszolgáltatásra jogosító vényfirlapon 

(11. §) kell rendelni: 
a) az üzemi baleseti sérült, valamint a 67/1958: 

(XII. 24.) Korm. számú rendelet II. számú mellékleté
ben (lásd: !!agyar Közlöny, 1958. év-, 115. sz.) felsorolt 
foglalkozási megbetegedésben szenvedő biztosított ré: 
szére 1?-indazokat a gyógyszereket (kötöz6szereket, 
gyógyV1z.eket}. amelyekre üzemi balesetével, illetőleg 
foglalkozási -megbetegedésével összefüggő betegsége 
miatt van szüksége, 

b) minden gyógyszert (kötözőszert, gyógyvizet) biz
tosításra kötelezett ipari tanuló részére, 

e) minden gyógyszert (kötözőszert, gyógyvizet) a 
Belügyminisztérium fegyveres testületeinek sorozott 

"'Módosítva: „T:J.rsadr.!orub1ztosítf:.s terhére S\\abadnn rendelhető." 

Ohlorocid-injekció, 
Chlorooid-szirup, 
Diphtheria~serum 
Tetanus-serum, 
Tetanus-a.natoxin sérült személy részére, 
Insulin csak diabetes mellitus esetében, 
Bucarban, Oradian, Ot.erben csak diabetes mellitu.s 

esetében, 
Retandrol, Androral csak emlőrákból eredő, meglevő 

csontáttétel esetében, 
g) azokat a gyógyszereket, amelyeket e?yéb ~ogsza:.

bályok értelmében térítésmentesen kell kiszolgáltatru-

A társadalowJ.;iztosítá8 szolgáltatásaira jogosultak részér.e 
vényen nem reP.delhető gyógyszerek és egyéb gyógyanyagok 

7. § 
(1) A társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosultak 

részére vényen nem rendelhet6k: 
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a) a „pro ambulantia" szerek (lásd a jelen§ (4:) be 
b) azok a gyógyszerek, amelyeknél a „Tájékozta 

gyógyszerkészítmények rendelésére" című kiadvá tó:,_ 
(pótlásának) „l!;gje_?yzések" rovatá.ban „SZTK* ~~1:0:~~:;{1 
nem rendelhető szoveg van feltüntetve, valamint · ~\;~-:;~,;;_~i-: 
a gyógyszerek, amelyek külön jogszabály érteim:~~,~-':1~/<i 
a ,társadalombiztosítás szolgáltatásaira J'ogosultak -~_,-·,_- ·-:-1 
szere vényen nem rendelhetők, lé-. ___ ·::f 

, e) spiritus ~ ,concentratus, conoontratissimua ,-;>:' 
dilutus más gyogyitó szer hozzáadása nélkül to 'hb· __ ->. -:.i.: 

kozmetikumok (bőrápoló krémek napolaj· ' ha:'~ á ..... -- -- 1 
k ' ' kr' . ' ' Japoló szere -, .i.ogpor, .i.og em, szájvíz stb.), valamint gyó .-;_ 

~zappano~, !5Yógyborok, konyak, fogamzást gátló s gyk. 
es aphrod.is1acumok. zere 

(2) Ostya általában csak chinin-tartalmú gyógysze:~
rekhez rendelhető; a rendelt gyógyszerrel egyűtt 
vényűrlapon kell felírni. egy 

(3) fzjavítók általában csak 12 éven aluli gyerm kek 
nek rendelhetők. Por eloszthatósága céljából álta~b · 
adagonként legfeljebb 30 cg cukrot szabad rend i:f 

(4) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés a~ 
~:~mpontjából „pro ambuiantia" szernek kell te. 

.. a) azt a gyógyanyagot, laboratóriumi reagenst és 
rontgen-kontraszanyagot (a Bilospekt kivétel' 1) 
ai;ielJ_'et a szakrendelés, körzeti orvos stb. a beteg e~: 
gálatanál az orvosi rendelőben felhasznál 

b) azt a fertőtlenítő szert, kötözőszeri ragtapaszt 
sebvarróanyagot, sebhintőport, kenőcsöt' és az alta: 
táshoz vagy helyi érzéstelenítéshez szüÍtséges azt a 
gyógyszert, amelyet a szakrendelés, körzeti orvos stb 
a beteg. kezeléséhez a rendelőben a saját mindennapo~ 
szakmai gyakorlatában használ, 

e) azt az injekciós készi~mén~t vagy egyéb gyógy
sz~rt, amelyet a szakrendeles, korzeti orvos stb. a saját 
n1mdennapos szakmai gyakorlatában a rendelőben a 
beteg azonnali ellátására felhasznál (ha ezt a gyógy
S7..ert a .szakrendelés, körzeti orvos stb. kúraszerűleg 
tovább IS alkalmazza, a további kezeléshez szükséges 
gyógyszermennyiséget a beteg nevére kiállított vényen 
kell rendelni), 

d) azt az injekciós készítményt, amelyet a körzeti 
orvos a beteg lakásán életmentési célból, vagy sürgős 

"'Módosítva: „Társadalomhiztosítás terhére nem rendelhet.ő." 
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a:zilkségből felhasznál. (~4..mennyiben ez ut6bbi célra a 
J;.örzeti or"."os „t~.skája" részére, kiutalt készlet nem 
bizOnyul eiegendonek, ez a gyogyszer kívételesen a 
beteg részére kiállított vényen rendelhető}, 

(5) A (4) bekezdésben foglalt rendelkezések nem érin
tik az üzemi orvosi rendelők gyógyszerellátá.sára vonat-
J;:.ozó jogszabályok hatályát. „. __ 

(6) A nemibetegségek (syphili~ és gonorrhoea) győgy. 
}\:ezeléséhez szükséges penicillin rendelésére a 8300-
2/1953. (Eü. K. 5.) Eü. TuI. számú utasítás (lásd az Egész
ségügyi jogszabályok gyűjteménye II- kötetének 562. 
oldalán), a penicillin-kezelésre nem gyógyuló, szövőd
znényes gonorrhoeának streptomycinnel vagy chloro· 
aiddal való gyógyke7..elésére pedig a 22/195 7. (Eü. K. 11.) 
Eü. :fi.I. számú utasítás rendelkezései az irányadók (lásd 
572. oldal). 

A gyógyszerrendelés áUa1ános irányelci;ei 

8. § 
(1) A gyógyszeres kezelés alapkövetelménye a hatá

sos, ésszerű és gazdaságos gyógysz-errendelés. 
(2) 1Iellőzni kell valamely gyógyszernek a tudomá

nyosan általánosan elfogadott indikációs t-erületen kí
vüli alkalmazását. Kerülni kell a polypragmasiát, az 
összetételben vagy hatásban inkompatibilis gyógyszerek 
együttrendelését, azonos hatású gyógyszerek felesleges 
kombinációját. Ez természetesen nen1 érinti a helyes 
synergif.lm.us elvét. 

(3) A beteg áll~potában beálló változás gyakran a 
gyógyszeres kezelés megváltoztatását is szü..kségessé 
teszi. Ezért egyszerre csak olyan mennyiségű gyógy
szert 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 
általában 2-3 napra, idült betegség esetében pedig 
általában 10 napra elegendő gyógyszer rendelhető; 

b) a bontható gyógyszerkülönlegességeket a valósá
gos szükségletnek megfelelő darabszámban (mennyiség
ben) kell rendelni. Eredeti gyári csomagolásban („scat. 
orig." stb.) csak akkor rendelhető, ha a gyógykezeléshez 
előrelá.thatóan ez a teljes mennyiség szükséges; 
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'"S' 
e) a szükséges. gy~gyazect a leggazdaságosabb form~.-:;Íu·l·'·· 

ban kell rendelni, tobb egyformán megfelelő gy6gyszé'\ "1 
közül a. kevésbé költséges gyógyszert kell megválas: __ r: '</í 
taniá, dáne a takarékosság nem mehet a. gyógykezelés ha~ : __ -(_l 
soss g a.k rovására; . ·:: J 

dj minden esetben csak forgalomban levő~ valóba.Ü ] 
beszerezhető gyógyszert szabad rendelni; \ 

e) gyógyszert indokolt szükség nélkül, csupán azért- -
hogy alkalomadtán készenlétben legyen, nem szabad 
rendelni; 

j) a ITT:ógyításhoz szükséges gyógyszer min5ségének 
és mennyiségének megválasztása nem a laikus ajánlások. ; 
által befolyásolt beteg, hanem az orvos feladata. ·-] 

9. § 
(1) Az orvos a társadalombiztosítás szolgáltatásaira 

jogosult betegnek vizsgálat nélkül gyógyszert nem ren
delhet. A más orvos által rendelt gyógyszert az illetékes 
orvos csak abban az esetben írhatja át a társadalom
biztosítás szolgáltatásaira jogosult részére rendszeresi
tett vényűrlapra, ha a felírt gyógyszer alkalmazásának 
szükségességét maga is megállapította. 

(2) Az orvos köteles a társadalombiztosítás szolgál. 
tatásaira jogosult részére rendelt gyógyszer nevét és 
a gyógyszer rendelt mennyiségét a betegnaplóba (kar
totéklapra) röviden bejegyezni. A további gyógyszer
rendelésnél az előzőleg rendelt gyógyszer mennyisé(}'ét 
figyelembe kell venni. Ha a beteget előzőleg már ~ 
orvos gyógyszerellátásban részesítette, a további gyógy
szerrendelésnél ennek a körülménynek figyelembevéte. 
lével kell eljárni. 

(3) A fekvőbeteg·gyógyintézeteknek a kibocsátott 
igényjogosult betegek részére adott zárójelentésben 
minden esetben ismertetniök kell, hogy a gyógyinté
zetben mely gyógyszerrel (gyógyszerekkel) értek el a 
betegnél eredményt. Ha valamely különleges gyógyszer 
(pl. Insulín) további kórházon kívüli alkalmazását a 
hatályos rendelkezések a kórháznak (klinikának) a záró
jelentésben feltüntetett konkrét javaslatától teszik füg
gővé, a. zárójelentés megfelelő rovatában az alkalma· 
zandó gyógyszert és napi adagját is meg kell jelölni. 

10. § 
(1) Kötözőszer és ragtapasz vénnyel általában csak 

abban az esetben rendelhető, ha az igényjogosllltat 
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sűrg~s szükség .?se~ben s.~~~zeti ellátáaban,Jrell_:~~-2 
síte01 és a szükseg~s kotözőszer, illetőleg :xagfu~Z 

...roéb m6don nem biztosítható, vagy ha az igén- • --- -,,:...·• ee„ . , „ k .. , .. „ . . YJOgo 
sult nagy ~~nnyiseg~ .? oz:oszert ~en~l6, hu.zatno'Sabl:; 
· dőn át szükséges kötözéset a korzet1 orvos vagy, _a 
~eteg saját _rnaga látja el (pl. anus praeternaturalis~ 
tbc-s csonts1poly). „ , 

(2) Gyógytáp~zer. csak cse?3ei;nok ~s. gyern'l.e~l:lk_,~{;~
zére részükre lS kizárólag taplalkozas1 zavaraik meg~ 
:zün~tésére rendelhető. A rendelésre a 3180j82-2/195 l. 
(Népeg. 12.) Eü. M. számú utasítás (lásd az 573. oldalon) 
rendelkezései az irányadók. 

A vények L-iállítáEárw.k szabályai 

11. § 
(1) A Szakszervezeti Társadalombiztosítási Központ

nál (SZTK) és a Kisipari Szövetkezeti Kölcsönös Bizto. 
sító Intézetnél (KSZKBI) biztosítottak és igé1:yjogosult 
családtagjaik részére a gyógyszert a.z erre a celra rend
szeresített vényűrlapon kell rendelni. Azt a gyógyszert, 
amelyért a biztosított (családtag) térítést f;iz.et, a vé~Y· 
űrlapnak az. „SZTK térítésköteles vény" feliratú oldalán, 
a.ztl a gyógyszert pedig, amelyet térítésmen:iesen kell 
kiszolgálta.ni, a vényűrlapnak az „SZTK tér1tésmentes 
vény'' feliratú oldalán kell felírni. 

Ugyanazon a vényűrlapon csak térítés ellenében vagy 
csak térítésmentesen kiszolgáltatluJ.,tó gyógyszer ren
delhető. A vényt általában - a kábítószerek* kivételé· 
vel - e(}'y példányban (másolat nélkül) kell kiállítani. 

(2) A Vasutasok Szakszervezetének (YSZ) igényjog~
sultjai részére a gyógyszert az erre a celra rendsz.eres1-
tett „Vényfüzet".ben, illetőleg vényűrlapon kell ren-
delni. , 

(3) Ha az előírt (rendszeresített) vényűrlap elhár1t· 
hatatlan okból nem áll rendelkezésre, az orvos a tár
sadalombiztosítás s7..olgáltatásaira jogosult részére kivé· 
telesen előrenyomtatott vagy az orvos által magakészí. 
tett magánvényűrlapon is rendelhet gyógyszert. Ilyen 
esetben is azonban az orvos a vényt a 12. §-ban foglal· 

*Továbbti a 41/1962. {Eü. K. 17.), -valamint a 60/1968. (Eü. JL 22.) 
Eü. M. számú utasítás mellékletében felsoroltak (lásd az 516., ill. 518. ol
dalt). 
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takn_a~. m:gfelelő?n köteles kiállítani és ezenfelül me 
ke~ Jelolni azt a tál-sadalombiztosítási szervet, amelyh g a b~tositott (családtag) tarto~ik:. Olyan gyógyszer re:: 
dele~e esetében, amelyet térítésmentesen kell kiszolgál 
~atni, az orvosn~k a. vényűrlap1·a a „térítésmentes" sz~ 
IS rá .kell vezetme és ezt a feljegyzést külön aláírásá 
és hivatalos orvosi bélyegzőjének lenyomatával mvs.l 
kell erősítenie. eg 

(4). Egy véi;yűr;apon„áJ.talában csak egy gyógy.Szer
féleseg rendeleae celszeru. Kivételesen egy vényűrla 
két gyógyszerf~leség is rendelhető, de csak a.bbanp~: 
esetben, ha a venyt író orvos biztosan tudta hogy mind 
két gyógyszer egyidejűleg minden gyógys~rtá.rban b : 
~~~~~zhet6. Ugyanazon a vényűrlapon egy gyógysze~
.Kül~nlege~s~g és egy magisztrális gyógyszer is rendel
hető. .Chinint tartalmazó porokhoz szükséges ostya 
~alan:unt a szerr:cseppentő, a szemkenőcshöz szolgá16 
uvegpál~a a ho~ tartozó gyógyszerrel együtt, továbbá 
az rnsuµn-kezeles;re szoruló cukorbetegek és az asthma 
bronc~ale b_etegsegben szenvedők részére az injekciós tű 
a benzmnel esa vattiával együtt vényűrlapon rendelhető. 

12. § 
, { lJ A társ~dalombiztosításszolgáltatásaira jogosultak 

reszere ú·t venyeken az orvos köteles felt.üntetni· 
a) a. biztosított nevét, · 
b) a biztosított lakcímét {vá.ros, község utca ház 

szám), · ' ' · 
e) a biztosított munkáltatójának nevét vagy mu 

káltatói törzsszámát, n-
. d) ~zt, hogy a gyógyszert a biztosított vagy mel 
igényJogos?lt csa~ta~ja {!elesége, milyen idős gye!. 
meke, egyeb csaladtagJa) reszére rendelte, 

e) a rendelés kel téti (a hónap nevét nen1 római szám. 
mal, hanem betűkkel kiírva), 
f{ a rendelt gy?gyszer n~vét és mennyiségét. 
(.z;) .A~ orvos .~oteles a venyt aláírásával és hivatalos 

orvosi belyeg0Jenek lenyomatával ellátni. Ha a vényen 
változtatást, Javítást eszközöl, köteles azt kézjegyével 
és bélyegzőjének újabb lenyomatával külön igazolni. 
, (3) ~ ,a ~ógyszert térítésmentes kiszolgáltatásra 
JOgosfto venyurlapon kell rendelni (6. §), a vényűrlapon 
az (1) bekezdésben meghatározott adatokon felül min
den esetben fel kell tünteni a kiszo!gál~t'- ,,vté , é · . · """ 'Ul:l =r1 smen-
tesseg nek mdokát is (pl. üzemi baleset, ipari tanulÓ). 
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14. § 
Kábítószereknek és kábítószert tartalmazó gyógy.:

szereknek, valamint azoknak a gyógyszereknek rende~ 
lése esetében, a.melyeknek rendelését és kiszolgáltatását· 
külön jogszabályok szabályozzák, a vényt a vonatkozó 
jogszabályok rendelkezései szerint kell kiállítani. 

15. § ---
(1) A vényt tintával vagy tintairónnal, jól olvafibat.'6-

írá.ssal, szabályszerűen, a jelen utasítás rendelkezéseinek 
UlBcl'elelően kell megírni. A vényűrlapon a gyógyszer 
rendelésére vonatkozó szöveget félre nem érthető módon 
kell feltüntetni. A gyógyszerek nevének megjelölésére 
csak azokat a rövidí-t.6...seket szabad használni, amelyeket 
az V.* Magyar Gyógyszerkönyv megenged. Ennél rövi
debb alakban a gyógyszer nevét felírni nern szabad. 
A gyógyszerkülönlegességek neve nem rövidíthető. 
A társadalombiztosítással kapcsolatos orvosí gyakor
latban előrenyomtatott vényszöveget általában nem 
szi.>~bad használni. 

(2) A véuyűrla.p fejrovatát nem orvos dolgozó is 
kitöltheti. A gyógyszer rendelésére vonatkozó szöveget 
azonban az o;nvos sajátkezűleg köteles a vényűrlapon 
feltüntetni. 

16. § 
(1) A vényen az adagszároot, darabszámot. :r.nin~e? 

esetben betűvel és római számmal is ki kell írm. [Or1g1-
nalis csomagoknál pl. „Phiol. orig. No. unrun (I)"~ 
magisztrális készítményeknél pl. „dent. tal. das. aequ. 
No. decem (X)" .] 

(2) A két kereszttel megjelölt, belső használatra szánt 
gyógyszerek rendelése eset.ében az orvos köteles a vény. 
űrlapon az adagszámon és a darabszámon felül a keresz
tes szer mennyiségét is betűvel és sz8rom.a.l kiírni. 

(3) Ha az orvos egy vagy két kereszttel va~ egy 
üres kereszttel rneo'jelölt gyógyszert a Gy6gyszerkonyv · 
ben rnegállapitott

0 

legnagyobb egyszeri, illetőleg napi 
adagnál nagyobb mennyiségben kíván rendelni. köteles 
a rendelt mennyiséget aláírésával vagy kézjegyével 
külön is 1uegerősíteni. ft_z egy és két kereszttel, vala~t 
az egy üres kereszttel megjelölt, belső használatra szant 
gyógyszerek rendelésekor az orvos köteles továbbá a 
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~é~ye_n a gyógyszer használati módját tüzetesen Dle • 
Jelelni. Ilyen esetben használati utasításul Rend lg 

· t" u , , " eet szerm vagy „ tas1tas szerint" megjelöléseket has -
nálni nem szabad. z. 

(4) Egy k;ir~~ztt;el, két kereszttel, vagy egy üres k~. 
:es,zttel megJel'.:'lt_,b"J'Ógyszernek csecsemő _vagy 14. élet.. 
evet, be nem toltott gyermek részére történő rendel· · 
esetében az orvos köteles a vényen a beteg életk ~ 
'Jt·· te ·A ' orat 1e un tru. gyogyszereknek 65 évnél idősebb betegek 
részére történő rendelése esetében is célszerű a b te 
életkorának feltüntetése. 8 g. 

\5) "Két kereszttel megjelölt~ belső használatra szánt 
gyogyszert po~ alakban, osztatlanul rendelni nem sza
bad. Ha a ket k_ereszttel megjelölt gyógyszer küls~ 
has~nála~;,a sz~l~:il· „ a ~~r:delt szer tartályát „Méreg-'\ 
„H.,,IálfeJ és „Külsoleg· Jelzéssel kell megjelöltetni. 

17. § 
(1) ~ ?rvos köteles a társadalombiztosítás szolgál

ta.tása1~ Jogosultak részére rendszeresített vényűrlapo
I::a~.és hiv:'1'talos orvosi bélyegzőjét gondosan megőrizni 
es ugyelni arra, hogy a.zokkal senki visszaélést ne kö
vethessen el. 

(~) A hivatalos orvosi bélyegző elvesztése (eltulaj
domtása) esetében az orvos köteles ezt a körülményt 
felettes hatóságának haladéktalanul jelenteni. Az el
veszett orvosi bélyegzőt érvényteleníteni kell. Az ér
vén>:telenítést az Egészségügyi Közlönyben közzé kell 
tenm, 

(3) ~z az ~rvos, a~ek vényírási joga bármely okból 
megsz,unt, kot:iles hivatalos orvosi bélyegzőjét felettes 
hatósagának VISszaszo1gáltatni. 

A társadalomhiztos1-tás szolgáltatásaira jogosultak részére 
rmidelt gyógyszerek kiszolgáltatása 

13. § 
A társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosultak ré

szére rendelt gyógyszerek kiszolgáltatását külön jogsza
bály szabályozza. [145/1955. (Eü. K. 12.) Eü.l\f. számú 
utasítás 24. §-27. §-ai.] 
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A t<irsadalombíztosítás szolgáltatásai1'a jogosultak részére 
irt vények ellenőrzése 

19. § 
(1) Az SZTK-nál biztosítottak és igényjogoSU!t, csa

ládtagjaik részére írt vények rendszeres :illenőrzese~ az 
szTK vényellenőrző orvosai (a továbbiakban: veny
ellenőrző orvos) végzik. , . _ __ _„-_, __ 

(2) A vényellenőrző orvosok a venyeket a Jelen uta: 
eításnak a gyógyszerrendelésre vouatkoz6 rendelkezései 
:roegtartása szempontjából ellenőrzik. • 

(3) Ha. a vényelle1;1őrz~ orvo~ s vény:'3k e~enőrz~~e 
során a jelen utasítas vegrehaJtása tekintetében ~a
nyosságot vagy szabálytala-nságot észlel, az. SZTK i?e
tékes helyi szerve útján értesíti erről a felülvizsgálatilag 
illetékes rendelőintézet igazgatóját (kórházigazgató ren
del6intézeti helyettesét). 

(4) .i\. rendelőintézeti i~zgat? ~öteles a kifo~ásolt 
gyócryszerrendelést megvizsgálni, illetőleg megvizsgál
tatci, adott esetben a vényt kiállító orvost me~lelőe:1 
kioktatni és a helyes eljárás követésére utasitam. Isme
telt vagy súlyos szabálytalanság elkövetés~ esetében 
előterjesztést tesz a fegyelmi eljárás megwdftására; 
A fegyelmi eljárás lefolytatására. a-z orvost alkalmazo 
szerv illetékes. , 

(5) A bejelentett szabálytalanság kivizsg~lásanak 
eredményér61 és a tett intézkedésről értesíteni kell az 
SZTK illet.ékes helyi szervét. 

Vegye.s és lw,.táJyba. léptető rendelkezések 

20. § 
{l) Az alábbi (2)-(5) bekezdésekben felsoro}t gyó

gyászati segédeszközök - az említett bekezdesekben 
foglalt rendelkezések szerint - „a gyóps~erekre ;onat
kozó rendelkezéseknek megfeleloen venyurlapon IS ren· 

<lelhetők.. ább' • 
(2) Csak szakrendelések rendelhetik az al l gyo-

gyászati segédeszközöket: 
duodenum-szonda, 
fülfecskendó, 
gyomorcső, 
katét-er, 
katéterdugó, 
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méhgyfu:ü, 
orrtölcsér, 
szem.kötő. 

(3) Sza!trendelések, körzeti orvosok és üzemi orvosok , ' 
rendelhetik a következő gyó&7ászati ·segédeszközöket· 

üvegből készült belégző készülék a.sth1nás beteg ré: 
szB1·e, 

heretartó (1-\'.l· szárri.ig), 
kankófecskend6, 
mellszívó üvegha:rang, 
szemcseppentő, 
szemecset, 
szemkenőcshöz üvegpálca. 
(4) Az ideál-pólya gyógyás:rati segédeszközt olyan 

helységekben lakók részére, ahol szakrendelés működik; 
csak a szakrendelés, egyéb helyeken lakók részére a 
körzeti orvos fa rendelheti. 

(5) Inst1lin-kezelésre szorl.lló cukorbeteg, valamint 
~sthrna bi:_onchiale megbetegedésben szenvedő igény
Jogosult reszére - amennyiben a befecskendezést a 
beteg inaga végzi - Record-fecskendő, fecskendőtart-ó, 
parafadugós üveghenger és injekciós tű r.endelhető. 
Az említett gyógyászati segédeszközöket az insulin
kezelésre szoruló cukorbeteg részére az :insulin-ellátást 
engedélyező és nyilvántartó orvos, az a.sthma bronehiale 
me~betegedésben szenvedő igényjogosult részére pedig 
az igényjogosult lakóhelye szerint illetékes belgyógyá-
szati S7.ak;rendelés. rendelheti. • 

(6) A jelen§ (2)-(5) bekezdéseiben felsorolt gyógyá
szati segédeszközöket előzetes jogosítás nélkül közfor
galmú gyógyszertárak is kü;zolgáltathatják. 

21. § 
A. honvédszemélyek és igényjogosult családtagjaik 

(hozzátartozóik) részére az állami egészségügyi szolgálat 
orvosai részéről történő gyógyszerrendelésre a 32/1959. 
(Eü. K. 21.) Eü. J\:L számú utasítás rendelkezései az 
az ir<inyadók (lásd 539. oldalon). 

22. § 
A jelen utasítás a.z 1958. évi október hó 1. napján 

lép hatályba; egyidejűleg a tá:rsada.lombiztosftás terhére 
történő gyógyszerrendelés és gyógyszerlciszolgáltatá.s 
szabáJyozá.sáról szóló 145/1955. (Eü. K. 12.) Eü. 1!. 
számú utasít.ás 1-23. §-ai és 28-33. §-a.i az Insulin 
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és az Androfort elr.tevezésű gyógysze1·készü-,ményeknek 
t-érfWsn•entes kiszolgáltatásáról szóló 8300-14/1953. 
(Eü. K. 17.) Eü. 11. szárnú utasítás, a Redergarn elne
vezésű gyógyszel'különlegességnek a társadalom.biztosí· 
t.tísi szervek te1.·hére történő rendeléséről szóló 8300-
19/l953. (Eü. K. 23.) Eü. I\-L számú utasft.á,s és az 
ennek módosítása tárgyában kiadott 161/195(}. {Eü. K. 
l.S.) Eü. ],:L számú utasítás, a- penicillintar$lmú gyógy
szerkészítmények rendelésének, kiszolgáltatásának és 
alkalmazásának szabá.lyozásáról szóló 8360-11 {1954. 
Eü. K. 13.) Eü. 1'.L szé.mú utasítás, a Threomycin ren
delésének és kiszolgáltatásának szabályozásáról szóló 
8300-17/1954. (Eü. K. 24.) J:i.]ü. lií. számú utasítás, 
a Rheopyrin és a Rausedyl elnevez-ésű gyógyszerkülön
legességeknek a tá.rsadalon1biztosítás terhére történő 
rendéléséről szóló 32/1957. (Eü. K. 15.) Eü. M. számú 
utasítás, vala.mint a közforgahnú és az U1-tézeti gy6gy· 
szertárak működésének azahályozásáról szóló 8360-
2/1954. (Eü. K. 5.) Eü. 1\f. számú utasítás 12. §-ának a 
jelen utasítással ellentétes reudeLlrezése hatályát veszti. 
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MELLÉKLET 
A 40/1958. (EÜ. K. 19.) EÜ. l\i. SZÁMÚ 

UTASÍTÁSHOZ 

Az orvosi gyógykezelésre 
és gyógyszerellátásra való jogosultság 

igazolására szolgáló okmányok 

I. Igényjogosultság 

l. a) A munkavi
szonyban álló és munka
viszonyuk alapján be
tegség esetére biztosított 
dolgozók (ipari, keres
kedelmi, szellemi dolgo
zók, házfelügyelők, ház
tartási alkaJ.mazo ttak 
stb.), továbbá 

a· szakmunkás (ipari, 
műszaki, kereskedelmi, 
mezőgazdasági) tanulók, 
az állami mezőgazda
sági üzemek dolgoz6i 

b) Á kisipari termelő
szövetkezetek és a hál"".i
ipari t-ermelőszövetkeze
tek közös műhelyben 
dolgozó tagjai az igény
jogosultságukat 

e) A háziipari terme
lőszövetkezetek, vala
mint a kisipari termelő
szövetkezetek bedolgozó 
tagjai az igényjogosult· 
ságukat 

d) Aza)0 b),c)pontok
ban említett dolgozók 
és szövetkezeti tagok 
családtagjai az igényjo· 
gosultságukat 

az állandó üzemi (hiva
tali) igazolványukkal, 
ennek hiányában a 
munkáltató által kiállí
tott, időközönként érvé
nyesített „Biztosítási 
Igazolvány" -nyal iga
zolják. Azok, akik :MA V 
ru.-cképes igazolvánnyal 
.rendelkeznek, az igény
jogosultságukat ezzel is 
igazolhatják. 

a szövetkezet által kiál -
litott ~,Szövetkezeti tag
sági igazolvány"-nyal 
vagy „Biztosítási Iga
zolvány" -nyal :igazolják. 

a szövetkezet által kiál
lított „Szövetkezeti tag
sági igazolvány" -nyal 
vagy ,)Biztosítási Iga
zolvány" -nyal igazolják. 

a munkáltató, illetőleg 
a szövetkezet által kiál
lított családtagi „Bizto
sítási Igazolvány" -nyal 
igazolják. 

2. A mezőgazdasági 
biztosítottak, nevezete
sen: a mezőgazdasági 

termelőszövetkezettel 
..,,agy egyszerűbb mező
gazdasági szövetkezettel 
(mezőgazdasági szakszö
vetkezettel, mezőgazda
sági társulással). legel
tetési bizottsággal, vala
mint ezekkel egy tekin· 
tet alá eső munkálta
tókkal munkaviszony
ban álló, azok a. szak
képesítéssel nem rendel· 
kező dolgozók, akik a 
mezőgazdálkodás és az
zal rokon termelési 
á.gakban dolgoznak, to
vábbá a magánmunkái
tatóval munkaviszony· 
ban álló és a mezőgaz· 
dálkodás vagy ezzel ro
kon termelési ágakban 
foglalkoztatott dolgozók 
és az említett dolgozók 
családtagjai az igényjo
gosultságukat 

3. A táppénzes állo
mányban levő dolgozók 
az igényjogosultságukat 

4. A betegség esetére 
biztosított tanulók (az 
általános iskolák és kö
zépfokú :iskolák állami 
gyermekotthonokban, il
letőleg diákotthonokban 
elhelyezett bennlakó ta· 
nulói, az állami ápolón~
képző, gyermekgondozo
nőképző, szülésmőképző 
iskolák és az állami vé
dőnőképző intézet nö-

a társadalombiztosítás 
illetékes ügyviteli szerve 
(tanács végrehajtó bi· 
zottsága.) által kiállított 
,,Jl.Iezógazdasági bizt-0sí
tási iga.zolvány" -nyal és 
Bélyeglappal igazolják. 

„Betegségi Igazolvány" -
nyal (táppénzes köny
vecskével) igazolják. 

a diákotthon, illetőleg 
az iskola által kiállított 
„Biztosítási Igazolvány" 
nyal igazolják. 
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vendékei. az egyet-emi és 
főiskolai hallgatók stb.} 
az igényjogosultságukat 

5. A Magyar Népköz· 
társaság.fii űveszeti A.lap
ja, a képzőművészeti és 
az ipa.rművészeti alkotó 
közösségek, vala.mint az 
ügyvédi, a föidmérő 
mUnkaközösségek tagja.i 
és családtagjaik az 
igényjogosultságukat 

6. A betegség esetére 
biztosítot.t lelkészek és 
ogyházi szern_élyek, va
lamint családtagjaik 

7. a) A ka.ndidátus
képzésben rész.esülő sze· 
mély (aspirá:ns) igény
jogosultságát 

b J A kandidátuskép· 
zésben részesülő személy 
(aspiráns) családtagja.i 
igényjogosultságuk iga
zolására 

8. A nemzeti gondo·· 
zásban részesülő szemé
lyek és családtagjaik az 
igényjogosult.ságu.ka. t 
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az Alap,. alkotóközösség, 
illetőleg munkaközösség· 
által kiállított ,,Biztosi~ 
tási Igazolvány"·nyal 
igazolják. 

az egyházi elöljáró által 
kiállított „Biztosítási 
Igazolvány"-nyal iga~ 
zolják az igényjogosult. 
ságukat. 

aspiránsi igazolvánnyal, 
illetőleg „Munkáltatói 
igazolvány"-nyal iga
zolja. 

„Biztosítási Igazolvány" 
szükséges. Az említett 
igazolványokat a Tudo
mányos ],finősitő Bizott
ság Titkársága, illetőleg 
az a munkáltató állítja 
ki és érvényesíti,- ahova 
az aspiráns~ képzésre 
beosztották. 

a gondozási díjat szám
fejtő hivatal álta,l kiállí
tott „Nemzeti gondo
zási igazolvány" -nyal 
igazolják. 

9. A nyugellátásban 
részesülő személyek és 
családtagjaik az igény· 
jogosultságukat 

10. A 'baleseti jára
dékban részesülő sze· 
:roélyek az üzemi bal
esettel (foglalkozási be· 
tegséggel) kapcsolatban 
az igényjogosultságukat 

11. Az önkéntesen 
biztosítottak, valamint 
családtagjaik igényjogo
sultságukat 

12. Az önkéntes to
vábbfizetéssel biztosítot· 
tak és családtagjaik az 
igényjogosultságukat 

13. a) A mezőgazda
sági termelőszövetkeze
tek tagjai és családtag
jaik igényjogosultságu· 
kan 

b) az egyszerűbb me
zőgazdasági szövetkeze
tek (mezógazdaságiszak
szövetkezetek, mezőgaz
dasági társulások) cso
poxtos önkéntes biztosí
tásban résztvevő tagjai 
és családtagjaik igény
jogosultságukat 

a Nyugdíjfolyósító Igaz
gatóság által kiállított 
„Nyugdíja.s igazol
vány"-nyal igazolják. 

a Nyugdijfoly6sító Iga.z
gat6ság által kiállított 
„Baleseti járadékoo-iga· 
zolváuy" -nyal igazolják. 

„Önkéntes betegségi biz· 
tosítási igazolvány"
nyal igazolják. 

a társadalombiztosítás 
iiletékes ügyviteli szerve 
által kiállított igazol· 
vánnyal és a legutóbb 
esedékes járulék befize· 
tését igazoló csekkszel· 
vénnyel igazolják. 

mezőgazdasági terrn.elő
szövetkezeti „ Tag
könyv" -vel vagy a ter· 
melőszövetkezet által 
kiállított „Biztosítási 
Igazolvány"-nya.l, vagy 
„lHunkáltat6i, szövetke· 
zeti (kisipari, háziipa
ri, mezőgazdasági} iga· 
zolvány"·nyal, 

a szövetkezet által ki
(illított „Bet,eglap"-pal 
igazolják. 
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„e) Az egyszerűbb me
zogazdasági szövetkeze
tek egyéni önkéntes biz
~o~í~ásbanrésztvevő tag
~~ es ezek családtagjai 
rgenyjogosultJ:iágukat 

l 4. Az állami mező
gazdasági üzemek idő
szaki dolgozói és család
tagjaik december 1. és 
a következő év márci
?8 31-e közötti időben 
igényjosogultságukat 

15• A munkaviszony 
megszűnése után gyer· 
mekgondozásisegélyben 
rész-esülő egyedül álló 
an~a és családtagjai a 
segely folyósításának 
tartama alatt igényjo
gosultságuk:at 

l6. A csökkent mun
kaképességük alapján 
átmeneti segélyben ré
szesülő személyek és csa
ládtagjaik igényjogosult
ságukat 

.17. a) A Belügymi
maztérium fegyveres és 
rendészeti Wstilleteinek 
(r.endőrség, határőrség, 
hivatásos tűzoltóság, hi
vatásos légoltalmi szer· 
ve~, büntetésvégrehaj
t~i szervek stb.}, vala
mint a vámőrségnek és a 
pénzügyőrségnek hiva
tásos és továbbszolgáló 
állo.mányú tagjai és pol
?án alkalmazottai az 
igényjogosultságukat 

510 

ullto1;ó munkáltatójuf·_.„. 1 
l etoleg a társadalo~' , 
biztosítás ügyviteli szer: ~'.<. :1 
v~ által kiállított és ér~ . 
venyességi záradékka.J. ""-:;'.:j 
ellátott „Biztosítási iga,. .J 

zolvány"-nyaligazolják.. /_:_~ 

az utolsó unkál ":::J 
Aft~l kiállito~t „B!~ ,, ";j 
~itasi , Igazolvány" -nyai _ -j 
1gazolJák. j 

a segélyt megállapító 
szerv által kiállított 
„Bizt~mítási Igazol-
vány'· -nyal és a leg
utóbb esedékes segély 
~fizetését tanúsító szel
veny együttes felmuta
tásával igazolják. 

hi:ataH (szolgálati) iga. 
zolványukkal, vagy 
„Biztosítási Igs.zol-
vány" -nyal, vagy MÁV 
arcképes igazolvánnyal 
igazolják. 

f 
_j 

i 
1 

1 

1 
i 

l 

b} Az a) pontban 
entliWtt személyek csa
ládtagjai az igényjogo
sultságukat. 

18. a) „Egészségügyi 
igényjogosultsági lap"· 
pal ellátott 

- honvédszemélyek, 
- honvédszemélyek 

családtagjai, 
~ volt honvédszerné

lyek családtagjai 
igényjogosultságukat 

b) .A katonai iskolai 
növendékek (hallgatókj, 
a sortiazthelyettesek, 
sortisztesek és sorkato
nák tényleges szolgála
tuk ta.rta.ma alatt, a tar
talékos állományű tisz
tek, tiszthelyettesek, 
tisztesek és honvédek, a 
gyakorlat, kiképzés stb. 
tartama alatt igényjo
gosultságukat 

e) A néphadseregben 
tényleges szolgálatot tel
jesítő sortiszthelyette
sek és sorkatonák, vala
n1int a gyakorlatra, ki
képzésre behívott tarta
lékos á.Ilományú tisztek, 
tiszthelyettesek é.s hon
védek családtagjai 
igényjogosultságukat 

d) A e) pontban em
lített honvédszemélyek 
és családtagjaik a kato
nai szolgálat megszűné
se után igényjogosultsá· 
gukat 

„Biztosítási Igazol· 
vány" -nyal igazolják. 

nevükre kiállított 
"Egészségügyi igényjo
gosultsági lap"--paio- ciga
zolják. 

katonai igazolványukkal 
és a 32/1959. (Eü. K. 
21.) Eü. M. számú uta· 
sítás 2. § 1. pontjában 
említett. körülmények 
valamelyikének fennál
lásá.t igazoló irattal (pl. 
szabadságolási igazol· 
vány) igazolják. 

v munkáltató által kiál
lított „Biztosítási Iga
zolvány" -nyal igazolják. 
Ha a honvéd személy 
Inunkaviszonya meg
szűnt, a.z illetékes ka
tona,i parancsnokság iga
zolása is szükséges. 

a munkáltató által ki
állított „Biztosítási Iga· 
zolvány"-nyal és a le
szet'elési igazolvánnyal 
igazolják. 
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19. a) A Belügymi
nisztérium fegyveres tes
tületeinek sorozott állo
m.ányú tagjai (sortiszt
helyettesek, sorkatonák) 
az igényjogosultságukat 

b) Az a) pontban 
említett személyek csa
ládtagjai az igényjogo
sultSágukit 

20. a) A néphadsereg 
hivatásos és tovább
szolgáló állományából, 
továbbá. a Belügy-tlli
nisztérium fegyveres és 
rendészeti testületeinek, 
valamint a vámőrségnek 
és a pénzügyőrségnek 
hlvatásos és tovább
szolgáló állományából 
kivált (leszerelt, elbo
csátott) személyek 
igényjogosultságukat 

b) ~'lz aj pontban 
említett személyek csa
lá,dtagjai az igényjogo
sultságukat 

az egészségügyi köny. 
vecskével igazolják, 
amelynek borító lapján. 
„Sorozott állományú, té-· 
rítésmentes Yéuyre jogo
sult" szavak vannak 
feltüntetve. 

a munkáltató által ki
állított „Biztosítási Iga. 
zolvány" -nyal igazolják. 
Ha az említett személy 
munkaviszonya meg
gzűnt, a parancsnokság 
igazolása is szükséges. 

a. honvédség (testület 
stb.) által kiállított 
,,Társadalombiztosítási 
igazolvány" -nyal iga
zolják. 

a társadalombiztosítás 
illetékes ügyviteli szerve 
által kiállított „Bizto
sítási Igazolvány" -nyal 
igazolják. 

II. V SZ igényJogosultal:; 

A munkaviszonyban 
álló vasutas dolgozók, 
úgyszintén a nyugellá
tásban részesülő volt 
vasutas dolgozók, vala
mint az említett szemé
lyek családtagjai az 
igényjogosultságuka. t 
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,,Társadalornbiztosítási 
tagsági igazolvány"· 
nya.I igazolják. 

III. Külföldi állampolgárok 

Egyes államok átme
netileg Magyarországon 
tartózkodó polgárai -
hatályban levő szociál
politikai egyezmények 
értehnében - heveny 
rnegbetegedés és sürgős 
szükség esetén a biztosí
tottakra érvényes sza
bályok szerint részesül
hetnek gyógyszerellá
tásban. 

~4.z osztrák hajózási 
vállalatok magya.r Du
naszakaszon hajózó sze· 
roélyzete és a velük ha
józó családtagok az 
igényjogosultságuka t 

33 Gyógyszerkészítmények 

Bolgár, csehszlovák, ju
goszláv, lengyel, ND!{:, 
román és szovjet állam
polgárok űtiokmányok
kal (útlevél, határátlé
pési igazolvány) igazol,_~ 
ják jogosultságukat. 

magyar-német nyel~ 
(rózsaszínű) „Biztosítási 
Igazolvány"-nyal iga
zolják. 

513 



Az egészségügyi miniszter 37 /1%2. (Eü. J(. 
16.) Eü. Ili:. számú utasítása a társadalom. 
biztosítás terhére történO gyógyszerrendelést 
szabályozó 40/1958. (Eü. K. 19.) Eü. Ili. 
számú utasítás kiegészitése, valamint a gyógy~ 
szerrendelésre jogosult orvosok hélyegzohasz. 

nálata tiirgyálian 
(Csak a gyógyszerrendelésre jogosult or-voaok körének 

kiterje.sztéaére vonatkozó rész) 

A 40/1958. (Eü. K. 19.) Eü. M. számú utasítás 
hatálybalépése óta szükségessé vált a társadalombizto~ 
sítás terhére gyógyszerrendelésre jogosult orvosok köré
nek kiterjesztése. 

Ezért a közlekedés- és postaügyi miniszterrel, a bel
ügyminiszterTel, a Szakszervezetek Országos Tanácsával 
és a Kisipari Szövetkezeti Kölcsönös Biztosító Intézettel 
egyetértésben a következőket rendelem: 

I. 

A társa.dalomhiztosüás terhére gyógyszerrendelésre jogosult 
orvosok körének kiterjesztése. 

A 40/1958. {Eü. K. 19.) Eü. M. számú uta.sítás 1. § 
(1) bekezdése 1. pontjában felsoroltakon felül a tár
sadalombiztosítás terhére gyógyszerrendelésre Jogosul
tak: 

a) a tóvárosi vezető főorvos, a megyei főorvosok, 
a megyei jogú városi főorvosok és a fővárosi kerületi 
főorvosok, 

b) a l\IÁV egészségügyi szolgálat vezető főorvosa, 
főorvosai, felülvizsgáló főorvosai és a J\.IÁV kerületi 
orvosai, 

e) a főiskolák és egyetemek kollégiumokban elhe
lyezett bentlakó hallgatóit ellátó internátusi orvosok, 
a 1\-íÁV internátusi és gyógyházi orvosok, 

d) a főfoglalkozású iskolaorvosok, 
e) a száznál több dolgozót foglalkoztató fekvőbeteg

gyógyintézet igazgatója által intézetenként (ldinikán
ként) kijelölt egy-egy orvos. 

j) A Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium Ly~ asúti 
főosztálya által a vasutasszakszervezet előzetes hozzá
járulásával vény.írási joggal felruházott orvos. 
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A ej és dj pontokban megnevezett orvosok a tár· 
sada1ombiztosítás terhére csak az általuk ellátott gyer
mekek, illetőleg hallga:tó~ rész_ére rendelh~tnek gyó~-

rt az intézet dolgozói részere csak elsosegély nyuJ· sze ' 
tása esetében. . , 

Az ej pontban említet~ orvos csa.k, a ~ó?ymté~et 
d 1 zói és bentlakó igény3ogosult csaladtagJaik részere 
r~n~~et gyógyszert a társadalombiztosítás tier~~l:'.~· 
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Az eaészségiigyi miniszter 41/1962. (Eü. }{~;1 ll kiállítani. A másolati példányra rá kell veze~ a 
17.) Eü. M. számú utasítása a társadalon1~- 1.í k:;fásolat"-jelzést. Az or~os; a m~?~ati példányt 18 el-

• • ul k " ·a aláírásával és orvosr belyegzoJenek lenyomatá.val. biztosítás szolgáltatásaira Jogos ta részére - i Iá?
2
) Másolati példány nélkül a gyógyszertár - elet-

történO gyógyszerrendelésre vonatkozó egyes 1 "eszély esetét kivéve _ a gyógyszert nem szolgáltat-
rendelkezések módosításáról -! • 

Egyes gyógyszereknek a társadalombiztosítás terhére 
történő rendelése eddig előzetes főorvosi (rendelőinté. 
zeti igazgató-főorvosi) engedélyhez volt kötve. Ennek 
célja az volt, hogy a főor\.~osok a betegek gyógyszeres 
kezelését végző orvosok ez irányú munkáját szakmai 
szempontból ellenőrizzék és segítsék. Idők folyamán -
részben az orvosok szakmai fejlődésének eredménye. 
ként - ez az előzetes engedélyezés mindinkább for
málissá vált és ez idő szerint már nem felel meg a cél. 
kitűzésének. Szükségessé vált olyan új rendszer beve
zetése, amely a beteg részére egyszerűbbé teszi a gyó
gyuláshoz feltétlenül szükséges gyógyszer beszerzését, 
ugyanakkor kihangsúlyozza a gyógyszeres kezelést 
végző orvos egyéni felelősségét. A szóban forgó gyógy. 
szerek rendelósének szükségessége Szempontjából a 
8/1959. (XII. 31.) Eü. M. számú rendelet 8. §-a alap
ján elrendelt dokumentáció biztosítja az orvosok ez irá
nyú tevékenysége utólagos ellenőrzésének lehetőségét. 

Ezért a közlekedés- és postaügyi miniszterrel, vala. 
mint a. Szakszervezetek Országos Tanácsával egyet
értésben a következőket rendelem. 

1. § 

A társadalombiztosítás terhére előzetes főorvosi (ren
delőintézeti igazgató-főorvosi) engedéllyel rendelhető 
gyógyszerek rendeléséhez a jelen utasítás hatálybalépése 
napjától kezdődően főorvosi (rendelőintézeti igazgató. 
főorvosi) engedély nem szükséges. 

2. § 

(1) A. jelen utasítás l. számú mellékletében felsorolt 
gyógyszerek rendelése esetén a vényt két példányban 
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hatja Aki • . l tasítás 1 számú mellékletének szükség 
(3) ;een u · E • • -- i"-Mi 

. t. módosítását és kiegészítését az geszaegugy ' -
sz.er'in; : EgészshHlnyi 1-f.özlönyben közl.e1nénykent nisztér'j,u?Ji az -u -"' 

1 teszi közzé. 

J 
1 

3. § 

1 A gyógyszertár az összegyűjtött vényn:ásola~okat ~J..K KSZKBI ·vszTO igényjogosultak venymasola
(S it h~vonta két~zer, éspedig a hónap 5., _illet~leg, 20. 
:p}áig a gyógyszertár helye szer.~t.területileg illetékes 
SZTK Megyei Alközponthoz bekül~'. .. ' ásola-

(2) A gyógyszerrendelésnek a beküldott ve~.ym 
1 "án történő ellenőrzése a 40/1958. (Eu. K. 19.) ;: ;;r~zámú utasítás 19. §-ában foglaltaknak meg

felelően történik. 

4. § 

(1) Ez az uta,sítás 1962. évi szeptember hó 1. napján 

lép hatályba. . ta ít · 
2 E "de"űleg hatályukat vesztik az egy~s u s a-iJ k rr sz~ melléklet) azok a rendelkez~e1, a~elyek 

s~ e:yes ~ógyszerek rendelését előzetes foorvo~1 enge
a, h z kötötték. Valamennyi gyógyszer;endelesre v~
~:~o~ó utasítás minden egyéb rendel.kezese továbbra is 
érvényben marad. 

1. sz. melléklet a 41/1962. (If}ü. K.17.) Eü. M. szá1nú 
u.tasitashoz 

*Androfort inj. 
Centedrin tahl., 
Depersolon inj„ . . , 

*Dihydrostreptomyc1n InJ., 
Exacthin inj., 
Gracidin tabl., 
Heparin inj., . . , . . 
Hydrocortison rmkrokr1staly lilJ„ 

Miscteron 
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N evigraman tabl. 
* Pondez tahl., 
Prednisolon tabl., 
Quinoaeptyl tabl., 
Retandrol olajos inj., 250 rng, 
Rheosolon tabl., 
Streptomycin inj., 

*Streptoplex inj., 
Syncumar tabl„ 
Tetran inj., 
Tetranetta inJ., 
Tetran B. drazsé, 
Tetrinfan pulvis, 
Trűavit inj„ 
Vitamin B12 inj., 300 gamma, 
Vitamin B12 inj„ 1000 gamma. 

A 60/1968. (Eü. K. 22.) Eü. M. számú utasítás mellék
let-e1ben, felsorolt ~öl di gyó?yszerkülönlegességek. 
(A melli::kletben „0 Jelzéssel ellátott készítmények to. 
vábbra is csak fekvőbeteg-gyógyintézet vagy szakren
delés javaslata alapján rendelhetők.) 

2. az. melléklet a 41/1962. (Eü. K. 17.) Eü. J.c1. számú 
utaaításhoz 

A. tár~adalombiztosítás szolgáltatásaira jogosultak 
részere torténó gyógyszerrendelés szabályozásáról szóló 
40/1958. (Eü. K. 19.) Eü. M. számú utasítás 5. §-ának 
(4) bekezdése és 13. §-a. 

~4.. Glutare_c elnevezésű gyógyszerkülönlegességnek a 
társadalomb1ztosítás terhére rendeléséről és kiszolgál
tatásáról szóló 117/1956. (Eü. K. 3.) Eü. M. számt

1 utasítás. 
Egyes gyógyszerkülönlegességek rendelésének és ki

szol~~atásának szabály~zá-sáról sz6ló 157 /1956. (Eü. K. 
16.) E1:. M._számú utasítas (Streptomycin). 

Az msulm rendelésének és kiszolgáltatásának sza
bályozásáról szóló 11/1958. (Eü. K. 5.) Eü. M. számú 
utasítás. 

Az oralis antidiabeticumok rendelésének és kiszolgál
tatá.sá.nak szabá!yozásár6! szóló 12/1958. (Eü. K. 5.) 
Eü. :fif. számú utasítás. 

"Tőrzskönyvböl törülve, 

518 

A Szabványos Vényminták IV. Gyűjt-eményének 
(Formulae Normales .~V.) életb;léptetéséről ~zóló 
21/1959. (Eü. K. 17.) Eu. l\L számu utasítás 1. §-anak 
(2) bBkezdése. 

A külföldről importált gy6gyszerkülönlegességek ren
deléséről és kiszolgáltatásáról szóló 10/1961. {Eü. K. 5.) 
Eü. M. számú utasítás. . 

VASUTASOK ORVOSI ELLÁTÁSA 

Az eg&<wJégügyi niiniszter éB a közlekedés- és postaügyi 
tninl,szter 8/1961. {Eü. K. 4.) Eü. M. számú együttes 
titasítáaa a V aB~k Szakazervezeténél biztosítottaknak 

és igényjogosult osaládtagjaiknak or1.:osi ellátásár6l 

A Szakszervezetek Országos Tanácsával egyetértés· 
ben a következőket rendeljük: 

Az ígény.iogosultak köre 

J. § 

(1) A jelen utasítás al}mlma.zása szei;ripontjáb61 a 
Vasutasok Szakszervezeténél (a továbbiakban:. VSZ) 
biztos!tottaknak (a továbbiakban: va.aute,s) és igény· 
jogosult családtagjaiknak azokat a személyeket kell 
tekinteni, akik a díjtalan állami orvosi ellátásra val6 
jogosultságukat a \ 7SZ által kiáJlitott állandó vagy 
ideiglenes - a tárgyévre vagy meghatározott időre 
érvényesített - „Társadalombiztosítási Tagsági. Igazol· 
vány"-nyal igazolják. 

(2) A VSZ-nél bizt-0sitottak és igényjogosult család: 
tagjaik - ideértve a félszázalékos önkéntes támogatási 
alap terhére elismert családtagokat is - a szolgáltatá· 
sok igénybevételekor a „Társadalombiztosítási Tagsági 
Iga~lvány" felmutatásán felül személyaZ?noss~gukat 
személyi igazolvánnyal vagy MÁV arckepes igazol· 
vánnyal, illet6leg MÁV arcképes igazoló jeggyel iga· 
zolják. 
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Kezelőorvosi ellátás 

}ílt~1Íán~~~~!~ia°:!~~~ta(gyk ;,~énkyjogo~ult családtag 
1 · , , .. e orvost) ellátás· t 
ann egeszsegugyi szolgálat k.. t" . a az 

gyermekorvosai (a továbbiakb o~~„ l oi;vosai, kö .· 
~ kezelőorvosi ellátásra a Sza~·ze:i::~ .0 rv;0 s) vég 
~1ztosítási Központnál (a továbbiakban· ISTarsadalo 
sitottakra vonatkozó rendelke' · k . ', ZTR) · 

(2) a l '! ~e~ az lra.nyadók 
~ szo ga atuk miatt lakóhelyüktől tá . 

utas dolgozók kezelőorvosi ellá , , vollevő 
gálati (tartózkodási) hel~..;n7 tas~t a~ atmeneti 
orvos végzi. . - ,y........., Szerint illetékes kö 

( 3) A körzeti orvos a VSZ biztosított i , • .•:i 
csecsemője részére idegen anyától szár g?nYJogos.uitf\, KJ 
rendelhet, ha a működési terül té ;nllazo. anyatejet·.::y.· '.'j 
ücnri l ál e n az a an:u egés é · .. :::.~ ;'ii! 
o„~ szo g atnak gyern~ekgy6 á k zs.g:<z_t: <.i 

tanácsadó orvosa nincs ~ gy .sz sza orvosa vag~:<:<::r. 1 
lat fuJ.yatei"re" elne , . ;; z anyateJet az „Orvosi javas .· ·:1 

. vezesu nyorntatványűrla k ll . ·)„:.::;· _:; 
<lelni. A.z űrlapra rá kell írni a VSZ" b tükon e ren:., .. '.:i:; --;J 

( 4) A körzeti orvos a VSZ bÍ' , e et. ,f 
jogosult családtagját - ha S7.ak ztos1:?tt.at vagy igény-. :.:~ .·'{ 
szakorvosi kezelését tartja sz~~vosr \~zsgálatát vagy . , 
beutalás - javaslat _igazolás ( eg_e:ue - a~ Orvosi 
(szabályszerűen kitöltöttl nyomt r:k, . s~. i!· 3.:iI0-64.) 
ban foglalt rendelkezése'k szerin~ vtinrf -ppal a 3. §- . 
rendelőintézetbe utalhatja Az „ l e e i:eás szakorvosi 
„VSZ" betűket. . ur apra r kell írni a 

( 5) Szak tanácskozás szüksé e é , 
orvos az SZTK nál b" t 't g ss ge esetében a körzeti 

, · 1z os1 ottakra vonatk • d 
kezesek szerint az álle.mi e észsé .. . ~zo ren el. 
~~e§" ~e~ékes kórházának 7rende1~~=:l~a~)t terüle
Jetol ker1 szaktanácsadó orvos kiküld' ét He hvezető. 
MÁV kó h' es · a elyben 

MÁ r az vagy szakorvosi rendelőintézet is műk ··dik 
a ' V k?rház (rendelőintézet) vezetőjétől k 11 o k' 
tanacsado orvos kiküldését k, . A e a sza • 
dí · k enu. szaktanácskozás 

Ja a sza tauácsadó orvost kiküld" k, h. 
intézet) költségvetését terheli. o or az (rendelő-

Szakorvosi ellátás 

k
(l} ~ VSZ-nél biztosítottak _ ideértve a dí" 

so at is -, ,~alamint; k . , nyug Ja· 
szakorvosi ellátását, eze igenyjogosult családtagjai 
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. , -. a) ha :n.íÁV szakorvosi rendelőintézet működési terü· 
::frf tén laknak, a :UíÁV rendelőintézet székhelyén kívül 
(·.e ó olyan helységben, amely területileg Jl.iÁV rendelő
,,·~ t.§zethez tartozik és helyben az állami egészségügyi 

:01gálatnak van szakorvosi rendelőintézete (szakren
delése). a vasutas biztosított és igényjogosult család· 
tagja a helyben levő re:idelőintézetben (szakrend~lé.sen) 
is részesülhet szakorvosi ellátásban. (Pl.: Mezőtűr;'Dom-

b6;;ár i!,t~~ÁV szakorvosi rendelőintézet működési terü· 
}etén kívül laknak, az állami egészségügyi szolgála.tnak 
a. beteg lakóhelye szerint illet.ékes rendelőintézete végzi. 

(2) Ha a körzeti orvos rendelőintézetben elhelyezett 
közületi rendelőben rendel, a nála jelentkező vasutas 
biztosított és igényjogosult csalá.dtagja ebben a ren· 
delőintézetben ís részesülhet szakorvosi ellátásban. 
A tényleges szolgálatot teljesítő l\IÁV dolgozó szolgálat
képességének, valamint alkalmasságának megállapítá
sához szükséges szakorvosi vizsgálatok elvégzése az 
illetékes 1VL4.V rendelőintézet hatáskörébe tartozik, 

a) ha a dolgo1;Ó MÁV rendelőintézet működési terű· 
Ietén lakik, vagy, 

b) akinek !i-:t:ÁV ellenőrző orvosa ThfÁV rendelőintézet 
rnűködési területén székel. 

(3) A szolgálatuk miatt lakóhelyüktől távollevő vas
utas dolgozók az átmeneti szolgálati (tartózkodási) 
helyük szerint illetékes rendelőintézetben (szakrende· 
lésen} részesülhetnek szakorvosi ellátásban. 

(4) A ML{V rendelőintézet székhelyén kívül lakó cse· 
esem.ők és gyermekek az állami egészségügyi szolgálat 
legközelebbi egészségügyi intézményében (rendelőinté
zet, csecsemőgondozó stb.) is szakorvosi ellátásban. ré· 
szesíthctők. 

( 5) Azokat a szakorvosi vizsgálatokat vagy kezelése
ket - beleértve a fogpótlást kivéve minden fogorvosi 
ellátást is -, amelyeket a területileg illetékes MÁV 
szakorvosi rendelőintézet, illetőleg rendelőintézeten kí· 
vüli fogszakorvos megfelelő felszerelés hiányában vagy 
az illetékes szakorvos távolléte miatt elvégezni nem tud, 
a 1-IÁV szakorvosi rendelőintézet működési területén is 
az állami egészségügyi szolgálat megfelelő szakrende· 
lése végzi. Ezekr_e a szakorvosi vizsgálatokra, illetőleg 
kezelésekre a MAV illetékes orvosa is adhat beutalást. 

(6) A fogpótlási ellátást - tekintet nélkül a VSZ 
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biztosítottak munka-, illetőleg lak6helyére - tniu 
esetben a_ 1v!ÁV illetékes fogszakorvosa. végzi. . .. 

{?).A VSZ-nél. bi;:tos.ítottak és igényjogosult család_~-<;; 1 
tagJa1k .g?ndozómtezeti (tbc-„ bé'ir-, .nemi-, idegbeteg:! .0.i<· '"· 
o~oló~_a.i) _ellátását a'? állarr:i e9észsé~gyi szolgálatnak: ,;;g 
területileg Illet.ékes gondozómtézetek, illető~eg a M.áV:: ~1t~- j 
gondozóintézetek végzik. :·_:: -~:;: 

(8) A ~ÁV szakorvosirendel6intézetekfelsoroM.sát~ 
működési területük n~eghatározását a jelen utasítás m Í :--··-~ :·f 
léklete tartalmazza. e~ \:v· _j 

FekvObeteg-gyógyintézethe utalás 

4. § 

A VSZ biztosított és igényjogosult családt.agjai.ná,}t 
kórházba utalásáról életveszély vagy sürgős szfiksé -_ -.. -'.,:; 
esetén előzetes helybiztosítás után a körzeti orvos vaJ ·; · 
a szakorvos gondoskodik. Minden egyéb esetben 8, 
~letéke~ kö;zeti orvos, illetőleg szal.i::orvos az A 3510-6~ 
~akt. szamu nyomtatványűrlapon Javaslatot tesz a vs.z· 
!Jiztosított és igényjogo&alt családtagjainak kórházba 
utalására és felhívja a biztosítottat_. illetőleg igényjogo. 
sult családtagját, hogy a kórházi utalvány kiállítása 
c~ljából for~uljon szolgálati, illetőleg nyilvántartó (tüze. 
loanyag-nyilvántartó) f6nökségéhez. A VSZ biztosított
nak, ille~Ieg családtagjának különleges gyógyint.ézetbe 
(szanatórnnn, gyógyüdülő stb.) utalá.sára a.z illetékes 
szakorvos (gondozóintézet) tesz javaslatot az előírt 
nyomtatványűrlapon. A beteg gyógyintézetbe utalásá-
ról az igényjogosultságnak a dolgozó szolgálati (nyij. 
vántartó) főnöksége által történő igazolása után a MÁV 
Egészségügyi Szolgálat gondoskodik. 

A szolgálatképtelen vasutas dolgozókkal kapcsolatos 
eljá:di§ 

5. § 

(1) A körzeti orvosok, valamint az állami egészség
ügyi szolgálatnak a 130/1955. (Eü. K. 8.) Eü. M. számú 
utasítás 1. § -ának 2. pontja értelmében táppénzes állo
mányba vételre jogosult szakorvosai (a továbbiakban: 
szakorvos) vasutas dolgozót táppénzes állományba :q,em 
vehetnek. 
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(2) Ra a körzeti orvo~, illetőle,g sz8:korvos a- vasut:as 
d Igozót vizsgálata alapJán szolgalatkeptelennek tartJa, 

0 Á 3510-64 rakt .. számű nyomtatványűriapon a k6r
~z e feltüntetésével javaslatot tesz a dolgozónak t~p· 
18~zes állománybavételére. A javaslatban olvashatoan 
pen • 'lk"'t 1 f l kell tüntetni a dolgozó teljes nevet, a enne , azo · 
;lati _f6nökségét, vala~.t a s~olg,áJa,t:éptel~~éget 
okozó betegség megnevezeset (kÓrlSIIlet). a 1avasla..tb~ 
t-ovábbá fel kell tüntetni •. ?-ogy a táppénz,,es állományba 

'telre javasolt dolgozó Jaró* vagy fekvobateg-e. Ha a 
~~lgozÓ fekv6beteg, egyben meg ke~l )e~?Ini a járó
képtelenséget okozó fontc:sabb ?etegseg1 tuneteket (pl. 
láz, vérzés, görcsök stb.) 1S. A. Javaslatot azzal a kelre: 
z;éssel kell kiállítani, amely napon a beteg a~ orvosná.1 
· elentkezett, illetőleg amely napoi: a, ~ö~zet1 or-:os~ „a 
}ekvőbeteghez hívták. A javaslat kiállíta-saval egyide3u
Ieg a körzeti orvos, illetőleg a szakorvos a dolgozót a 
,.Nyilvántartási napl6 a keresőképtelen biztosítottakról," 
·lnevezésü naplóban (a továbbiakban táppénzes naplo} 
~yilv·ántartásba veszi, annak feltüntetésével, hogy a 
dolgozó VSZ biztosított. . 

(3) A (2) bekezdés: esetében a kör~eti orvos, illetőleg 
a szakorvos a dolgozót figyelmezteti arra, hogy a táp· 

énzes állományba vételre csak a MÁV .ellenőrző orvos 
fuetékes. Ezért a dolgozó az orvosi javaslatot 24 ór~n 
belül köteles személyesen elvinni, a fek;;rőheteg pedrg 
haladéktalanul köteles eljuttatni az illetékes I\íÁV ellen· 
őrző orvoshoz. Az illetékes MÁ'-' ellenőrző orvos szék: 
helyéről és rendelési idejéről bár1nely IifÁV szolgálati 
hely tájékoztaté.-st nyújt a betegnek, illetőleg hozzá: 
tartozójának. Egyebekben a vasutas betegek orvosi 
ellátásáról ugyanúgy kell gondoskodni, mint az SZTK 
biztosított betegekről. 

(4) A terhes vasuta-s dolgozónőnek terhességi állo
mányba vételére javaslatot az illetékes szakorvos tesz. 
A javaslattal a dolgozó terhes nő a (3) Siekezdésben 
fogialt rendelkezések szerint az: illetékes MAV ellenőrző 
orvosnál jelent·kezik. 

6. § 

(1} .A MÁV ellenőrző orvos által táppénzes álla·· 
mányba vett dolgozó „Bete.glap betegj~len~s és elli:;_n· 
őrzés céljára" (21. sz. Eü. minta) című urlapJára a kor
zeti orvos. illetőleg a szakorvos minden esetben rá.ve· 
zeti a. ~gálat va.gy a kezelés időpontját. H& járó-
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~épes beteg járóképtelenné, vagy a jár6képteleu bet-eg 
Jaróképessé válik, ennek időpontját az eml~te~t „~t-eg. 
lap betegjelentés és ellenőrzés céljára", cÍ:r;1U úrlapJának 
megfelelő rovatá.ba ugyancsak be kell 1rr11. A „Beteglap 
betegjelentés és ellenőrzés céljára" című űr}apot a szol._ 
gálatképtelenség ideje alatt a dolgozó őrzi. 

(2) A. „Beteglap betegjelentés és ellenőrzés- céljára" 
című űrlapon fel kell tüntetni, hogy a táppénzes állo. 
mányba vett járóképes dolgozó mikor (hány naponként) 
köteles a körzeti orv·osnál, illetőleg a szakorvosnál jelent. 
kezni. A jelentkezés időpontjának megállapításánál 
figyelembe kell venni a dolgozó betegségét, állapotát 
valamint- esetleges egyéb - a keresőképesség elbírá: 
lását befolyásoló - körüln1ényeket. A körzeti orvos 
(szakorvos) indokolt esetben módosíthatja az előírt je. 
lentkezési időközöket. 

( 3) A körzeti orvos a táppénzes állományban levő fek. 
vőbeteg részére járóképtelenségének tartama alatt fél
havonként igazolást állít ki arról, hogy a dolgozó még 
fekvőbeteg .• 4.z igazolást a körzeti orvos azzal a figyel
meztetéssel adja át a fek•,rőbetegnek, hogy azt a táp. 
pénzes utalvány kiállitása céljából haladéktalanul jut. 
tassa el az illetékes MÁV ellenőrző orvoshoz. 
_ ( 4} A táppénzes állományban levő vasutas dolgozók 
szolgálatképességének megállapítására a MÁV ellenőrző 
orvos jogosult. A MÁV ellenőrző orvos a szolgálat. 
képessé válás időpontját rávezeti a „Beteglap beteg. 
jelentés és ellenőrzés célj8.ra" cfrnű űrlapra. 

7. § 

A körzeti orvosok és a S7'akorvosok kötelesek a vasúti 
egészségügyi szolgálat és a VSZ ellenőrző orvosainak 
a táppénzes áUományban levő vasutas dolgozókról veze. 
tett nyilvántartásba (táppénzes naplóba) betekintést 
engedni és a kezelésük alatt álló vasutas dolgoz-,ókról 
a szükséges felvilágosítást megadni. 

Gyógyszerw és gy&gyászati segédeszközök rendelése 

8. § 

(1) A gyógyszerrendelésre a 40/1958. (Eü. K. 19.) 
Eü. M. számú utasít:ís rendelkezései irányadók. A hívat· 
kozott utasítás 11. §·ának (2) bekezdése értelmében a 
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VSZ biztositott~k: és,igéU:jtjö' 
gyógyszert ~ V SZ áltaL réndS:ze
,kell rendelni. --: · 

(2) Ha az előírt vényűrlap el ,, 
áll rende~ez~sre, .n~ orvos a dijtalan"-'. 
jogosult reszere kivetelesen előre nyoni 
orvos által maga készített magánvén 
gyógys~rt .. Ilyen~e~e,~ben ~zonban" a vényre--!< 
rá. kell 1Till a ,;V SZ betuket. Foorvosi eng 
kötött gyógyszer rendelése esetében a beteget" 
;neztetnf kell arra, hogy ~z ~etékes MÁV igazgatót:;i(g: 
főorvosanak vagy az ellenőrzo orvosnak engedélyét köz~ 
vetlenül vagy a szolgálati főnökség útján kérje. 

( 3) A gyógyászati segédeszközök rendelésére az 
SZTK·nál biztosítottakra vonatkozó rendelkezések az 
irányadók azzal az eltéréssel, ,hog~ a gyógyászati segé~· 
eszközt minden esetben a. venyfuzetben kell rendelni. 

Ambuláns gyógyfürdOkezelés 

9. § 

A körzeti orvos, illetőleg a szakorvos az ellátás~~a 
tartozó VSZ biztosítottak és igényjogosult családtagJai}t 
ambuláns gyógyfürdőkezelésének szükségessége esete· 
ben az A 3510-64. rakt. számú nyomtatvány-űrlapon 
javaslatot tef!z a VSZ biztosított szolgálat.i (nyilván· 
tartó) főnökségének a~ a_mbuláns ,~ezelésre jogosító f~~ 
dőjegyek kiszolgáltatasara,. Az urlapra rá kell írni a 
„ VSZ" betűket. 

l'\-ient5szállitás 

10. § 

A VSZ biztosítottnak, illetőleg igényjogosult család· 
tagjaina·k mentőszállitására az SZTK-nál bizt.osítottakra 
vonatkozó rendelkezések az íri:inyadók. 

Díjmentes utazásra javas~attétei 

11. § 

Ha a VSZ biztosítottaknak, illetőleg igényjogosult 
családtagjaiknak szakorvosi rendelőintézetbe vagy 
gyógyintézetbe utalása. esetén más helységbe kell utaz· 
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niok,_ a ~?rzeti orvos az A 3510--ü4, , .--~ tatvanyurlapon kül" .. • • rakt. szamú nyom< . on Javaslatot te~ b ·.>--, 
azermt illetékes 11ÁV állomás 1 ;;;~E_t eteg lakóhelye, 
jogosító utalvány kiállitására nHa. r Jbmentes utazásra,,:.·.,_;, 

ak 1· d'~ ' · a a eteg lakóhel ·· 
cs na obrseg vagy állomáskezelő ' · yen.· · 
latot az utazáE. irányába eső legkőzele~gi :r.Av' ~llJSNa,s.'. 
nak kell címezni. tt. omé.s. 

12. § 

ba~Zi;~a~tasftás az 19BL évi feb:cu<Ír hó 1. napján lép 

KÖZGYÓGYELLÁTÁS 

-~Z cgéazségügyi rriiniszter 15j1958 Eü M , , 
taaa a kÖZfJY?YY,ellátásról szóló 1/JÜ58. {IIi.s:;j~~-

szamu rendelet végrel&jtáaa tárgyában . . 

A pénzügyminiszterrel, a művelődés„ . . , 

:," :ö~!~i::r:.~z~:~e~;:~gos Tanácsá~g==~~ 
\Az. Egészségügyi Közlöny az 1/1958. (III 23) K. M 

sázami: rendeletiet, valamint a jelen utasítást: a k·„ u. b · ttekinthetőség cél· ából , onnye b A . . . l egyseges szerkezetben közli 
mmISzter1 rendelet.et (a továbbiakban· R") . 

a ;~grehajtási utssitást (a továbbiakb~'.' U"lz á:i?, 
a olt betűkkel szedett szöveg tart.almazz~.{ pe g 

A közgyógyellátásra való jogosultság 

R .. 1. §. (1) Közgyógyellátásra jogosultak· 
ki~J1 az Intézetekben elhelyezett vagy nev~lőszülőkh .. 

-e yezett állami gondozásba vett kiskorúak az 
D} a· rendszeres: szociális segélyben rész ül:' , 

lyek, valamint a velük együttélő bá ' es. o szeme
suk)) és kisko:rű gyermekük, zastarsak (Slettár-

? a. pén:.ellátásban részesülő hadigondozottak l 
=k út a veluk együtt.élő házastársuk (élettár.auk) ~ v~-

or . gyermekük, ' ·-
8 

-

d) a hadirokkant-otthonok gondozottai 
ell~~· ~z (1) bekezdésben említett személ;ek közgyógy

, : B.s.a.ra csak abban az esetben iogosultak ha a bet.e 
sdeg

1
k1 bizt:>sítás szolgáltatásaira j;gosultságg,al ne. g· 

e .eznek. ' m ren -
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P~- 2. § (1) Kéreln1ére a kil>z<iv6,0,,i>l1 

5ultsága megállapítható 

8
zolgálta.tásaira nem jogosult 8---~ ~1 ·k _,_-1_:' ' é áll · · ~ :yne t_.., 

egeszs gi .. apo"W rruatt keresőképtelell-va ---, , 
tékben csokkent munkaképességű he. ·se gy - , - -, __ , 
sem a bázastárs_ának (élettársának}• ninds 0 fya:::áne,: 
..,,agy jövedelme, amelyből a gyógyellátás köl: ·t 
viselhetné. A kérelmező jogosultságának megálle.pi~ 
esetében a közgyógyeilátására való jogosultság kitEJried 
e, vele együttélő házastársra (élettársára) és kiskorú gye;~--A-, 
lllekére, tovább& az olyan kiskorú mostoha.gyermekére 
és unokájára isi akinek eltartására kötelezett. A jom 
gosnlt kiskorú testvérére is kiterjeszthető a közgyógy
ellátás, ha e. jogosult háztartásában él. Az óvodáskorú 
gyermekre a közgyógyellátásra való jogosultság abban 
a.z esetben is kiterjed, ha. a gyermek intézetben (pl. 
gyógypedagógiai intézetben) van elhelyezve. 

(2) Az (1) bekezdésben említett személyeknek a köz
gyógyellátásra. való jogosultságát a kérelmező lakóhelye 
szerint illetékes községi tanács végrehajtó bizottságá
nak elnöke (titkára), illetőleg városi, városi (fővárosi) 
kerületi tanács végrehajtó bi.7,ottságának egészségügyi 
o.sztálya. ( c,soportja) állapítja meg a kérelmező szociális 
körülményeinek gondos mérlegelése alapján. 

(3) A közgyógyellátásra való jogosultság megbatáro· 
zott időre, de legfeljebb egy évi időtartamra állapítható 
roeg. Ha az; (1) bekezdésben megállapított feltételek a 
meghatározott időtartam lejárta után továbbra. is fenn
állnak, újból kérni kell a közgyógyellátásra való jogo-

sultság megállapítását. 
(4) A közgyógyellátOOra való jogosultság megállapi

tása irá.nti kérelem elutasítása esetében a kérelmező a 
határozat kézbesítése napját követő 15 napon belül a 
felettes tanács végrehajtó bizottságána.k egészségügyi 
osztályához (csoportjához) fellebbezéssel élhet. A másod· 
fokon hozott határozat ellen további fellebbezésnek 

nincs helye. 
R. 3. § (1) A közgyógyellátásra jogosultak jogosult· 

ságukat „Közgyógyellátásra jogositó igazolvány"-ukkal 
igazolják. Az igazolványt a közgyógyellátásra jogogo:lt 
részére a lakóhelye szerint illetékes községi tanács végre· 
hajtó bizottságának elnöke (titkára}, illetőleg városi, 
városi (fővárosi) kerületi tanács végrehajtó biztottságá· 
uak egészségügyi osztálya (csoportja) állítja ki. 
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(2) Az igazolványt a közgyógyellátásra való jogo~
ság feltételének megszüntetésekor vissza kell vonni. ""·';>J;~~l 

U. I. § (1) A községi tanács végrehajtó. bi%oÚ~;{?:~:1 ságának elnöke (titkára), illetőler;, a városi, vá7'.o8i:0;.>w
(jővárosi) l~e1·ületi tanác8 végrehajt(; bizottságá~~}<:J 
egészségügyi osztálya (csoportja) a közgyógyeJ!á~:;~:.':-t 
tásra jogosító 1'.gazob.:ányt az R. 1. §-a (1) bek~3-~~;:.:1 
désénelc a) pontjában említett kiskorúak részére di~;i j 
állam-i gondozásba vételt kimond-6 határozat alapjti'1i·-:::· '1 
a gondozásbavétellet, b) pontjában e1nlített szemé_;· ~ 
lyek részére a renclszeres BZ-Ociális segély megáll~:_:::.-,--~ 
lásával, e) pontjában erfllített lwdi,gondozottak ié.·,:. --,-4 

szére a pénzellátá.s 1negállapításával, d) pontjáhd;/{:,, ·-1 
ernlített hadirokkantak részére pedttg a hadirokka:n.t~'.> ·;1· 

otthonba történő beutalással cgyidejflleg áUítja kÚ:' ::. 
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(2) A R. hatálybalépésekor állami gondozásba#,· ·::'j 
levő ki'.skorúak részére a közgyógyellátá8'1'a jogoiít9 ._ ·:.l 
igazolványt a kiskorúa.k ellátásáról gondoskodó 

1 
intézet vezetőJe által kiállított Jegyzék alap. j 
Ján, az intézet fekvése szerint illetékes községi-. i 
tanács végrehajtó bizottságának elnöke (titkára), 
illetőleg városi, városi (fővárosi) kerületi tanács 
végrehajtó bizottságának egészségügyi osztálya ( cso.- ··:· 
portja) állítja ki. A R. hatálybalépésekor rendszeree 
8Z<Jciális segélyben részesülő személyek és pénz._ 
ellátásban részesülő hadigondowUak részére a köz. 1 
gyógyellátásra jogosító igazolványt a lakóhelyük „j 
szerint illetékes községi tanács végrehajtó bizou. 
ságának elnöke (titkára}, illetőleg vái·os-i, városi ·-1 

(fővárosi) kerületi tanács végrehajtó bizoUságának -1 

egészségügyi osztálya (csoportja) állítja ki. Az R. 

1
1

1 

hatálybalépésekor hadirokkant oUhonban levő gon
dozottalc részére a közgyógyellátásra jogosító igá-
zolványt az otthon vezetője által kiállított jegyzék j 
alapján, az otthon, fekvése szerint illetékes községi -
tanács végrehajtó bizottságának elnöke (titlcára), J 
illetőleg városi, városi (fővárosi) kerületi tanács·· 
végrehajtó bizottságának egészségügyi oszt,álya ( cso
portja) állitja ki. 

U. 2. § (1) A „Közgyógyellátásra jogosító iga.
zolvány" elnevezésű nyomtatványűrlap Budapesten 
a Nyomtatványellátó Vállalat készpénzeladási bolt~ 
jáhan, vidéken pedig a megye BZékhelyén, a Kis
kereskedelrni Vállalat nyO'lntatványszaküzletében 
szerezhető be. 

(2) A közgyógyellátásra jogosit6 igdzolványptJ, 

f el k ll tüntetni azokat a 8ZOf.gáltatá~okat (R. _4. 
és / §) amelyekre a közgyógy~a jog,o8'Ult 

• ' etében az R. alapján az állam 
megbeteg~ése est"·' ••vábbájel kell Borolni azokat 

i, ..t..e Ontinyt tar '""""' "" , f -ter1w1 .„ k "k „ ,;nazolvanyon 'eltuntetett 
'l&JJ,agokat, a i a„ -„ ,(,..ül 

a csa-'-•t,a,táJJol.,-ra 'UIJYancsak jogos-ultak b; v'? meg 
szolgr.u • . zolvány rneddig ervényes~
kell jelölnt,, hogy ::Z,u"'!~ BZemélyek közgy6gyel/IJJ;á;8-
Az R. 1. §-~n 'n az · azolvány érvény&J
ra jogosító 'l.{Jazolványa_ v~ érvényes"' sza
ségének időtartamát "~isszaR z §-a alapján köz. 
vakkal kell rlWfl!elö~C:: ig~zoiványán pe-dig fel 
gyó1111e11.át&;:a JogD • pot ameddig az iga
kell Ulntetn~ azt a ;a;::~~i':em&yeknél az igazol
zolvány érveny~. , z kiállítás napjától számitou 
vány érvényessegét a l-"·' megál',..,,..,itani. 

• b é · időtartamra u"""' """J:' 
legfel3eb e_f!Y vi e[látás7a jogosító igazol1''ányt Bor-

(3 J A t"'if~6JZni Az igaz-0lvány sorszáma meu-
szám~ ~ •itá.s 4• §-a alapján vezetendő 
egyezik a 3elen 'Uta8 

nyilvántartáB sar~-~§~Jban említett személyekt6l 
U. 3. § (1) A • ; endszeres szociális- se-

az állami gondowt~~~ r a hadirokkant-otthoni 
gély, a pénze~i;;;~8JaJ!1 egiidejiúeg a közgyógyellá
ellátá8. meg~zu. e lván t vissza kill vanni. Vissza 
tásra JOgo~itó ~azoó el~tásra jogosító igazol'l:ányt 
kell vonn'b a kozgy gy l 'tett ~·nazolvánnya! b is ha az emi v11 , 

abban az eset e~l • betegségi biztosítás szolgal
rendelk~ szernettáy ~ .k vagy szociális otthonban 
tatására 3ogosul i 

nyer elhely6?!4st6 ellátásra 1''0.l6 jogosultság meg_-
(2) A lroZf[Y gy intézetben elhelyezett szeme· 

szií,nése es~teb~n ~~átás-ra jogosító igazolványt az 
lyektól a köZf!Y gy . b és azt megküldi az igazol
intézet vezet03e von3a e 
ványt kiállító s;ervnek; · osító · azolvány visz-

(3) A közgy_ogyel~:;o: §·a 1!zapján vezetett 
szavonását a Jelen ~ é „ ,,.;vatában fel kell tün
nyilvántartá.s "meg3egyz s 

tetni. kö é i tanáesolc végrehajt6 bizot~-
U. 4, § A zs g . • á ") kerületitonácsok 

ft~ ... ai valamint a városi {fov r~.n A„ - • osztál.yai 
"'"'11 ' • • tt ág ·nak egé8Z8i:,;/UUY"' 
végrehaJ~Ó ") b:ee;es~'b a közgyógyellátásra jogosul-
~:!;~lvánum-tást vezetni. A nyilvántartásnak 
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a kOvetkezó rovat-Okat kell tarta.lmaznia: 1. a 
gyó{JYellátásra jogosult neve, 2. születési 
helye, 3. lakáscíme, 4. a közgyógyelláttisra} 
igazolvány kiálUtásának napja, 5. a köz 
ellátásra }ogositó igazolvány 1nely .napig 
6. a közgyógyellátásra való jogosultság megáli 
t~ánál ala1J!"l vett adatok, 7. aláírá8, 8. megje@,~f~;::. 
zeaek. A nyilvántartás 7. számú rovatában a k~::::±c 
aégi _tanács elnöke (titkára), illetőleg az egéeza~;,·f:,> 
ügyi o~tály (csoport) szociálpolitikai esop&rt§ánqJ/S5' 
vezetÓJe (azociálpolUikai elóadó}a) a köz · 
látásra való jogosultság fennállását aláír 
igazolja. 

A közgyógyellátásra jogosultakat megillető 
szolgáltatások 

R. 4. § (1) A közgyógyellátásra jogosultakat 
betegedésük esetén - a (2) bekezdésben és az 5. s-c..,.;,yi 
foglalt rendelkezések figyelembevételével - a 
deletben meghatározott keretekben, a köve·bk<'ZŐ 
mészetbeni szolgáltatások illetik meg ingyenesen: 

a) orvosi ellátás, 
b) gyógyszer- és gyógyfürdőellátás, 
e) gyógyáezati segédeszköz, 
d) kórházi ápolás. 

• {2} A pénzellátásban részesülő hadigondozottak 

szére a hadiszolgálat (háborÚfl esemény). ~~~~~~~~~:~~ij 
befillott fogyatkozá.sukkal kapcsolatban e 
gyászati segédeszközök kiszolgáltatására az 
VII. tv. és az ennek végrehajtása tárgyában 
jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

R. 5, § (1} Az intézetekben ellielyezett vagy 
szülőkhöz kihelyezett, állami gondozásba vett 
rúak, továbbá a hadirokkant-otthonn l50'•dcozotta;i, 

.bályok értielmében fizetésre kötelezhető ho~tarto~ 
~ik (házastárs, n,a?kor~ ?~~m~k, szülő) ~csenek, 

y azok a kórházi á.polas1 koltseg, megfizetés.ere kép
'"Vag ek Az ingyenes kórházi ápolasra való Jogosult
~~ a .közgyógyellátásra való jogosultság elbírálásával 
,....,;dejűleg kell megállapítani. 

e5r 

Orvosi ellátás 

R· 6. § {l) A közgyógyellátásra jogosult megbetiege· 
dése esetében az ingyenes o~v:osi ellátás keretében az 
alábbi szolgált:&táso~at veheti igénybe: 

a) a körzeti orvosi ellátást, 
b} a kórházak (kliniká.k) járóbeteg-rendelésein a szak· 

orvosi eilltást, a Mozgó Szakorvosi Szolgálat szak· 

orvosi ellátását, „ . , 
e) az anya.· és csecsemovédelmi ~nac.:adást, a gon

d zóintézeti és az iskola-egészségvedelm1 ellát;íst. 
0 d) a szakorvosi rendelőintézetekben a szakorvosi ellátást. 
(2) Az (1) bekezdésben megállapított swlg~ta;tás~kat 
közgyógyellátásra. jogosult a lakóhelye szermt ille_'.kkes 

a. gészségügyi szerveknél veheti igénybe. Süi:gős sz~é.g 
~etében az orvosi ellátás máa egészségügyi szervnel IS 

igénybevehető. . , " 
(3) Az (1) bekezdé.a d) pontja alapján -igenybeveheto 

JJZ(lkorvosi rendelőintézetekben a rendelési _'fdőt, a rend~lő· 
intézet vezetője állapít}a meg úgy, hogy a k?zgpogyellátas_á· 
ra. fogoB'Ultak szakorvosi ellátása a beteg.<?_ég'b bizto~S'l'a JO~ 
gosultak szakorvosi ellátását ne zavary~. A meqál/,ap{,to~t 
rendelési id/Jt az intézet bejáratánál ki kell _Juggeazten'/,: 

( 4) A hadirokkant-otthonok gondozottainak orvosi 
gyógykezelését - ha van - a ,J:iadfro~t-otthon or· 
vasa végzi. Szakorvosi (gondowrntézet1) ellátásukat az 
(1) bekezdés b}. e) és d) pon~jában említett szakorvosok 

mint a pénzellátásában részesülő és "'"°''"·'' ;;·· 
(egészségügyi szervek) végzik. 

hadirokkantak bár1nely betegség a többi nenz-· !'!i 

ellátásában részesülő hadirokkant pedig a heKlL3Zo>lgiila1;{j 
(háborús esemény) következtében beállott 
közvetlenül összefüggő betegség miatt ingyenes kóirhá,zi,. ! ;] 
ápolásra jogosult" 

(2) Az (1) bekezdésben nem említett közgyógyellá' 
tásra jogosultak kórházi ápolása abban az esetben 
gyenes, ha a kórházi betegellátás költségeiről szók) jog-·' 

Gyógyszer~ és gyógyfürdöeHátás 

R. 7. § (1) A közgyógyellátásra jogosultak r~szére az 
ingyenes gyógyszerellátás keretében az alábbi gyó~y
szerek, gyógytápszerek és kötözŐszerek r~~delhetők: 

a) az érvényben levő Magyar Gyógyszerkonyvbe fel· 
vett hivatalos gyógyszerek és kótözőszerek, azoknak 
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a hivatalos gyógyszereknek kivételével, amelyek · 
törzskönY\''Bzett gyógyszerkülönlegességek is forgalo 
ban vannak (pl. Androfort stb.); 

b) az Egészségügyi Minisztérium által kiadott S 
ványos Vényminták Gyűjteményében (Formula.e 
males-ben) felsorolt mintaszerűleg rendelhető gy6gy'::~;,y.),t 
szerek, valamint a 8360-6/1954. (E~. K; 7.). Eü . .Af;ff·:J 
s~~ 1:_~~tt8bábané és azztazt6dm~dto6s~tóki~s éiue1gé6sz1t5:;':.'.'.~~ 
szw..uu U11m:>it.>t1>1:1 an s az a m Dlil es eg sz t jog> , 
szabályokban* meghatározott, törzskönyvezett gyógy:· ·:j 
sze_rkülönlegességek, szérumok és gyógytápszerek. : :· :':":\1 

(2) Halasztást nem tűrő sürgős szükség esetében A. ~;~.:.1 
közgyógyellátásra jogosult részére az (1) bekezdésbeú' ,,··;1 
nem említett gyógyszer is rendelhető.** ,.,i 

(3) A közgyógyellátásra jogosultak az orvosi vényen · ""i' 
rendelt gyógyszert bármely közforgalmú gyógyszertár-" :i 
ban vagy kózigyógyszertárban beszerezhetik. 

U. 5. § (1) Az insulin rendelésére a 11/1958. \ 
(Eü. K. 5.)*** Eü. M. számú utas-it& rendelkezé- ' 
sei,akábúószerek rendelé8ére pedig az 5/1957. (XII. } 
14.) Eü. M. **** számú rendelet és az annak ~Jé(J1"e· ·-·1 
hajt&ár6l Bz6l6 2/1958. (Eü. K. 1.) Eü. M. számú 
'Utasítás rendelkezései az irányadók. 

(2) Ha az orvos halasztást nem tűrő sürg/J8 
szükség e.eetében a k-Ozgyógyellátáera jogosult ré
ezére az R. 7. §-ának (1) bekevlésében nem említett 
gyógyszert rendel, kötele.e a vényen a kórU!mét és 
a rendelés indokolását feltüntetni. 

U. 6. § (1) A közgyÓfJYellátMra. jogosultak ré
szére gyógyszer (gy6gyszerkülönlege.sség, szérum), 
gyógytápsze:r ée kötöWsz.er (a to'l:ábbiakban: gyógy
szer) rendelésére jogosultak: 

a) körzeti orvosok, 
b) k6rházi (klinikai), rendelőintézeti járóbeteg

ezakrendelések orvosai, 
e) a Mozgó Szakorvosi Szolgálat szakorvosai, 
d) az anya- és csecsemővédelmi intézetek orvosai, 

a. terhesnJJ-védelmi és a gyermekvédelmi tanácsa.dók 
tanácsadó orvosai, 

"'.Jelenleg a 28/1963. (Eü. K. 18., ill. 20.) Eü. M. S'liáJ:nú utasítás ha• 
tályos. 

- E20 a rendelkezés a 28/1!163. (Eü. K. 18.) Eü. M. s20ámú utasítással. 
kapcsolatban is érvényes. 

•n-i:> Helyette a-'<i 5/1957. (Eü. K. 2.) Eű. M. s~. utasít.ás érvényes. 
-*""Helyette a 29/1!168. (Eü. K. 12.) Eü. M. sz. utasít-ás érvényes. 

e) a gondozóintézetek szakorvosai, 
f) az iskolaorvosok, - :. --,- . 
g) a hadlirokka:nt--otthonck, az egészségügy.,, uiJer

mek tth nok a gyennekvéiJ.Jj otthonok, a caecsemll
o -0 ,_ tt,honok- a bölcs&Uk ée napkózi oUhunok 

é8 gyer-metVO - "' 
ori:osai á · é8H~.r,.,,-,,,.,,, · 

h ,, t,anáesok végrehajtó bizotts g_ai eg ""'~«vut Jz aainak (csoportjainak) vezetői és~ gy~_::. 
08 Y da.da ka:t ellát6 ori:osfőelőad/;i, . 
m/:,gelőz.IJJ .to J ___ ,:,.,,,;nui szolgálat központ'I. el-

i) az állam!!.· tf!f:,ó"l'AJ'-'"lf-0 "' 

lmWrz6 főorvosai. (l) beke:ul.ésben 
(2) Sürgős szükség esetén .azá --~-Zombiztolfl-

, t Sza.ksze'l'Vezeti T r8C.«L« 
ne1n e1nlitet • a. ,, b. 'Wan SZTK) terhére vény-
tMi Központ (~-~vlaok ""6 ~·os i.'3 rendelhet a közírás· · al ri::itu.;e ·ez v, v 

, i. J~{'lásra jogosult részére gyógyszert. 
ytJogye § (1) A közgyógyel'látásra jogosultak ré-

sJ:.: :-gyógyszert az 1959. évi január !t! =~ 
. , 1.ezdódó az erre a célra- rendszer 
JátÓl rv k ll :aelni Az említett időpontig a gyógy
t1rlapon S~;K biztodwtt.ak réezére térítésmente.aen 
szert az erek renil,el.ésére rendszere
loiszolgáltatható gyógysz .. :r.z · Ez ~·tóbbi vényen 

é " l ""'"""'· kell rer«k _ni-. <-< 
dtett v nyur a~~,~ -z óg ellátásra jogosító iga.-
fel kell tüntetni. a „Ko 'JY„ Y • ellátás" szót vagy 
zolvány" számát és a „Kozgyogy 

KGuE" je1zkt. észér tö 
" ( 2) A k'ázgyógyellátásra _jogosultak~ 

6 
§~áb:~ 

,1_ Jt A ... szerreiulelésnél a Jelen uta8 • í , _, 
t~rlN UYu:1Y k k'' •1 az SZTK terhére vény rUJ~ 
említett orvoso 15 ozu SZTK terhére irt vénye"t-nél 
joggal rendelkez az omatával az SZTK terhére 
hasz~tált .b~lyegzó le.ny rendelk~ó orvosok pedig a 
vényiráB'/, ,?oggal nem ndsz e.sített bélyegző lenyo-
hi'll·atali állám.ikra re er 

matával lát!.ák ;l ~~l:;;;:~ jogosultak részére irt 
(3) A kozgy gy .kiszolgáltatásautánazSZTK· 

~J:i;:~e!z7er:;'&~:; hivatot-t orvosok Pllenörzik. 

„ 6 ellátásra jogosultak részére az 
, R. 8. § A6~~~ő~átás keretében jár6beteg·gy6gy
mgyenes gy ó.Y'-ur 
fürdőkezelés rendelhető. , 

U 8 §" (1) A közgy6gyelllaá8ra jogosulrok re-. 
· • . 6 1 fflrd/Jkezelést a sw,korvosi 

szére a Járó?e~;yk·IJY z~~ házi (klinikai) járóbeteg-
ellátásukra ill= eB or . 
t•endelés swkor1_,0 sai rendeli!~. 
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'T 
(2) Gyógyjürdőkezelés 8?/ülcségesBége eneúfben ~;::.~ 

g'l!,Óg'lf/f!rdőkt.zelés i{J_énybevételére jogosító gyó ~ · ·:i 
furdo-;egy_eket a gyogyfürdőkezelést rendelő 8Za~::. 1 
orvos adja át a közgyógyetlátás-ra }ogosultnak. * ': 

Gyógyászati segédeszköz 

. R. 9. § (l} A közgyógyellátásra jogosultak részére a 
ingyenes gyógyászati segédeszköz-ellátás keretében ~ 
a (2) bekezdésben foglalt kivétellel, illetőleg a (3) be. 
kezd_ésben meghatározott korlátozással - a bet.egség 
esetére ~iztosított dolgozók részére kiszolgáltatható gyó. 
gyászat1 segédeszközök rendelhetők. 

(2) Villamos hallókészülék, gumiharisnya, bifokáJis 
és kontakt szemüveg, természet után készült műsze!ll, 
műf?g,. r;iűfog~or, fogkoro:r:a és foghid, valamint koz: 
met1~1 Jellegu ?Y~gyászat1 segédeszköz közgyógyellá
tásra Jogosult reszere nem rendelhető és nem szolgál. 
tatható ki. 

(3) Közgyótp"~llátás~a jog~sult részére ortopéd cipő 
~ra~ tolókocsi ~~zo1J"altat~at csak a fővárosi, megyei, 
illetoleg megyei JOgu városi tanács végrehajtó bizott. 
ságának egészségügyi osztálya engedélyezheti a szak. 
orvosi ellá.tásra illetékes kórház igazgatójának javaslata 
alapján. Az említett gyógyászati segédeszközök kiszol. 
gál~tás;fila·~ enge~él~e~ése i,ránti, kérelmet a lakóhely 
szer1°:t ill_:tékes, ko~gi taz:.acs vegrehajtó bizottságá
hoz, illetoleg va.roSI, városi (fővárosi) kerületi t,anács 
végrehajtó bizottsága egészségügyi osztályához (cso
portjához) kell benyűjtani. A kérelemhez csatolni kell 
a szakorvosi ellátásra illetékes kórház igazgatója által 
aláírt - orvosi sz-akvéleménnyel és indokolással ellátott 
- orvosi vényt. 

(4) Azonos gyógyászati segédeszköz közgyógyellátás
ra jogosultak részére ismételten csak akkor rendel· 
heto, ha az _orvos kétség'"...elenül megállapította, hogy a 
korábban kiszolgáltatott gyógyászati segédeszköz nem 
használható és kijavításra nem alkalmas. 

(?.) A gyóg?ászati segédeszközöket - a szemüveg és 
a kozfo~galmu gyógyszertárakban kiszolgáltatható gyó
gyászat1 segédeszközök kivételével - az orvosi vény 
alapján az SZTK illetékes helyi szerve szolgáltatja ki. 
A szemüveg közvetlenül a szakfu.J.etben szerezhető be. 

o Ll.t!d: 84/1962, (Eü. K. Hí.) Eü. M. sz. utasítást, 
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U. 9. § (1) Közgyógyellátásrajogo8Ul.tak réezére 
gyógyászati segéd&:zközt - a (2) bekezdé,sben fog
lalt kivétellel - csak a szakorvosi ellátásukra ille
tékes szakorvosok rendelhetnek. A kórházban (kli
nikán) bentjekvó közgyógyellátásra jogosult részére 
a szükséges gyógyászati segéd&:zközt az osztályve
zet6 f6orvos rendeli. 

(2) A herelart6 (1-9 .Wmig), kanMjooskeruJ-0_,·c · 
mellszívó-üvegha'l"ang, szemc.seppentó, szemfXSet es 
szemke;nÓcShöz üvegpáloa gyógyászati segédeszkö
zöket továbbá azokban a helységelcben, ahol azak
renddé8 nem működik, az ideál-pólya gyógyászati 
segédUJZközt körzeti orvos is rendelheti. 

(3) Az insulin-kezelésre szoruló m.if>.m-beteg, vala
·mint az aathma bronihiale megbetege,d,éeben szen
·ved6 közgyógyellátásra J"ogosult 7éezére - amennyi
ben a beffXSkendezést '11'14{/a végzi - Record-fooa
kendó, fecskenilótartó, parajadugós üveg~eng6: és 
injekoióstű rendelhető. Az említett gyógyaszati se
géd.eszközöket t:naulin-kezelé.sre szür'Ul6 cukor_beteg 
részére az insulin-ellátását engeilélyezlJ és nyilván
tartó orvos az CUJthnuJ, bronOhiale megbetegedésben 
szenvedlJ közgy6gyellátására jogosult részére pedig 
a lakóhelye szerint ílletékes k6rház1, (klinikai), _ren
del6intéze.ti belgyógyászati szakrendelés rendeli. 

U. 10. § (1) A gyógyászati segéde,szközök~t az 
1959. évi.január hó 1. napjától kezdődóenaJelen 
'Uta.sitás 7. §-ának (1) bekezdésében említett vényflr
lapon keJ.l térítésmente,sen rendel.ni. Az, orvos~ v~
nyen Jel kell tüntetni a rendel.és szúksegességét w 
indokoló kór:.Smét. 

(2) Az (1) bekf,zdésben megállapított. WJJr:ontig 
a gyógyászati S8fjédeszközt az SZTK biztosüottak 
gyógyászati segédeszközzel való ellá.tásár'!' rendszere-. 
sített orvosi rerule'lvényen kell rendelni. Az orvosi 
rendelvényen fel kell tüntetni a „Közgyógyel.látásra 
jogosító igazolvány" szám.át és a „Közgyógyellátás" 
szót vagy „KGyE" jelzést. 

13) A jelen uta.4tás 9. §-ának (2) és (3) bekez· 
dikében emtúett gyógyászati segéd&:zközök, vala
mint a duodenumrszonda, a jüljecskendö„ a gyo
rnorf;.-:16, a katéter, a katéteriúugó, a méhgyíír1l. az 
orrtölcsér és a szemköt6 gyógyászati segédeazközök 
a kijelölt, közforgalmú gyógyszertárakban W be· 
szerezhetól:. 
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U. 11. § (1) A végrehajtó bizotl8ág illetőt -
euészséqügyi os~tály (CSOJ?Ort) az R. 9. §~ának r~-:;~_ 
b~kezdése alap:zán előter;esztett kérelmet az ot·v~b{-_?: 
vennY_el t3s a ?a~asla.tával együtt felterjeszti a- j(J/';.~L; J 
városi, megyei, illetőleg megyei jog.ú városi tanáes:},-,:
végrehajt-ó bizottsága eg&>zségügy~ osztályához A -<_--~:
egéSZ1Jégügyi osztály a javasolt gyógyászati 8~édz\_: -
eBZköz erbf/edélyWs? esetében a~ engedélyt rávezeti- , 
azj orvo~ v

6
ényre es . az ?rvosi vényt visszakiu.di - } 

a elter1eszt végrehaJtÓ bizott,sághoz, illetőleg egé..s - _> _11 

Bégügyiosztályhoz (csoporthoz), amely azt a kér;:- ,-; 
mezőnek kézbesíti. -·- -- -J 

(2) A fóvá1·oei, megyei, illetőleg megyei jogú __ <1 
városi tanács végr~jtó bizot~ágán:i-k egészségügyi_:: ~-~i 
osztálya ortopéd cipő VG{Jy tolokocsi kiszolgáltatásrú, _: 1 
csak kivételes méltánylást érdeml6 e,setben, a gyó. 
gyulás elórnozdítá8a és a munkaképesség fokozáaa " 
illetőleg helyreállitása érdekében engedélyezheti. '' ''' .. J 

Kórházi ápolás 

R. 10. § A közgyógyellátásra jogosultak az Egészség
ügyi 1-finisztérium közvetlen felügyelete alá tartozó 
valamint a tanácsok által fenntartott kórházakba é~ 
egyéb fekvőbetegeket ellátó gy6gyintézetekbe (a továb. 
biakban: kórház) utalhatók. 

U. 12. § (1) A közgyógydlátcúrrn jogo8'dtak 
kórházba utalá8ára a jelen utasítás 6. §-ában emlf,. 
tett orvosok jogosultak. 

(2) A betegség esetére biztosWJttaL-nak kórházba 
történő eUwlyezésére vonaikoz6 rendelkezéseket ( eUJ
zetes kelybiztositás, az ágynyilvántart6szerv kötelez(; 
igénybevétele) a közgyógyellátásra jogosultak kúr. 
házba utalásánál is alkalmazni kell. 

(3) A kórlulzba utalt közgyógyellátásra jogosult 
a helybiztoeítáa után a beutaló orvos által kiállítOtf 
beutaló javaslattal jelentkezik a kijelölt kórházban. 
A beutaló javaslaton (.L beutal-6 orvos kötelUJ feltün
tetni a „Közgyógyellátásra J°ogosító igazolvány" 
számát és a „l{özgyógyellátás" .szót vagy „KGyE" 
jdzést. 

A közgyógyellátás költségeinek viselése 

R. 11. § (1) A köZgy6gyellátásra jogosultak ingyenes 
orvosi ellátásáról az állami egészségügyi szolgálat kere· 
tébeil kell gondoskodni. 

(2) A közgyógyellátásra jogosultak részére a jelen 
rendelet 7-9. §-ai ~lapján orvosi v~nyen. rendelt gy~~
zerek. gyógyfürdŐJegyek és gyógyaszat1 segédeszkozok 

árát, valamint a gyógyászati segédeszközök javításának 
költségét az SZTK téríti meg. . . . 

(3) A jelen rendelet 5. §-a alapJán mgyenes kórházi 
ápolásra jogosultak után felmerült kórházi ápolási költ
séget az állam viseli. , . . , . 

(4) Az ingyenes k6rhs,zi ápolásra Jogosultak k?r~azi 
ápolásával kapcsolatban felmerült mentószállít;is1 _kolt
ségeket az állam (Országos Mentőszolgálat) viseli. Az 
intézetben elhelyezett ingyenes kórhá~ ápolásra j_ogo
sultak kórházba utazási költségét az mtézet, az mté
zetben el nem helyezett ingyenes kórházi ápolásra jogo
sultak kórházba utazási költs~gét pe~g „a lak~hel~ 
szerint illetékes községi, városi, városi (fováros1) keru
leti tanács végrehajtó bizottsága, a kórházból való 
}la.zauta.zás költségét a kórház viseli. 

U. 13 § A l:J5zgy6gyellálásra jogosultak ré.szére 
kiszolgáltatott gyógyszereket éa gyógyászati ee,géd
e,szközöket az SZTK-bizrositottaknak k1.'.szolqálta
tott gyógyszerek elBzáraoláaára megállapit?U mintá
nak megjelelő számlával - annak kiálUtá.sára 
irányadó renditkezések szerint, de telJ°esen elkülö
nítetten - kell elezámolni. 

Hatályba léptetO rendelkezések 

R·. 12. § A jelen rendelet az 1958. évi április hó 1. 
napján lép hatályba; egyidejűleg a 999/1942. B. M. 
számú rendelet (Rendeletek Tára, 3010. oldal), az 
520/1944. B. M. számú rendelet (Rendeletek Tára, 
811. oldal) és a 188.200/1949. (VI. 4.) N. M. számú ren
delet hatályát veszti. 

U. 14. §A jelen utasítás az 1958. évi ápriliB h6 
J. napján lép hatályba,· egyi,dej{}J,eg a 8360-
16/1952. (Eü. K. 16.) Eü. M. ezámú utasitás 
hatályát v&nti. 
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Az eg&ruégU(ryi rnitdszter 28/1963. (Eü. K. 18.) Eü. M. 
szá1nú utasítása. a közgyógyellátás terhrfre rendelhető egy88 

gyógyszerféleaégek tá'l'fjyában 

~4. közgyógyellátás terhére rendelhető gyógyszerkülön-· 
legességeket legutóbb a 29/1959. (Eü. K. 20.) Eü. 1i. 
számú utasítás határozta meg. Ennek értelmében csak 
azokat a gyógyszerkülönlegességeket lehetett rendelni, 
a1neiyek az utasítás mellékletében fel voltak sorolva. 
.A„ kőzgyógyellátottak orvosi ellátásának további javí
tása érdekében bővíteni kívánom a rendelhető gyógy. 
szerféleségeket, egyben lehetővé kívánom tenni az 1959. 
óta törz...<J.&:önyvezet,t gyógyszerkülönlegességek rendelé~ 
sét is. Ezért a következőket rendelem: 

1. § 

(1) A közgyógyellátásra jogosulta-k részére az ingye. 
nes gyógyszerellátás keretében - a {3) bekezdésben 
foglalt kivétellel - azokat a törzskönyvezett gyógyszer. 
különlegességeket, szerobakteriológiai készítményeket, 
gyógytápszereket, gyógyvizeket és kötözőszereket (a 
továbbiakban: gyógyszer) szabad rendelni, amelyek a 
társadalombiztosítás terhére is rendelhetők. 

(2) A társad.a.lombiztosítás terhére történő gyógyszer
rendelés általános irá..'1yelveire vonatkozó rendelkezé
seket, valamint a.z egyes gyógyszerek rendelésére vonat
kozó különleges előfrásoka.t (pl. szakorvosi rendel6inté
zet javaslata, orvosi vények két példányban történő 
kiállítása, kábítószerek rendelésére vonatkozó szabá
lyok) a közgyógyellátás terhére történő rendeiésnél ia 
alkalmazni kell. 

( 3) A jelen utasítá,s mellékletében felsorolt gyógy
szerkészítmények közgyógyellátás terhére nem ren
delhet.ők. 

2. § 

Ez az utasítás az Egészségügyi Közlönyben történt 
közzététele napján lép hatályba; egyidejűleg a 29/1959. 
(Eü. K. 20.) Eü. M. számú utasítás hatályát veszti. 
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MELLÉKLET 

a 28/1963. (Eii. K. !.8.) Eü. M. számú utasításhoz 

Nerobolil inj . 
Polyvitaple:it. 8 dl.'azsé 
Polyvitaplex 10 

csokoládé 

.Albrornan tabl. 
Aisol kenőcs 
_Anasthim inj. 
Capsoderma kenőcs 
Chlorocid-H kenőcs 
Cholinchlorid oldat 
Corhormon inj. 
Erigon szirup 
Gastropin inj" 
Gerovit kapszula 
Glutarec tabl. 
Gracidin tabl. 
Hévízi iszap 
Hévízi rádium.as 

Prednisolon kenőcs 
Prednisolon „J" kenőcs 
R-edergam inj„ csepp, 

gyógyiszapkoni.pressz 
J:Iexetidin oldat 
Hydrocortison kenőcs 

2,5% " 
(az 1 %-os rendelheto) 

Byperol tabl. 
Kofka tabi. 
Lukullin drazsé 
Neoperhepar inj. 

60 gamma 
Nerobol tabl. 
Neroboletta tabl. 

subling. tabl. 
l:Wtabolil inj. 
Somben tabl. 
Sterogenol oldau 
Sudeol oldat 
Tardyl tabl. 
Tetra.n. Hydrocortison 

kenőcs 
Timidon tabl„ zselé 
Trifavit iuj. 
Trypsin sebhintőpor 
Vitamin·Bu inj. 

300 ga.urrna 
'Vitarnin-B11; inj. 

1000 garnma 
Vitamin-C inj. 5 ml 
Yohiatrin masc. inj„ 

drazsé 

FEGYVERES TESTÜLET TAGJAINAK 
EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSA 

. . . _, 32'1959 (Eú K 21.) Eú. M. Az egé,szségügyi min.is,,,,er J • • • ál . l. 
számú utasítása a honvédségi egészségügy~ szolg, ta:aso ~:i 
igényjogo8'idtafui-nak az állami egészaégúgy'b szolgálat részé 

történő eUátásár6l 

A honvédelmi miniszterrei, s közlekedés- és posta· 
• . . • zte.....,,.l valamint a Szakszervezetek Országos 
ügyi rntDlS .<.LO > ó' d l ffi' 
Tanácsával egyetértéaben a következ Ket ren e e . 
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Ázállruni 0 ' ' •· • .::s 
eeeszsegugy1 ~zolgálat részév:Ol tÖrténíi 11-- • 

Jogosultak e Rtá&: 

l. § Az állami egészsé ·· · · 
2~~5 . . §-okban foglalt re~a!~~o1tálat ~észéről 
segugyi ellátásra jogosultak: se szenut -
. ,1. ~ honvédség illetékes szerve által 

:genyJogosultsági lap"-pal (a ~:~~~~~~~;!~~~.'1~~~i~l 
l

0
}

081;1,Wág
1
áiblabp) ellátott honvÓdszemélyek. 

· a.z a .1.elsorolt - Eü. · é · 
el nem látott - honvédszemél igk~YJogosultsági lap 

a) a kato .. k ye • 
b) ~a1 lB olai növendékek (hallgatók) 

' a sortwzthelyattesek sortisztesek , • 
lS továbbiakban: sorállom'.ányúak) M lees sorkaton 
tuk tartama alatt, • ny ges Szolg~ 

• 0 ) a tartalékos állományú tis t k 
tisztesek és honvédek z e ' 
tama alatt, a gyakorlat, kiképzés stb. 

3. az Eü igényi· og ltsá . l 
védszemélye. k ne otesu gt appa.I ellátott nem 

, veze sen· 
a) a honvédszemélyelm"Ír E .. · . 

pal ellátott családtagjai (b. z.zI· igény}ogosultsági Iáp::-
b) az Eü · • . 0 tartoz61), 

védszemély;k~~n:;~~o~~t:ági l~ppal ellátott volt hon
tott család+-" ... J" • (h • u. igényJogosultsági lappal ellá 

~ ru ozzatartozói). · 

Kezelöorvosi ellátás 

2· § Az álla-mi egészsé ·· · .. 
körzeti gyermeko:r.vosai C-~ sz~lg~-: korzeti ?rvosa-i, 
talanuI - általános k lő rze~ szüleszorvosa1 - df1". 
lé eze orvosi (gy k . 

szarvasi} ellátást nyújtanak: enne orvosi, szü. 
1• a honvédszemélyek közül: 
a) a honvédségi alakul t lh I • . 

tanya, tábor stb.) kívül ~ kÓ e yezes1 körletén (lak. 
mélyeknek, a fekvőbeteg honvédsze. 

b), 1:' szabadság, átutazás miatt á "' . 
lyezes1 körletükön kívül tartózkodó ~:en~!'lleg az- elhe
honvédszemélyeknek, l Ó· es fekvőbeteg 

e) az olyan honvéd • · • • 
tat teli"esítő h 'dssegi egysegnel (szervnél) szolgála. 

onve zernélyeknek, ahol h , 
orvos, sem szerződtetett 1 ári sem onved-

2. -~z Eü igén . 1 P? ? orvos nem működik. 
védszemély~knek:Jogosuitsagi lappal ellátott nem hon-
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3. § A kezelőorvosi ellátásra való jogosultságukat• 
a) az Eü. igényjogosultsági lappal ellátott személyek. 

ai Eü. igényjogosultsági lapjukkal, 
b) az Eü. igényjogosultsági lappal el nem látott hon

o;rédazeroélyek a katonai igazolványukkal és a 2. § 
J, pontjában említett körülmények valamelyikének 
renlláll-á.sát igazoló irattal (pl. szabadságolási igazol
o;rány) igazolják. ~~''----· 

4. § Szaktaná-cskozás szükségessége esetében a kör
zeti orvos (körzeti gyermekorvos, körzeti szülészorvos) 
8,z állami egészségügyi szolgálat területileg illetékes 
JWrházának (rendelőintézetének} vezetőjét6l kéri szak
tanácsadó orvos kik;üldését. A szaktanácskozás díja a 
k6rbáz (rendelőintézet} költségvetését terheli. 

Járóbetegek GZakorvosi ellátása 

5. § (1) Budapesten minden honvédszemély és min
den Eü. igényjogosultsági lappal ellátott nem honvéd
személy szakon~osi ellátását a honvédség egészségügyi 
intézményei (honvédsza.korvosok) biztosítják. 

(2) A Budapest területén lakó, Eü. igényjogosult.sági 
lappal ellátott személyek a szakorvosi ellátást - sürgős 
szükség esetében a fogászati ellátást is - az állami 
egúszségügyi szolgálatnak a lakóhelyük szerin!; illetékes 
szakorvosi rendelőintézetében (gondozóintézet.ében) is 
igénybe vehetik. . 

6. § (1) Vidéken a honvédszemélyelmek, valammt az 
Eü. igényjogosultsági lappal ellátott nem honvédsze
mélyeknek szakorvosi ellátását: 

a) ha az állami egészségügyi szolgálatnak az ellátás
ra jogosult lakóhelye szerint illetékes szakorvosi ren
delőintézete (gondozóintézete) működési területén hon
védségi egészségügyi intézmény (kórház, rendelőintézet. 
honvédszakorvos) működik, a honvédségi egészségügyi 
intézmény; 

b) ha az állami egészségügyi szolgálat szakorvosi 
rendelőintézet.ének (gondozÓintézetének) működési terü
letén honvédségi egészségügyi intézmény nem működik, 
vagy műküdik ugyan, de a beteg ellátásához szükSéges 
szakorvossal nem rendelkezik, az állami egész-Ségügyi 
szolgálatnak területileg illetékes szakorvosi rendelőinté
zete (gondozóintézet.e, szakorvosa) végzi. 

(2) Azokon a helyeken, amelyek honvédségi fogászati 
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rendelő, honvédfogszakorvos kijelölt működési te 
~~ez. tartoznak,. a honvéds,zemélyek, valamint az : 
1genyJogosultsági lappal ellatott nem honvéds 
az áll~,egé~~égügyi s~zol~á:-a·t fogászati szakr:de 
-a surgos szükség esetét kiveve-nem :vehetik · é 

Fogpótlás 

§ A honvéd.személyeket, valamint az Eü. igény· 
.. ultsági lappal ellátott nem honvédszemélyeket 

;·~0.~Js Budapesten a honvédség fogászati szakrendelője 
(fogszakorvosa), .. '! .. § (1) ~ honvéd.személyeknek az állami · 8~éan 

ugyi, szolgálat s~ak:rendeléseire a jelen uta.sftás. 6 
6. _§ -aban meis:hatarozott esetekben mind a körzeti 

0 
• 

mmd a honvedorvos adhat beutalást. 
(2! ~ ál}arn-i egészségügyi szolgálat szakorvosi 

delő~tézetében (gondozóintézetében) naponként 
orvosi ellátásban részesíthető - Eü. igényjog 
~appal el nem „ ~át~tt - honvédszemélyek szá 
erdekelt rendelo1ntézet (gondozóintézet) vezetői· ' 

b) vidéken, azokon a helyeken, amelyek honvédségi 
f ász.a.ti rendelő, honvéd.fogszakorvos vagy honvédségi 

<:- og ződéses polgári fogszakorvos kijelölt működési terü
.-.-„~Z:hez tartoznak, a honvédségi fogászati rendelő (fog
.·._ e korvos), egyéb helyeken pedig az állami egészségügyi 

·: ._sza Igálat területileg illetékes fogászati szakrendelője 
8;° gszakorvosa) részesíti fogpótlásban. 

~ h 'd , ·-es, . onve parancsnoksag vezetőjével egyetértés 
állap1tJa meg. 

(3) ~ honvédsz~mélyek idősza~os szűrővizsgála 
szűrővizsgálatot vegző szakorvosi rendelőintézet ( 
dozóintézet) vezetője által az illetékes honvéd 
nokság v~zetőjével egyetértésben megállapított 
terv szerint történik. -:: 

8. § A szakorvosi ellátásra való jogosultságukat·-- -
a~--a~ Eü. ~gényjogos~tsági lappal ellátott szeméi 

az Eu. 1gényJogosultsági lapjukkal, 
b) az Eü. igényjogosultsági lappal el nem látott h' 

védszemélyek a ka-tonai igazolványukkal és a k
o:rvos ál~al kiállított szolgálati jeggyel iga7.olják. or 

9. § (1) A honvédség a sorállományúakat egés 
ügyi k~nyvecskével látja el. Az említett honvéd.a 
~ye~ kotelesek a szakorvosi rendelőintézetben (gond 
lnté~~ben) szakorvosi ellátásuk végett tört.énő j 
kezesük alkalmával az egészségügyi könyvecskéf" 
felmutatni. 

52) A sor~omán~aknál a szakorvosi vizsgálat ere 
menyét be kell vezetm az egészségügyikönyvecskéjük 
. 10. § A ~onvédszemélyeknek, valamint az Eü~ igé 
JOgosults_ági: Iapf~~ e~tott nem honvédszemélyektieJf __ BZ±iit 
az állami egészsegugyi szolgálat szakorvosi rendelőinté:/~/;'.~'.~i?:t: 
zetében (gondozóintézet.ében) történő szakorvosi ellá~'. J?{%)7:;1 
t~, úgyszin.tén a honvédszemélyek időszakos szúrő2. :fajJ!)"f 
vizsgálata díJtalan. .,_ ::i'«fi-:;'1-

:.:;(;;~~~1 
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12. § Az állami egés~égügyí szolgálat tr:eretéb.en fog-

6tlásra jogosultak részere a társadalombiztosítas szol
~tatásaira jogosultak fogpótlási ellátásával kapcso-
latban rendszeresített fogpótlási munkalapot kell kiál
lítani· A munkalapra. feltűnően rá kell vezetni a nH. 1f. 

:rn biztosított" szavakat, valamint az Eü. igényjogo
n:itsági lapot kiállitó (érvényesítő) parancsnokság nevét & az Eü. igényjogosultsági lap sorszámát. Azoknál a 
honvédszemélyeknél1 akik Eü. igényjogo~tsá.gi la~pa.l 
nincsenek ellátva, a- munkalaphoz csatolni kell a.z ille
tékes katonai parancsnokság igazolását arról, hogy a 
fogpótlást igé°:ylő honvédszemély honvédségi egészség
ügyi ellátásra. Jogosult. 

J3. § (1) Az állami egészségügyi szolg~lat fogszak
orvosa a honvédségi igényjogosult részére igazolást állít 
ki arról, hogy a társadalombiztosítás szolgáltatásaira 
jogosultakra vonatkozó rendelkezések szerint milyen 

, összegű térítési díjat kell befizetnie. A hon':'édségi igény-
jogosult a térítési díjat - a társadalom~1ztosítás szol
gáltatásaira jogosultaktól _eltér~en - mm.den eset?en 
vagy közvetlenül az Eü. 1gényjogosultság1 lapot (iga· 
zolást) kiállító honvédségi alakulat pénzügyi szolgála
tához vagy honvédségi csekk.számlára fizeti be. A befi
Zetési lapon fel kell tüntetni a „fogpótlás" szót. A befi· 
zetés megtörtiéntét igazoló csekkszelvényt, illetőleg a. 
honvédségi alakulat pénzügyi szolgálatának arra vonat· 
kozó igazolását, hogy a fogpótlás költségeit a honvédség 
viseli, csatolni kell a munkalaphoz. 

(2) A fogpótlási munkálatokat csak a térít-ési dí~ 
befizetését igazoló csekkszelvény, illetőleg a honvédségi 
alakulat pénzügyi Szolgálata költségvállalási igazolásá

·. na-k átvétele után szabad megkezdeni. 
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14. § ( l) Térítésmentes fogpótlásra jogosultak 
honvédségi rendelkezések szerint - azok a bo ~ a __ : 
személyek, akiknél a rágóképesség-csökkenés n-~ d~ >:.: ::1 
roo1 'l bb ll merve, .1 o ;0 -~a nagyo . yen e.setben az állami egészsé ·· - ·<---Z _, 
szolgalat- fogszakorvosa Javaslatot tesz_ a honvé~gyi,-:::,;,'. __ :-j 
mélynek térítésmentes fogpótlásban részesítésére. As~-·.:---: 
vaslatban részletesen fel kell tüntetnie, hogy · Ja-

aJ mely fogak pótlása szükséges, 
b) fix.pótlás vagy lemezes pótlás szükséges-e, 
e) lemezespótlás esetében akrilátot vagy más a,n 

got (nyelvív, fémlemez} használ-e fel. ya. 
(2) A javaslatot - az illet.ékes katonai parancsn k 

ság záradékolása után - meg kell k;üldeni a legk .. 0 ~ j 
lebbi honvédkórMz fogászati osztályának. A fogs~7k- · .j 
~rv~s a fogművet csak a katonai paI"ancsnokság pé ~ 
ugyi szolgálata költségvállalási igazolásának átvé~; 
után rendelheti meg. e 

(3~ Szolgálati eredetű sérülés miatt szükséges fo • 
pótlast csak honvédlrórház fogászati osztálya végezhe~ 

15. § _ (1) A fogászati szakrendelő a fogpótlással kap: 
csolatos fogtechnikai munkát annál a fogtechnikai l 
boratóri~ál k~zít~ti el, amelyet a társadalombiz~~ 
sítás szolgáltatásaira Jogosultak fogpótlásával kapcsolat
ban foglalkoztat. 

(2) _A _fogtechnikai laboratórium az elvégzett fog
te~a1 _munkáról - a társadalombiztosítás szolgál
~tasaira JO?'osultakkal kapcsolatban !negállapított díj. 
tétele~ szermt - számlát állít ki és azt az elkészített 
fogn1úvel együtt megküldi a fogászati szakrendelőnek. 
A fogászati szakrendelő a fogpótlási munk~k befejezése 
ut~n a számlán ~a f~gmű kifogás~alan elkészítését iga
zolja,_ annak átvetelet a beteggel igazoltatja és a szám
lát v1-:sz~1..--üldi a !o~techn~ai laboratóriumnak. A fog
techn1ka1 laboratonum a vmszakül.dött számlát kifize
tés véget_t megküldi az Eü. igényjogosultsági lapot (iga
~l~t) kiállító (érvényesítő) honvédségi alakulat pénz
ugy1 szolgálatának. 

16. § Kivehető fogsor kiszolgáltatása esetében a fog
orvos köteles az Eü. igényjogosultsági lapra rávezetni 
- sorá.llományúaknál az egészségügyi könyvecskébe be
vezetni - a fogpótlás megtörténtét. 

17. § A fogpótlásra való jogosultság igazolására a 
S. §. rendelkezései az irányadók. 
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J8. § (i) Az állami egészségügyiszolgála-i··orvosa.·az
e.llá.tásba tartozó honvédszemélyt, valamint az Eü. igény
·agosultsági lappal ellátott nem honvédszemélyt k6rhs,zi ápolás szükségessége esetében kórházba utalhatja. 

(2) Az állami egészségügyi szolgálat o~osa 
a) a honvédszewélyt -; a sürgős szükség esetét ki-

véve - csak honvédkórhazb8:, •. 
b) az Eü. igényjogosultsági lap~al ellaljott nem, h?n

védszemélyt az állami egészsé~ügyi szolgálat kórhazaba 
vagy honvédkórházba utalhat3a. , , 

(3) Honvédszeroél~ek h,o-i;ivédkórha~~a, valo b~uta
lásához előzetes helyb1ztos1tas nem szüksege& A ,;ele~ 
utasítás hatálya. alá tartozó személyeknek az állami 
gészségügvi szolgálat kórházaiba {polgáJ:i kórházakba) 
~örténő beküldése esetében a helybiztosítás tekintetében 
a. biztosítottnak kórházba utalásával kapcóóolatos szabá
lyok szerint kell eljárni. A kórh~zbautalá.sra v:onatkozó 
orvosi javaslatra a „H. M." betűket kell ráírro. 

19. § A honvédorvos a kórházi ápolásra szo~ hon
védszemélynek vagy Eü. igényjogosultsá?í la;PP3;1 ~llá: 
tott nem honvédszemély;>knek az ~llan:;1 e.ges~~gy1 
szolgálat kórházaiba vala utalásánal he_Ly~1ztos1tas ~
kintetében a, biztosítottakra érvényes szabalyok sz:erlllt 
köteles eljárni. . , . 

20. § (1) Ha a körzeti orvos vagy re,ndelő1n~zet1 
{gondozóintézeti) orvos honvédszemélynel bármilyen 
természetű tbc-s megbetegedést állap~t meg, j~vas,lat?t 
tesz a honvédszemélynek a. Központ;I Katonai Korhaz 
{Budapest XIII., Róbert K. krt. 44. sz.) tü~osztályá~a 
-val6 felvételére, illetőleg a tbc-s megbetegedesre g~?':s 
honvédszemélyeknek a szóban forgó honvédkórház tudo
osztályának járóbeteg ren~elésére_ v~l.6 beutalására. , , 

(2) Eü. igényjog_osr:J.ts~g1 lapp~.t e~latc:~t nem ~onvea
személy tbc-gyógymtézet1 ápolasanaK s~ég~s„ége ese
tében a területileg illetékes tbc-gondoz6mtézeu az.erre a 
célra szolgáló nyomtatváuyíírlapon javas~tot tesz. a 
betem.tek az állami egész.ségügyi szolgálat iibc-gyógym· 
tézef.ébe történő beut<.1-lására. A javaslaton a. tbc-gon
dozóintézet jogosítási záradékként -~eltünteti ~z Eü. 
igényjogosultsági lap sorszámát. A liOc-gonC:oz?mtézet 
a szabálvszerűen kiállított javaslat-ot megki.ildi Bud~
pesten a~ Országos TBC Beteg?eutal6 Közp~ntnak, Vl

déken az illetékes megyei tbc-beutaló kozpontnak, 
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amely intézke~ a betegnek az állami egés:r..ségügyi szol
gálat tbc-gyógymtézetébe tőrténő elhelyezése ]rá'nt. 

21. § Honvédszemély vagy Eü. igényjogosultsági 
lappal ellátott nem honvédszemély gyógyfürdőkórház· 
~po~á.sána~ s~?;essége ese~ben az állami .egészség: 
ugyi sz~lg~}a~ illetokes orvosa. Javaslatot tesz a betegnek 
gyógyfurdokórházba való elhelyezésére. A javaslatot._ 
honvédszemély vagy annak Eü. igényjogosultsági lap
pal ellátott. családtagja esetében az alakulat parancs
u?kság?' útJ~ egJ'."éb ewtb_en követlenül - meg kell 
k_üJ.dem a Kozpont1 KfLtona1 Kórház fizikoterápiás osz
t~~án~k, amely intézkedik a bet.eguek az állami egész
segu~yi szolgálat gyógyfürdő kórházba történő beuta
lása iránt, 

.. 22: § (1) ~kórházit~-gyógyinMzeti, illet-Oleggyógy
furdokórházi (a továbbiakban: fekvőbeteg-gyógyinté
zeti) ápolásra való jogosultságukat: 

a) az Eü. igényjogosultsági lappal ellátott személvek 
mind beutalás, mind sürgős szükség alapján tör'lknt 
ápolásba.vétel esetében az Eü. igényjogosultsági lapjuk
kal, 

b) az Eü. igényjogosultsági lappal el nem látott hon
. véd.személyek beutalás esetében az illetékes katonai pa

rancsnokság részéről a honvédorvos, illetőleg az állami 
egész:iégü~ szolgálat orvosa ált~l adott beutaló javas
lat hátlapJára rávezetett (vagy lctilön kiállított) igazo
lással, 

sürgős szükség alapján történt ápolúsbavétel esetében 
pedig a fekvőbeteg-gyógyintézet megkeresésére az ille
tékes katonai parancsnokság által kiállított és a fekvő
beteg-gyógyinttízetnek megküldött igazolással igazolják. 

(2) Az (1) bekeztl?s b) pontjában említett igazolásnak 
azt kell t~rtalmazr;.ia. hogy az _ápolt honvédszemély az 
?lakufut állományaban katonai szolgálatot teljesít. Az 
igazolást a betegfelvételi iratokhoz kell csatolni. 

(~) A fekvő~eteg-gyóg~téze„t az Eü. jgényjogosult
sági lappal. ellátott szi:imelyektol a gyógyintézeti ápo
lásr~ való Jogosultság igazolására az Eü. igényjogosult
sági lapon felül egyéb igazolást nem kérhet,. A fekvő
be~g-gyógyin~zet?en az Eü. igényjogosultsági lapr61 
masolatot készi~ru nen; kell. Az Eü. igényjogosultsági 
13:~pal rendelkezo szemelyeknél a betegfelvételi jegyző
konyv ben fel kell tüntetni az Eü. igényjogosultsági lap 
sorszámát. A betegfelvételi jegyzőkönyvet be kell mu
tatni a fekvőbeteg-gyógyintézet vezetőjének, aki a rá-· 
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vezetett smszámot a bemutawtt Eü · .. ig • ·.. •· .... ""'11 : .i.;·~i·'< 
h;1p ala1?jár~ ~llenő~rz~ és a.7-, elle~őr?.ks ~e;:~iét':~~.;:, 
tegfeh·eteli JegyZükonyvön aláirásival igazolja." "<.·<:;--

23. § {1) A sor!Hlományű köteles a fekvőbeteg~ 
gyógyintézetbe történő felvéte~e alkaln1ával az egész
ségügyi könvvecskét felmutatru.. 

( 2) A sor~llomá.nyúakn~l az egészi:égügyi köny;ecs
kéjükbe kell bevezevni 0.z: apai.ás első e.s ut,olsó na.p~át, ;.a 
kórismét. valamint a zárójelentés fontosabb adata.1t.---·-. 

24. ~ ~l) Honvédszemélyeknek az állami egészség
ügyi ;zolg2,1.at fekvőbeteg-gyógyinté;;etébe tör~nő fel
vétele esetében a fekvőbeteg-gy6gymtézetbe koteles a 
hon-védszemély iipolásba vételéről, más fekv6beteg
rry6gyintézetbe va16 esetleges áthelyezéséről és a fekvő
beteg-gyógyintézetből való elbocs~tásáról, illetőleg az 
elhalálozásáról az illetékes katonai parancsnokságot -
ha ez nem S.llapítbató rneg, a legközelebbi helyőrség pa
rancsnokát - 24 órán beiül írásban értesiteni. 

12) Honvédszemélyeknek az állami egészségügyi szol
gálat fekvóbeteg-gyógyintézetébe történ~ be'?t~lás:" ese
tében iovz; illetékes honvédségi alakulat egeszsegugy:t szol
gálata a beuta.lásról szóló szolgálati jegyhez az (1) be
kezdésben említett adatok közlésére szolgáló nyomtat
vány-fulapokat csatot Ilyen esetben a:z ~1) bekezdésben 
rneghatá.rozott adatokat a szolg~lat1 3egyhez es!3'tolt 
nyomtatvány-űrlapokon kell az ille~kes katonai pa
rancsnoksággal közölni. A honvédségi alakulat egesz
séoügyi szolgálata a nyomtatvány űrlapokon a beteg ne
vé't és személ)'Í adatait• előre feltünteti és így a fekvő
beteg-gyógyintézetnek a ~yomtat_vány-űrlapokra csak 
a közlendő adatok.a;~ kell ravezetrue. 

25. § Az állami egészségügyi szolgálat fekvőbeteg
gyógyintézete a gyógyintézetből elbocsátott sorállomá
nyú részére legfeljebb 14 napi egészs~ ~zabailsá?ot 
javasolhato A javaslatot az egészségu.ITT?- k?nyvecskebe 
kell bevezetni. Ha a fekvőbeteg-gy6gymtezet osztály
vezető főorvosSnak megítélése szerint a betegnek 14 
napnál hosszabb egészségügyi szabadságra van sz_ük
sége, a vezető főorvos javaslatot tesz arra, ho9y ~z ille
tékes katonai parancsnokság a be~get a ho~ve?-se,g sza: 
bályzata szerint a honvéd felülv1zsgál6 b2zottsag elé 
utalja. Az erre vonatkozó javsalatot ugyancsak be kell 
vezetni az egészségügyi könyvecskébe. 

26. § 1iz állami egészségügyi szolgálat fe.kvőbete~
gy6gyintézetében a honvé&>zeroélyek, valannnt az Eu. 
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igényjogosultsági lappal ellátott nem bouvédszemélyek 
után felmerült ápolási költségeket· - az áopolás időt.a..r
tamára tekintet nélkül - az állam terhére kell elszá. 
molni. 

Gyógyszer rendelése 

2'!. § (1) Í'~ kö:rzet:i or\~os. (körzeti gyermekorvos, kör
zeti szülészorvos), úgyszintén a szakorvosi rendelőinté. 
zet (gondoz6intézet) szakorvosa az eHátá.sába tartozó. 
honvédszemély éE Eü. igényjogosultsági lappal ellátott 
nem honvédszemély részére gyógyszeres ke7..elés szük. 
sógessége esetében gyógyszert rendelhet,. 

(2) Az (1) bekezdésben említett személyek részére 
gyógyszert SZTK-véo.yűr1apon kell rendelni. A vényűr~ 
lap fejlécének minden rovatát pontosan ki kell tölteni. 
.A vén.yűrJapon a munkáltatóra vonatkozó rov-atba 
~,I:I. M." betűket kell beírni. 

(3) Az Eü. igényjogospltsági lappal eilátott személyek 
részére azt a gyógyszert, amelyert a társadalombiztosí
tás szolgáltatásaira jogosultnak térítést kell fizetnie, a 
vényíirla.pnak „SZTK" térítésköteles vénv feliratú olda
lán, azt a gyógyszert pedig, amelyet a tár.;_dalombiztosí
tá-s szolgáltatásaira jogosultuak térítésmentesen kell ki
szolgáltatni, a vényűrlapnak „SZTK térítésmentes 
vény'' feliratú oldalán kell rendelni, 

( 4) A zsoldban részesülő Eü. igényjogosultsági lappal 
el nem látott tiszthelyettesek, tisztesek és honvédek ré
szére bármely gyógys:ool"t a vényűrlapnak „SZTK térí
tésmentes vény" feliratú oldalán kell rendelni. 

(5) Az állami egészségügyi szolg{:Jat orvosai részéről 
történ6 gyógyszerrendelés tekintetében egyéb vonatko
zásban a társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosul
tak részére történő gyógyszerrendelés s7.abályozásáról 
szóló 40/1958. (Eü. K. 19.} Eü. i\f. számú utasítás ren
delkezései az irányadók. 

Gyógj'ászad segédeszköz rendelése 

28. § (1) A körzeti orvos (körzeti gye:nuekorvos, kör
zeti szülészorvos)i vala.mint a szakorvosi rendelőintézet 
{gondozóintézet) sza.korvosa az ellátásába tartozó hon
véd.személy és Jl:ü. igényjogosultsági lappal ellátott 
nem honvédszemély :részére a következő gyógyászati 
segédeszközöket rendellieti: 
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üvegből készült belégzőkészülókek asthmás betegek 

részére, 

heretartó {l-9 sziimig), 
ka,nkófecskendő, 
wellszivó üvegharang, 
szemcseppentő, 
szemecset, 
szemkenőcahöz üvegpálca, 

(2) Az (1) bekezdésben említett gyógy~zati ~egéd· 
zközöket SZTK vényűrlapon kell rendelni. A venyűr· 

f:p kiállítására a 27. § (2) bekezdésében foglalt rendelke· 
zés:ek az irányadók. , . éd 

(3) Az (1) bekezdésben felsorolt. gyógyaszat1 seg -
eszközöket az Eü. igényjogosultsági lappal ?llátot~ sze· 
roélyek részére a vényűrlapn~k „SZTE":_ térí~ot_eles 

'ny" feliratú oldalán, a zsoldban részesülő, Eu. ige:iy· :e osultsácri lappal el nem llttott tiszthelyettes:ek, tisz
~~ek és h~nvédek részére pedig a vényűrlapna~ !'S~TK 
té ftésmentes vény" feliratú oldalán kell rendei.Ill. A vé
n;en rendelt gyógyászat~ segédeszköz közforgalmú 
gyógyszertárban szerezh~tő be. . , _ . 

29. § {l} A szakorvosi rendelőmtézet szakoivosa _az 
Eü. igényjogosult.sági lappal ellát.ott sz~i;uély részére 11::"d ~ 
talpbetétet is rendelhet. Gipszmmts. u~an készített I,;id ~ 
talpbetét csak abban az esetben rendellie:-5• ha az ~lore
vártott lúdtalpbetét nern megfel~lő. ~ludtalpbet"?te!' a 

~ársadalombiztosítág szolgáltatrásall"a 3ogosultak reszer~ 
~ endszeresített nyomtatványűrlapon ke~l rendelni~ 
~ rendelvénvre ~,H. M." betűket kell ráírni. . 

(2) A lúd~lpbetétet_az SZTK alközpontja (kirendelt: 
sége} szolgáltatja ki. Ha a lűdU:lpbet-.étet 8:. szakorvosi 
rendelőintézet szakorvosa ren?-e~, a ,beteg kot.eles a lúd
tal betét kiszolgáltatásának igenyleseko-i: az SZT~ al
kö~pontjának (kirendeltségének) az orvosi rendelvenyen 
felül az illetékes honvédségi szervnek vagy a lakóhelye 
s~erint illetékes községi tanács„ végre.hajtó .. biz?ttsá~~-

k ill tőleg városi városi (fová.ros1) kerületi tanacs 
na ' e ' , .. . 'l á k ( 
végrehajtó bizottsága egesz:iég~~.os~ta,~ h~;; 
portjának) arra vonatkozó igazo.i.=at 1S a .. ', . 
honvédségi egészségügyi ellátásra jogosult. A ~ozs~g~. ta-. 
nács végrehajt-0 bizottsága, illetőleg .~z. eges~egugy1 
osztály (csoport) az igazolást a bet.eg Eu. 1gény3ogosult· 
sági lapja alapján áliftj~ ki. „. , , . . . . 

30. § Ha a szakorvos1 rendelomtézet· (gondozomtézev) 
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szakorvosa a beteg részére a 9 8 .-
nem említett gyógyászat; ~ ·,§-ban,illetőlega29.§-
tartja szukségesnek Lksegédeszkoz kiszolgál 
lt ,aszaorvosür, a ot tesz a szükséges , , . es papirlapon · 
galtatásá.ra. Erre a cél~I~gh~zat·I segédeszköz 
szolgáltatásaira jogosultak 

8
, a~ a társadalombiz 

tatványűrlapot felhaszn~eszere rendszeresítettnyOlll, 
n~ülk~~o~gá~ó papírlapon fel k:~~~:~a~. hA rendeIVé: '~ ·:~.~ 
a a tu;cnnet és a szüksé es , U: a eteg nevet~~: 
vonatkozó adatokat A g , 1yogyászat1 segédeszkótr' 
a „H. ]\{." betűket, -va1.ap~ apra továbbá rá kell~ ·'"· 
„Honvédorvosi engedély 

0

8
=, a ~?vetkező szoveget· ~ 

v~atotelkelljuttatuia eges .. A betegnek a ·a:~ 
tékes szakrendeléséhe l~~ozelebbrhonvédkórházi.Ő~ " ~N· 
2h9. § (2) bekezdésébe:· emif:;,~atslathoz_ csatolni kell ~ - " if 

ogy hon éds, . , szerv igazoltl.sát v egi. egeszségugyi ellátá arról ~ '" 
31. § A korzeti orvos (kor . sra jogosult. , -:, ~ 

szülészorvos), illet-Oleg a szakzet~ gyermekorvos, kör""'t>" 
d ó. , orvostrendel". , """ 

oz mtezet) szakorvosa koteles ' om~zet (gon· 
koz rendelése, illetőleg javasolás~yógy~zati segéd.esz. 
nyúaknáJ az egészsé!!U . k. esetében sorállom,á. 
egyéb személyekns'l 0digyi on~ecskéjükbe hn{..;.:~ 
"ukr pe g az Eu. 1g' · "="" 
J arávezetm, hogy a hete ·é é enyiogosultsági la.p. 
gyóg á · gr sz rem"'lyna mi] 

y szatI segédeszközt rendelt ill :! . pon, yen ' etö eg Javasolt. 

AnyatejeHátás 

32• § (1) Az állami egészsé ·· . 
g:yógyász szakorvosa. valauliufa~Y; ~zol~ála}' gyermek~ 
gálat tanácsadó orvo~a az an a . geszseg_védelmi szol~ 
lyozásáról szóló 3350-15/1911 t~_,be(~erzesének; szabá. 
mú rendelet és az annak ki '->, • ,i ~· • 17.) Eü.1:L szá.: 
3350-15-2/1951. Eü M =~rtése ~gyában kiadott 
ségügyi jogszabályok. gyftjte ;1 utai~s (lásd az Egész. 
és 202. oldalán) r"ndelke..-,é ~enye, • kötetének 201~ 
~ü. igényjogosultsági lap~ai8:fittze:tmt enégedélyt a.dhat 
reszére más-anyától szá , ' 

0 s~m ly csecsemője 
(2) Az orvos az e e~~azo anyateJ beszerzésére. 

tejre" című nyomta~án e ~l:z ,,Orv~si javaslat anya
legfeljebb egyhavi időtayt pon adJa meg, egyszerre 
kiállítására a 81/70/l 953r ~~a. A i;yomtatványűrlap 
az Eaészsérrü · ! • u. 11-f. szamú utasítás (lásd 
nek 2'06. ol'da~/~~~:~:1Y?k ~yűJt;1uénye III. köteté-
téréssel, hogy a nyomtat :zes~l laaz lranyadók azzal az el~ v nyur pon a munkáltató ne-Ve 
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helyett „H. ~L" betűket és az Eü. igényjogosultaá · ia 
gorszámát !tell feltüntetni. gi P 

33. § (1) Az anyatejre jogosult részére az anyatejet 
13uda.pesten az Anya· és Csecsemővédelmi Intézet 

_{A.CS!) vagy anyatejgyűjt5 állomás útján, vidéken az 
s-nyatejgy-üjtó állomás vagy az egészségvédelmi szol
gálat csecseroóta;iá<:8adás útján kell bfztosf.tani: 

(2) A.z anyateJet 1gényUi az anyateJ árát száml0.-eÜ:e" 
nében az anyatejadónak megfizeti. A számlának tartal
n:iaznía kell a tejadáa időpontját, az adott tej mennyisé
gét és annak hivatalosan megállapított árát, valaiIDnt a 
Icifizetett ösSzeget {a számla végösszegét). A kifizetett 
összeget a számla, valamint az orvosi javaslat egyik pél
dánYa alapján a honvédség állomáuyilag illetékes pénz
ugyi szerve az anyatejet igényl6nek a számla benyújtáD 

sakor visszatéríti. 

:n.fenttiszálU:tás 

34. § {l) Ahonvédszemélyek, va.IamintazEü.igény
jogosultságí lappal ellátott nem honvéd.személyek men· 
tószállítására a társadalombiztosítás szolgáltatásaira jo
gosultakra vonatkoz6 rendelkezések az irányadók, azzal 
az eltéréssel, hogy a honvédSze1nélyeket - ha erre lehe· 
t5ség van - honvédségi ment6gépkocsin kell szállítani. 
A betegszállítási utalványra rá kell írni a „H. M." 

(2) Az (1) bekezdésben említett személyeknek az űr· betűket. 

szágos Mentőszolgálat által történ6 sz.4llftásával kap· 
csolatban felmerült mentószállf.tási költségeket az állam 

terhére kell elszámolni. 

Orvosi fuvardíj 

35. § A honvédszemélyeknek, valamint az Eü. igény· 
jogosultsági lappal ellátott nem honvéilii7..emélyeknek az 
állami egészségügyi szolgálat illetékes orvosa által tilr
tént gyógykezelésével kapcsolatban felmerült orvosi fu· 
vardij elszámolása a biztosítottak betegellá.tásának ide· 
vonatkoz6 szabályai szerint és költségvetése terhére tör· 

ténik. 
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Vegyes rendelkezések 

.3?. § A.z Eü. igényjogosultsági lap fényképes szemé. 
ly1 igazolvánnyal együtt és csak arra az évre érvény 
amelyre kiállft-0tták, illei.'6leg, amely évre az ér\rény7t, 
rneghoss7..abbították. 

37. § (1) A honvédszemélyeknek betegség által ok 
zott szolgálatképtelenaégét éJtalában csak a honvédoo. 
vos jogosult igazolni. A betegség által okozott szolgála~: 
képtelenséget a körzeti orvos igazolhatja: 

a) --:z .~la.kulat elhelyezési kö~letén (laktanya, tábor 
s~b.) kívül lakó vagy szabadság, tttuta7,ás: miatt átmene. 
tileg az elhelyezési körJ.etén kívül tartózkodó honvéd. 
személy megbet.egedése esetében, 

~) az olyan honvédségi egységnél (szervnél) szolgálatot 
telJesít5 h,onvééiszemély megbetegedése esetében, ahol 
sem hcnvedorvos, sem szerződtetett polgári orvos nem 
működik. 

(2) A körzeti orvos a szolgálatképtelenséget a kórimn 
feitüntietésével e, 112/901. vagy3510-64. rakt. számú űr~ 
I~pon igazolja. Sorállomá.nyúaknál a szolgálatképtelen. 
seget az egészségügyi köny,recskéjükbe kell bevezetni 

· (3) A körzeti orvos köteles az (1) bekezdésben emlf: 
te,tt honv;édszemély. betegség által okozott szolgálat. 
keptelensegéről az illetékes katonai parancsnokságot 
posta útján. értf',s:ít.eni. 

38 •. § A jelen utasítá..<-i: 27-31. §-ai alapján a tksada. 
lombiztosítás szolgáltatásaira jogosultak résx.ére rend. 
szer~sített rendelvényre kíadott gyógyszerek és gyógyá. 
szat1 segédeszközök árának elszámolása a Honvédelmi 
Minisztérium és a Szakszervezet Társadalombiztosítási 
Központ között létesített megállapodás szerint történik. 

39. § (1) A_ honvéds~g biztosításra kötelezett polgári 
alkalmazotta1t, valammt. az Eü. igényjogosultsági lap. 
pal el nem látott nyugdíja.s honvéd.személyeket a dol
gozók betegségi biztosítására vonatkozó iogszabálvok 
rendelkezései szerint járó szolgálta.tások illetik meg.· 

(2) A ?-onvédség biztosításra kötelezett polgári alkal
mazottam~l a munkáltatói igazolványon, az orvosi vé
nyen és mmden egyéb orvosi rendelvénven a munkálta
tóra vonatkozó rovatban nem „H. M.'\ hanem "Hon. 
polg. alk.'' szavakat kell beírni. 

4q. § A jelen utasítás az 1959. évi november hó 1. 
n~pJán 1é1: hatályba; egyidejűleg a 182/1955. (Eü. K. 21.) _ 
Eu. M. szu,1nú utasítás hatály-át. veszt,i. 
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I/1961. (Eü. K.1.) E'<i. M. szán~ú uta'!ítá-s a néphr...ds(;Teg. 
bÖl, illetőleg a fegyveres és rendészeti testfiletekból kivált 
személyek betegBégi ellátásáról szól-0 46{1960. (X. 1.'3.) 

Korm. szá1nú 7endelet vé,qrehaftá.sa tárgyába.n 

A belügyminiszterrel, a. honvédelmi miniszterrel, a 
pénzügyminiszterrel, a külkereskedelmi miniszterrel, a. 
rnunkaügyi miniszterrel, valamint a 87,akszervezet.ek · 
Országos Tanácsával egyetértésben az alábbiaka·t ren· 
delem: 

1. A néphadsereg és a Belügyr::Jillsztéríum fe!?yveres 
és rendészeti testületei hivatásos allományáb61 kivált és 
leszerelési segéllyel ellátott személy, valamint család· 
tagja a kiválás napja után a lesz::relési segéllyel va~ó el~ 
látás időtartama és az azt követo 15 nap alatt bekovet· 
kezett betegség esetében, ugya~.olyan ~eltét.elekkel ~s 
mértékben jogosult a betegellát~sra, mmt a ~;i.nkaVl· 
szonv alapján biztosított dolgozo és csalárltagJa.1. 

2. ·A néphadsereg é~ a Belügyn'.linisz~rium, f6~eres 
és rendészeti testületei hivatásos állomanyábol kivált és 
leszerelési segéllyel el ne1n látott, a t,ovábbszolgáló állo
mányból, valamint a vámőrség és a pénzügyőrség állo· 
mányából kivált személy és családja a szolgálat t,ar.tama 
alatt kezdődött, illetőleg a kiválást követő 15 nap alatt 
bekövetkezett betegség esetében - a munkaviszony 
alapján biztosított dolgozókra és családtagjaira ir~y: 
adó feltételekkel és mértékben - jogosult a betegsegi 
biztosítás minden szolgáltat.ására. 

3. A néphadseregből, ilietőleg a feg);e7es ~ rendé.szeti 
testületekből kivált ezemély a betegseg1 ellátásra 3ogo· 
sultságát az illetékes parancsnokság ált_al kiál!ított ,,'~ár· 
sadalom.biztosítási Igazolvány"-nyal 1gazolJa. Az iga
zolvány a személyi adatokon felül mindazokat ~z adato
kat tartalmazza (szolgálati idő, leszerelés napJa, lesze~ 
relési segéllyel ellátottság időtartama stb.), amelyek az 
igényjogosultság megállapításához sz;ükségesek. 

4. A 3. pontban említett szentély családtagjai igény· 
jogosultságát a Szakszervezeti Társadalombizt_osít~~d 
Központ helyi szervei által kiállított és záradékolt „Biz
tosítási Igazolvány"-nyal iga.zolja. 

-6. Ha a leszerelési segéllyel ellát.ott Személy betegsége 
miatt keresőfoglalkozá.st nem folytathat, részére tápD 
pénz legkorábban a le.szerelési segéllyel való ellátás utol
só napját követő naptól jár. Ha a keresőképtelenség már 
a leszerelési segéllyel való ellátás időtartama alatt kez-

553 

1 l 
' ' t ! 
1 1 
E' l 
1 l 

! 



dódött, a keresőképtelenség első napjának a keresőkén: 
telenséget megállapító orvosi vizsgálat napját kell ~.; 
kinteni. A kivált személy keresőképtelenségét csak akkor 
lehet megállapítani, ha betegsége következtében igazóH 
polgári szakképzettségének vagy fizikai, szellemi képe8.

;égének megfelelő foglalkozást nem folytathat. A kato. 
nai szolgálati beosztást (munkakört) a keresőképtelen. 
s.ég megállapításánál figyelembe venni nem lehet. A ke._ 
resőképtelenség elbirálásá.J:.'a egyébként e. 130/1955. (Eü. 
K. 8.) Eü. M. számű utasítás rendelkezéseit kell alka!.; 
mazni. 

6. A társadalombiztosítá.s terhére a családtag l'észére 
nyújtottk6rházi ápolás idejébe a szolgálat tartama alatb 
a családtag részére igénybevett kórházi ápolás idejét neih
lehet beszámítani. 

7. Ha a jelen utasít.ás hatálya alá eső személy az 1., 
illetőleg a 2. pontban meghatározott időtartam alatt 
biztosításra- kőtelezett munkaviszonyba lép, és ezt kö. 
vetően ő vagy családtagja. megbetegszik, jogosult - a 
biztosított dolgozókra irányadó feltételekkel és mérték. 
ben - a betegségi biztosítás minden 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_ (Eü. K. 17.) Eü. M. számú utasítás 
hatályát veszti. 

Az egl,szségügyi miniBzter 2,'1fJ9ö4. (Eü. K. 12.) Eü .• M. 
számú iaasitása a hadkötelesek jelentkezéei lcötelezettségé.
vel kapesolatoa 8Zabályokr6l és a Jca.torwi igazolványról 
azóló 4/1964. (II. 9.) Ko·nn. számú rMdeletnek és a vdgre
hajtásatárgyáhan kiadott 2/1964. (II. 9.) HM számú. ren
deletnek a kötelezl!J gyógykeze.!tetkre vonatkozó rendelke-zé. 

sei végrel1ajtásár6! 

A 4/1964. (II. 9.) Korm. számú rendelet (a továbbiak
ban: R) 20. §·ának (1) bekezdésében foglalt felhatalma
zás alapián a R.-nek, valamint a R. végrehajtásáról szó~ 
16 2/1964. (II. 9.) HM számú rendeletnek (a továbbiak
ban: Vhr.) a kötelez6 orvosi_ vizsgálatra és gy6gykezel· 
tetésre vonatkozó rendelkezései végrehajtá..sa tárgyában' 
- a belügyminiszterrel, a honvédelmi miniszterrel, a 
közlekedés· oo:postaügyi n:riniszt.arrel és a Smkszerveze•, 
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tek Országos 'Tanácsó.val egyetértésben - a következő
ket rendelem: 

[Az Egészségügyi Közlöny a kormányrendeletnek ~ 
a, honvédelmi miniszteri rendeletnek a kötelező orvoo;i 
vizsgálatra és gyógykezeltetésre vonatkozó rendelkezé· 
seit, valamint az egészségügyi miniszteri utasítást a 
könnyebb áttekinthetőség céljából egységes szerkezet· 
ben közli. A kormán;yrendelet (R.) rendelkezéseit,_a,.yag. 
tagabb betűkkel, a honvédelmi miniszteri rendelet 
(Vhr.) rendelkezéseit a dűlt betűkkel, a.z egészségügyi 
miniszteri utasítás (Vb. ut.) rendelkezéseit a vékonyabb 
álló betűkkel szedett szöveg tartalmazza. J 

A katenai szolgálatra alkalmasság előzetes elhllálása 

R. 2. § (1) Akit összeíráson való megjelenési kötem 
Iezettség terhel, köteles magát az összeíráson az orvosí 
vizsgálatnak alávetni, illetőleg az összeírás alkalmával 
eIOfrt orvosi vizsgálat végett a kiegészítö parancsnokság 
által megjelölt idöpcnthan és gyógyintézetben meg„ 

jel(:f Az összeírással kapcsolatban hozott határozat 
eHeu~ illetOieg intézkedés miatt j ogorvoslatnakhelye nincs. 

Vhr. J. § A hadkötelest az állaini egészségügyi, azoluálat 
valamennyi 1negkerese.tt szervének (intéznWny6nek) 'vize. 
gálatban kell részesítenie, 

Vh. ut. 1. § 

(1) f,,. kiegészítő parancsnokság által előzetes orvosi 
vizsgálat végett gyógyintézetbe (rendelőintézetbe, gon· 
dozóintézetbe stb.) utalt hadkötelesnél a. kiegészítő pa· 
rancsnokság megkeresésében megjelölt orvosi \o'izsgálat 
(vizsgálatokat) kell elvégezni. 

(2) Jl...z orvosi vizsgálat ('\.'Í7..sgálatok) eredményével 
együtt a kiegészítő parancsnoksággal közölni kell az 
atra vonatkozó szakvéleményt is, hogy a hadköooles 
f ogyat-ékossága (betegsége, kó:Fdlapota; a továbbiakban: 
betegség) - a hadköteles gyógykezeltetésre kötelezése 
esetében - előreláthatóan egy éven belül megszüntet· 
hetŐ·e. A vizsgálat ('vizsgálatok) eredményét a szak
vélen1énnyel együtt, zárt borítékban a hadköteles útján 
kell a kiegészítő parancsnokságnak megküldeni. 
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A hadköteles kötelező gyógykezeltetése 

R. 3. § (l) Ha a kiegészíti): parancsnokság az Össze„ 
írás so!'án megállapítja, hogy a hadköteles fogyatékos„ 
sága előreláthatóan egy éven belül megszüntethetö, a 
hadkötelest gyógykezeltetésre kötelezheti. · 

(2) Az (l) bekezdés szerint jár el a kiegészítö pa„ 
ranesnokság akkor- is, ha az összeírás után, de a sorkato„ 
nai szolgálat megkezdése el Ott áHapítják meg, hogy a had„ 
kötelesnek olyan fogyatékossága van, amely egy éven 
helill megszüntcth.etO. 

R. 4. §. (1) Akit gyógykezeltetésre köteleztek, köte
les m.agát az efiiirt. or'fosi -vizsgálatoknak és gyógyító eJ„ 
járásnak ahívetni ég evéghOi a !akóhelye szerint illetéke.s 
járási, YárOSÍ (fővárosi} keriiletÍ tanács: V~"l'ebajtó hj„ 
zgttságának egéswégügyi osztálya (csoportja) által meg. 
je!ölt idöpGntban és gyógyintézetben megjelenni. 

(2) A hadkötelesen a kötelez@ gyógykezeltetés: kap„ 
cs..1n sebészeti műtét csak akkor hajtható végre, ha ehhez 
a hadköteles elGzetesen hozzájárul. A kizárólag fekvO. 
beteg-gyógyintézetben elvégezhetfi műtét tekintetében az 
orvosi rendtartásról szóló 1959. évi 8. számú törvény„ 
ereJű rendclet 6. §·áuak l"endelkezfseit kell alkalmazni, 

(3) A kiegészítő parancsnokságnak a gyógykezelte.. 
tést elrendeiö határozata ellen, iliet6leg az egészségügyi 
szerv intézkedései miatt jogo::--vuslatnak helye nincs. 

Vhr. 2. § íl} A kiegé-szitó parancmwkság a gyógykezel
tetés elrertdeléséról liöteles értesíteni a hadköteles lakóhelye 
szerint illetéke.e járási, városi (jóvárosi) keriilet.i tanács 
véyr(di,ajtó bizottságának egészségügyi osztályát (csoportját; 
a továbbiakban: egbizségüyyi osztály). 

(Z} Az egészségügyi osztály a gyógykezelteti-81'e kötele
zett hadköteleseket lakó- wgy inunka.hely ezerüd illetékea 
szakoruos-i (üzerriij reftdetőintézetóe, gond<Jzóintézetbe (a to
mibbiakban: rendelőü<!ézet) utal:ja. be, 

Vh. ut. 2. § 

(1) _4,. kiegészítő paranc.snokság a gyógykezeltetést el
rendelő határozatáról névjegyzékkel értesíti a hadköte
les lakóhelye szerint illetékes járási, városi, városi (fő
városi) kerületi tanács végrehajtó bizottságának egész
ségügyi osztályát, illetőleg csoportját (a továbbiakban: 
egészségügyi oólztály). 
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(2) A kiegészít.ő parancsnokság a. névjegyzéken fel
tünteti a hatá.rozat számát, a gyógykezeltet.é.sre kötele
zett hadköteles személyi adatait, állandó lakóhelyét., 
J11Unkahelyét és azt a betegséget, amelyből kifolyólag a 
hadkötelest gyógykezcltetésre kötelezte, valamint az 
értesítés időpontjlit. 

\'h. -ut. 3. S 

(1) Az egészségügyi osztály a gyógykezelWtésre köi,e
Ie2ett hadkötelest írásbeli éztesítéssel utalja be a lakó
helye vagy a munkahelye szerint illetékes szakorvosi 
(üzemi) rendelőintézetbe, illet61eg gondozóintézet-be (a 
t.avábbiakban: rendelőintézet). 

(2) A beutalásról szóló érresítésben; 
a) felke11 tüntetci,~hogymelyi..k kiegészítő parancsnok

ság, milyen szám.ú határozattal, n1ilyen betegségből ki· 
folyólag köt.elezte a hadkötelest gyógykezeltetésre; 

b) meg kell jelölni, hogy a hadkötelesnek a kötelező 
gyógyke7..eltetése végett melyik napon és mel:J;i~ rende
lőintézetben (pontos név és oí:in) keli megjelenme; 

e) a hadkötelest fel kell _hívni arra, hogy a megjelölt 
napon a kézhez vett értesítéssel a rendelőintézet veze-
tőjénél jelentkezzék; . . . 

d) a hadkötelest :figyelmezt-etm kell arra, hogy ha az 
egészségügyi osztály által meghatá,rozott napon a ren
delőintézet vezetőjénél jelentkezni nem tud, köteles azt 
a rendelőint.ézet vezetőjének bejelenteni és távolmara
dásának okát hitelt érdemlően igazolni. 

(3) ... 4.. beutalásról szóló é:rtesítést tértivénnyel kell a 
hadkötelesnek kézbesfttetni. .Az értesítést másolatban a 
rendelőintézet vezet5jének is meg kell ktildeni. 

Vhr. 3. § (1) A rendelőintézetben a hadkötelest meg
felelő vizsgálatban és g?JÓgykezeléiben kell ré8zesíteni. 
A szakorvos, ha megállapllá8a 8Zerint a hadkötelee gyógy
kezeléee más szakorvosi, jekv!Jbeteg-gyóqyintézeti vagy kör
zeti orvosi kezelést igényel, a hadkötelest a. niegjeleló szak· 
r&ndelbre, fekvóbeteg-w6gyiraézet}Je vagy körzdi orvosi 
kezelésre utalja. 

(2) A kezelésre utalt hadkötelest az álla-m~'. egésuég'fi.gyi 
szolgálat valamennyi megkeresett szwr1.;ének (intézniényé
nek) 'tiMgálatban és gyógykezelésben kell részeaitenie. 
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'Vh. ut. 4. § yógykez:3ltet.és~ v~gett megj~lennie-, ~z ű;lapon vég~l f 1 kell ti.lntetm azt a betegseget (kor1smet), amelybol 
(1) A l'Cndelőintézet vezetéjG a had.1-:óteles jelen ·-· icif0 1yólag a kiegészítő parancsnokság a hadkötelest 

zósekor intézkedik azi:ránt, hogy a hadkötelesnél a····.·. gyógykezeltetésre köt.elezt.e. Az orvosi beutalást át kell 
séges orvosi vizsgálatoka.t soronkfvül elvégez7..é g.dni a hadkötelesnek. Ha a hadkötelest más rendelő~ 
hadkötelest azzal a bctegs8géve! kapcsolatban . ameI·"<<·\~-,-:-:--; jnt&zetbe (szakl'endelésre) utalták., az orvosi beutalást 
ből, kifol~ólag a lriegészítő parancsnokság gy6gyke~l~;:;t;::.'. zza.l a rendelkezéssel kell a hadkötelesnek átadni, _hogy 
tetesre kotelezte, a -Vhr. 4. §-ának (1) bekezdésében ·ír"-~'::';:>--:~- :ztal a rendelőintézet (s7,ak;endelés) vezetőjénél kell 
lalt rendelkezés figyelembevételével m0gfelelő gy6°:&·_-:_:.:-'' ·elentkeznie. 
kezelésben részesítsék. gy. J (7) A rendelőintézet vezetője, ha a hadkötelest a 

(2) _Ha a hadköt,eles azzal a betegségével ka.pcs (2)-(4) bekezdések alapján n1ás rendelőintézetbe (szak-
ban, amelyből kifolyólag gyógykezeitet.ésre .rendelésre). illetőleg a kör7,,eti orvoshoz utalta, erről -
ték, olyan szakorvosi kezelést is igényel, amely ~z orvosi beutaláson feltüntetett adatok közlésével -
a rendelőintézetben nem biz1;osíthatÓ, a rendel" eg)r:idejűleg írásban értesíti B:Z illetékes rendelőintézet 
v~z.~tő~e a hadköt~lest,haladékta]anul az ~lamie~;;:?;\:i·;· (szakrendelés) vezetőjét, illetőleg az illetékes körzeti 
s~gugy1 szolg~Jat, d.~e,~ől~g a MAV ~gészsegügyi sZó_l~-:-:i;'.:~'.; orvost, azzal, hogy a Vhr. 3. §-ának (2) bekezdése alap-
galat megfelelo ren<lelőmtezetébe (szakrendelésre)utaJ.j~:;:_t:-:'.. J. ·áu intézkedjék a hadköteles megfelelő gyógykezeltetése 
be. . . .-,1$'i<~iy:>.c t {ránt. A rendelőintézet vezetője az értesítés másolatát. 

(~) Ha a hadkö~les kötelező gyógykezeltetéae -k§;;i_:-~·:'.: 4 megküldi a hadköteles lakóhelye szer.int jlietékes egész-
zet1 orv:?s útján is, biztosíthat?, a r;ndelőintézet vezetőJ~'.-<i~: ségügyi osztály vezetőjének. 
a hadkotelest gyogykezeltetése vegett a. lakóhelye ·s~;,: ~„ 
rint illetékes körzeti orvoshoz utalja-. . ---·---:;:x:fi_''.{_ 

Vh. ut. 5. § (4) Ha az egószségügyi osztály a hadkötelest a :m{fui--'..:_- ;::,} 
kahely szerint illetékes rendelőintézetbe utalta be, a~~:;/(;_:;; { 
delőintézet vezetője a hadkötelest - kérelmére -·;Jiö.~i-';,;:,, (1) Ha a hadköteles azzal a betegségével ka.pcsolat· 
telező gyógykezeltetése végett a lakóhelye szerint illé-.<< ___ :,:.: ban, a.melyből kifolyólag gyógykezeltetésre kötelezték~ 
t-ékes rendelGintézetbe utalhat.ja. Ha, az egészsé~.yi;}:'.:'.>'. fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést igényel, a hadköteles 
osztály a hadkötelest a lakóhelye szerint illet--Skes ren:(jet{~/-;. gyógykezelését végző rendelőintézet (szakrendelés) ve
lőint-ézetbe utalta be, a rendelőintézet vezetője _a-ha~.;::;„_:{<> ~tője, illetőleg körzeti orvos köteles a hadkötelest -
köte!est - kérelmél'e -- kötelező gyógykezelteté-se>v:?:::/:',.': eiőzet.es helybiztosítás után -- megfelelő fekvőbeteg-
gett a munkahelye S7.erint. illetékes rendelőintézetP~: .. :l'.:'.' gyógyintézetbe utalni. A hadkötelesnek :megfelelő fek-
utalhatja. „.~:·.,(;<'!< vőbeteg·gyógy.intézetbe va-16 felvételét SOI'onkív'i.ll kell 

( 5) A hadkötelest, ha dolgozik, a lehetőségekhez: f~:f~;:{:z biztosítani. 
pest, s munkaidején kívüli időpontra kell vizsg~.latra:'éá:<;;.. (2} A hadkötelest „Orvosi Beutalás ~ Javaslat -
gyógykezelésre berendelni. :-_;,·:;;_,_,,;>:';;; l Igazolá-s" című_ nyomtatványűrlappa1 kell a fek;rőbeteg-

(6) A rendelőintézet vezetője a hadkötelest „Or:v"'()_§ii\~:~:· ,·J gyógyintézetbe beutalni. Az űrlap kiállítására értelem
Beutalás - ,T a.vasia.t - Igazolás" című nyomt&tvánf%-i~: :.• .•. :-

1

., ·szerűen a 4. § ( G) bekezdésében foglalt rendelkezések az 
űrlappal utalja más rendelőintézetbe (szakrendelé.sré)#f~.;:;: irányadók. A hadköteles az orvosi beutalással jelentke-
illetőleg a körzeti orvoshoz. Az űrlapon fel kell tüntetni_t:._ zik a fekvőbeteg-gyógyintézetben. A társadalombiztosí-
a hadköteles nevét és lakcímét, a munkáltató rovatbíi-~.:::::" :-

1
1 té.;i szerv a hadköteles részére kórházi utalványt nem 

pedig be kell írni a következő szö>teget: „Gyógykezelte<;-·.;;_' ,·" állít ki. 
tésre kötelezett hadköteles." Az i'.lrh-'tpon. továbbá.meg.f.i>? :·.: {3) A rendelőintézet (szakrendelés) vezetője, illető
kell jelölni, hogy a hadkötelemek melyik napon 6s me;':.i : 1 · Ieg a körzeti orvos a hadkötelesnek fekvűbeteg-gyógy-

: ;;;:::,-:;::::;;::;; ,r:::::2:'::"'k ':::~~-== :::::.~~ = ~ ... '<::::::::" :;, 



síti az illetéke.s fekvőbeteg-gyógyintézet vezetőjét, vala
mint a hadköteles lakóhelye szerint illetékes egészség. 
ügyi osztály veze1'őjét. 

Vhr. 4. § (1) A hadköteles gyógykezelését - ha a 
kiegészít(] p:;,ran<Mnokaág más idópont-Ot nem álla]'Atott 
rneg - lehetőleg cyyanazon év augU8ZÚIJ,S hó 1. napjáig be 
kell befejezni. 

(2) Az erféBzségü..gyi osztály az (1) bekezdésben rnegha. 
tározott időpontig kötelee érte-s-íteni a kiegészitő paracsnok. 
aágot az elre:Mdt gyógykezeltetés eredn1ényéról. 

(3) Ha a, gyógykezelée az (1) bekezdésben meghatározott 
idópmitig ne1n fejeződik be, azt a határozat keltétől azámí· 
tott egy év után CBak a ha.dkötelea hozzájárulásával lehet 
jolytatni. 

'i/h. ut. 0. § 

(1) A hadköteles gyógykezelését a Vhr. 4. §·ának (1) 
bekezdésében foglalt rendelkezés figyelembevételével 
kell végezni. 

(2) A hadköteles gyógykezelését végző gy6gyintézet 
vezetője (körzeti orvos) köteles a gyógykezelés eredmé
nyéről a gyógykezelés befejezéSB után, de legkésőbb 
ugyanazon év július hó 15. napjáig a hadköteles lakó
helye szerint illetékes egészségügyi osztály vezetőjét 
ért-esiteni. Ha a hadköteleis a kötelező gy6gykezeltetésre 
nem jelentkezett vagy ari·ól elmaradt, a gyógyintézet 
vezetője (körzeti orvos) ezt a körülményt köteles a.z 
említett időpontig az egészségügyi osztály vezetőjének 
bejelenten.L 

(3) Az: egészségügyi o&ztály vezetője az elrendelt 
gyógykezelteté8' eredményéről a gyógykezelést végző 
gyógyintézet vezetője (körzeti orvos) által közölt adatok 
alapján értesíti a kiegészítő parancsnokságot. Ha a had
köteles gyógykezeltetésének eredményéről az egészség
ügyi osztály nem kapott értesítést, az egészségügyi 
osztály vezetője köteles a hadköteles gyógykezelését 
végző gyógyintézet vezetőjétől (körzeti orvostól) a 
gyógykezelés eredményére vonatkozó adatokat olyan 
időpontban bekérni, hogy a Vhr. 4. §·ának (2) bekez· 
désében megállapított jelentési kötelezetnségének az ott 
1neghatározott időpontig eleget tehessen. · 

5()0 

A gyógykezeltetés ingyenessége: gyógyszer, gyógyi,i„ 
i;zati segédeszküzök rende~~!; ~ 3: ~~te~ez? gyóEp"kczeite
téssel kapcsolatban felmerulo utikoltseg igazolasa 

R. 5. § (1) A gyóID'.keze}tetés, .. az ahho~ szü~éges 
gy6gyszei: és gyógyászat~ s~go;:desz~oz, .:Valam;nt az ?tven 
szá.za!ékot meghaladó ragok~pessegesokkenes esete~:\_~~-
rendeh f~gnótliis ingyenes. ·· - < -

(2) Ha ~a hadk.Gteles a betegségi biztositás szolgál_a
taira jogosult, az (l) hekezdé~hen rnegje~ölt ~z?l~áltatá-

k költségeit az illetékes tál'sadalomlnztos1tus1 szerv, 
so „ ként pedio- a Szakszervezeti Társadalambiztosítási 
~f!.eD ~t (SZTK) költségvetése terhére kell eiszámolni, 
.u.-ozpo.~ l- ~ • b" • • 

Vhr. 3. § (3) Ha a hadk~~~les a,,. .uet~gse~1 1Zto~1tas 
szoigáltatásaka jogosult, a kotelezo ~.oro:kezeltetessel 
kapcsniatasrrn a szükségképpen feín;-erillt tgaz?lt ~el}': 
közi u:tazási költséget az illetékes tarsad~on;1iztos1tas1 

•y6l-'·éut nedig a Szakszervezet11. Tarsadalomg szerv, ee ~"-"'- l" , k ll Is • 1 · 
bizl.:oshási Központ költségvetése te:rhere -e e zamo m. 

Vh. ut. 7. § 

(l) A hadkötelesek kórházi ápolásáról az érdekelt tár
sadalombiztosítási szervet -- a (~) bekezdésben foglalt 
kivétellel - jegyzékkel értesítem nem ke~. , . , . . 

(2) Ha a hadköteles után felmerül~ ko;hazi :"polási 
köl~ég az R. 5. §-ának (2) bekezdes~ ~rt;i~ebe~ a 
\lasutasok Szakszervezetét (VSZ) terheli, a korhaz kote· 
l hadköteles kórházi ápolásáról - a 8300-4/1954. 
{~ü~ K. 2.) Eü. M. számú utasítás 7. §-á~k {4) beke~
désében foglalt rendelkezésének megf~leloe!1- a, terl;
letileg illetékes l\!IÁV igazgatóságot Jegyzekkel ertes1-
teni. A jegyzéken a hadköteles neve mellett fel_ ~ell 
tüntetni a következő szöveget: „Gyógykezeltetésre kote
iezett hadköteles." 

Vh. ut. 8. § 

(1) A hadköteles részére azzal a betegség~vel 1~'.1P· 
csolatban, amelyből kifolyóla~, gyóg-:jke~elte~esre ,kote
lezték, gyógyszert, gyógyfürdot, gyogyasz~t: s~ged~s~
közt, fogpótlást, ha a hadköteles a betegseg1 b1zto~1tas 
szolgáltatásaira jogosult, az ill:tékes _társad~lomb1zto
sí tási s,.;ervnél bizt.osíto ttak részere reudszeres1 tett nyom· 
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tatványűrla.pon, ha a hadköteles a betegségi biztosítág-:\·:-
0
rvo.si gyogy e ' -- , „ kezel „ 8 gyógyszerellátás és kórházi ápolás 

szolgáltatásaira nem jogosult, a Szakszervezeti 'I'árSá,~- _- illeti meg. (l)-{ 
4

) bekezdés alapján folyósított e~átás 
dalombiztosítási Központnál (SZTK) bizCosítottakr,;, e' .) (5) Az b 'gi hizto'1tási szolgáltatások tekinte-
szére rendszeresített nyor.atatványiirlapon kellrendeirír: --'.-- 'i id0tartam1_:U~nye~~~~enem vehető számításba. 
A nyomtatványűrlapon a munkáltató neve rovatba ~::_:'; tében e o 
következő szöveget kell befrni: „Gyógykezeltetésre köt{~/-
lezet-t hadköteles." A gy6g;y"Bzert tér1tésn1entes vény~ 
űrlapon kell rendelni. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendeikezés irányadó 
a kötelező gyógykezeléssel kapcsolatban felmerült úti. 
költség igazolására is. 

A kei·esillr.éptelenség tartamára gyógykezeltetési segé~ 
folyósítása; a ker.e.sOképtelenség igazolása ~ 

R. 6. § (1) Munkavfozony (kisipari termeJOszövetke. 
zeti tagságuk) alapján a betegségi hiztoaítás szerint táp„ 
pénzre jogosult hadköteleseket az illetékes társadalom„ 
biztosítási szerv terhére - kfil'eeetveszteségiik pótlására 
- a táppénzzel azonos mértékű gyógykezeltetési segély„ 
hen kell részesíteni. A táppénzre jogosult hadkötelest a 
gyógykezeltetési segély az e :rendelet alapján fogmlatosí„ 
tott gyógykezeléssel kapesolatosan. bekövetkezett esetle. 
ges keresOképteleruiég tarl:aruára, legfeljebb azonban -1 
évig, f0Iyamat0s munkaviszonya (tagsága) idötartamára 
tekintet nélkül, iUeti meg. A liegéiy folyósításának idG„ 
tartama alatt táppénz nem jár. 

(2) A mezögazdasági termelőszövetkezet (termeIO~ 
szövetkezeti csoport vagy alacsonyabb típusú mezögaz„ 
da.sági szövetkezet) tagjai részére a gyógykezeltetéssel 
összefüggő keresőképtelenség tartamára, legfeljebb azon„ 
ban egy évig, naptári naponként húsz forint, kórházi 
(klinikai stb.) ápolás esetén n2pi tiz forint gyógykezein 
tetés.i segé.iy jár~ amelyet M §ZTK H~etékes szerve fo~ Ivó!'lít, 

· (3) Az (l) és (2) hekexdéshen nem említett hadköte-. 
lesek, ha kei'esöképtelenségük egy hónapnál hosszabb 
ideig tlll't~ a kel"eso:ké_titelenség tar~amára - legfeljebb 
azonban l évig - a mezőgazdasági teI"meSOszövetkezeti 
tagokkal az0>nos mértékű gyógykezeh:etési segélyben ré
szesülnek, amelyet az SZTK illetékes szerve folyósít. 

(4) Az e rendelet alapján foganatosított gyógykezelés„ 
seI kapcsolatban esetleg keres5képtelenné váló hadköte
lest a keresöképtelenség id.Otartamára szintén díjtalan 

Vb. ut. 9. § 

(1) Ha a hadköteles azzel a betegségévelk~~teplill3o;~~
" kit l 'la gy6gvkezeltetésre o ez e ' 

ban, ~~elybol .o yoa f ötelez6 gyógykezeltetés fol~a
keresokeptele? vagy , .1., ,,_ h dkötelest keresőkep-' k őkeptelenne V11,,.1.J..K. a a " , 
roan eres .- A hadköteles keresokep· 1 'llományba kell venni. . .1.t-tá 
te en a . b h l '„' e és orvosi felülvIZSgl:hl.tl. ra, 
telen állomany a e ye_~er . , , 1 · t a kereső-

'bbá a döntőbizottsági elJarasra, va a~b f !alt 
tova . l' á a a (3) bekezdes en og 
k~p;tel~~ég :i~Í~9~5·r(Eü. K. 8.) Eü.1\i. számú utasítás 
kívete e - . bál ok "Z 'r'nyadók, azzal . Ód ító iogsza Y """ '"' , és az ezt m os áll , yba vételr61 
az eltéréssel, ?-ogy i':s ker~ső=é~~~~:zui~;:ivra feltűnő 
szó6~ 0á,0~ if~: a r;ö~:tkező Szöveget: 5,Öyógykezel-
ID , on r ·· e hadköteles.~' 
te(~~ k~1:81~~~lnak (3) be00kezdés~e; i:=;;e~tp~: .. 1 t ak abban az eset n sza 
kote es cs . ha . keresőkévteleru:iége azzal a állomá~3:ba venm, ka a latban aillelyből kifolyólag 
betegsegevel ;an .. pcso, és~ hónapnál hosszabb 
?Y~g~kezelte~s{e ko:~z::~~sÓgn~kegyhónapnálhosz-
1deigál~ re:in. ~~:aa. esetében a keresőképtelen állo
~~~~b ;de1~~~:ól6 orvosi igazoláson a keres?képte]njl?n-
I!.lliilY a ve , 1 , első napjától kell igaza · 
séget a keresőkepte enseg VSZ '1 biztosított a had-

(3) Ha. a hadköteles a ' -~e hel 'ezésére 'és orvosi 
kötele.s ke;esőképtel/~Q~~oi;~:„ i. 4~ Eü. ].i. számú 
fel~'l17..Sgalatr~ ~-7 &-aiban foglalt rendelkezések 
egyuttes utas_ . 1 · lMréssel hogy a hadkötelesnek 
az irányadók, azza az e é~lére 'vonatkoz6 javas
keresőképtel.en áll~m~~~~~l:á;yra, rá kell írni a köve~
latra, v~:armnt a tGppó k"'7.eltetésre kötelezett hadkokező szoveget: " Y gy ~ , 
teles." 
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A sorozás a!kabnáva! elrendelt arvosi '\izsgidat 

R. 3. § (1) A!dt so1·azásm:1 való megjelenési köi:eI~ · 
zettség terhel, köteles magát sorozáson orvosi vizsgálat~ 
nak alávetni, iHetO!eg a SG:::'ozá.s alkalmával· elGírt orvosi 
vizsgálat végett a kiegészítő parancsnokság áítal meg„ 
jeiöh: idOpontharr és gyógyintézetben. megjelenni. 

Vhr. 5. 
a sorozás 
irányiLdó. 

§ (1) E rendelet 1. §·a a soroztuwn, illetőleg 
all~aZ.má:ual előírt orvo81; m:zr1gálat esetén is 

\Th, ut. 10. § 

A gyógyintézet köteles a kiegészítő parancsnokság 
által a sorozás alkalmával orv-osi vizsgála.tra utalt had
kötelesnél a kiegészítő plN'ancsnokság megkeresésében 
megjelölt orvosi vizsgálatot (vizsgálatokat) elvégezni, 
A vizsgálat (·vizsgálatok) eredményét zárt borítékban á 
hadköt.eles útján kell a kiegészítő pa.runcsnokságnak 
megküldeni. 

A katonai szolgálatra Elk.ahnasságot érin.tii betegségek 
igazolása 

R. IS. § A badkGteles a hauvMehni miniszter ren~ 
deletéhen megjelölt szen1éiyi adataiban és személyi kö
rülményeiben beállatt v.iiltozásokat köteies a kiegészítő 
paranesnokságna..1-. haiadéktalB.n;.tl, iUetOieg a külön jog
szabályban előírt idOn heliil bejelenteni. 

Vhr. 8. §A hadköteles 
k) a katonai 8Zolgálatra alkahnassá.got érintő beteg
ségét és sérülését köteles bejelmzíenL 

Vhr. 11. § (3) A_ "katonai szo!r;ála:f,ra alkalmasságot 
érintő betcység vagy séYülés bekövetkezése e.setóóen az írás
ban történő bejeleméshez eredetben csatolni kell, ületöleg 
a szóban történő bejele1".JAs során e:redeibeH be kell rnutatni 
a gyógyintézetkez (kórház, szakorvosi rendelőintézet, gon· 
dozóintézet) által ki-állított igazolást. 

( 4) A gyógyintézet (kórház, szakorvosi rendelőintézet, 
gondozóintézet) a hadköteles kérelmére köteles a (S) bekez-
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a,ésben ernl'Ített igazolást kiadni. Az igazolásnak tartal-
znia. kell a hadköteles egészségi állapotában beállott 

ma · ' ' 't (k, , b ) 'l' 'o részlete" oYvosi lewasa .o-risnw st .• va ~oza„ ~ 

Hatályba léptetti !'endelkezi:s 

Vh. ut. 11. § 

Ez az utasítás az Egész;égügyi Közlönyben történt 
j{özzététeie napján lép hatalyba. 
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ANTITUllERCULOTICUMOK 

Az egé8zségügyi niin-iszter 2'1/1963. (EU. K. 17.) EU. -M 
szárnú utasítása a tbc-gondozóintézetekben ker.elt betegeknek· 

egyee antituberculo#curnokkal való ellátásáról 

i~ tbc-s betegek t::redn:iényesebb gondozóí utókezelé.
séuek biztosítása érdekében a következőket rendelem: 

1. ! 

(1) A tibc-gottdozóin"tézetek térítésmentesen Strepto. 
mycint, Rigenicidet, Cycloserint és Pyrazinrunidot ad
hatnak azoknak a betegeknek, akik részére ezt tbc. 
fekvőbeteg-gyógy'tlltézet (kórház tbc-osztálya} a beteg 
gyógykezelésének befeje;r..ésekor a zárójelentésben java
solta, illetve a megyei (fővárosi központi, megyei jogú 
városi) tbc-gondozóintézet igazgatója engedélyezte. 

(2) Az {l} bekezdésben említett gyógyszerek teL.1laaz
nálésára a mellékelt Tú.jékoztatában foglaltak az irány
adók. 

2. s 
.A tbc-gondozóintézetek részére szükséges Strepto. 

mycint, Rigenicidet, Oycloserint és Pyrazinamidot költ. 
ségvetése terhére a megye {fővárosi központi, megyei 
jogú városi) tbc-gondozóintézet rendeli iueg. 

3. § 

Ez az utasítás az Egészségügyi Közlönyben történt 
közzététele napján lép ha.tályba; egyidejűleg a 157/1956. 
(Eü. K. 16.) Eü. l\.-.L számú utasítás hatályát veszti. 

1Y1elléklet a 27/1963. (Eü. K. 17.) Eü. 21.f. számú 
utaBításlwz 
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Tájékoztat6 

a tbeagondozóintézetekhen kezeit betegeknek egyes anti• 
tuherkulatikmnokkal va!ó ellátfu.;áyól szóló utasítás vég· 

rehajtásáró~ 

A) 

A 27/1963. (Eü. K. 17.) Eü. Jlí, szám~ utasításban 
említett gyógyszerek elsősorban a. tbc-s beregek gyógy· 
szeres utókezelésének célját szolgálják, tehát ol~an _ese-. 
tekben indiká1-':tat6k, amikor fekvőbetieg-gyó~tézet1 
kezelés után a megoldott folyamatok utókezeleset an;
bulánsan kell biztosítani és az utókezelés már az ~ddig 
htIBznált antituberculotikumokkal nem folytathato. 

A külföldi irodalmi adatok és a hazai tapasztala.t 
ahtpján a gyógyszeres utókezelés jelentő~ég~ől a __ tüd6,: 
gümőkór kezelésében többségében az alabb1 egyontetu 
nézetek alakultak ki: 

J. Utókezelésben cltalában a gümőkóros folyamat 
(a caverna-záródás, a folyamat megnyugvása) utáni 
gyógyszerca kezelést értjük. " , . . 

2. Az ut-Okezelés célja.: ki\Téderu a folyamat UJbÓY 
fellángolását, ha a nagyrészt latens állapo~ban levo, 
de élő baktériumok szapol'odása esetleg megmdul. 

3. A gyógyszeres utókezelés általában ~em igény~l 
ltoinbinált kezelést a már létrejött baktér1umlatenc1a. 
miatt. 

4. 1.~em célravezető az utókezelést olyan gyógysze· 
rckkel folytatni, amellyel szemben előzőleg baktérium· 
rezisztencia jött létre. 

5. _4,. gy6gysze:res utókezelés időtartama minimálisan 

egy év. ~· . 
,:\_ gyógyszeres utókeze1e.sti mmden olyan e~etben, 

amikor a gyógykezelés folyamán INH-reZISztene1a nem 
alakult ki, INH-monotherapia formájában indokolt„v~
gezni, rr1ég abban a.z esetben i:s, ha. a megoldás mutét 
segítségével történt. · 

Sokkal nehezebb feladatot jelent azoknak a betegek· 
uek a,z utókezelése, a.kiknél a. folyamat megoldását úgy 
sikerült elérni, hogy előzőleg már INH-reziszte~ bak
tériumokat ürítettek. E betegek gyógyszeres utokeze
lésére a. tbc-gondoz6intézetek:nek eddig gyakorlatilag 
esak a P AS és a Thlomicid, és kivételesen a Strepto
rrtycin állott rendelkez-ésére. Az említett utasításban 
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foglalt i:endelkezGssel lehetőség nyílik arra., 
INH-rezisztens betegek ambulans utókozelésAre 
gyógyszereken kívül a tbc-gondozóintézetek ~ 
mycint, Rigenicidet (Trecatort), Cycloser_int és :;:~'.;,]~Z'{z';;J 
amidot is használhassanak. J: 

Tekintettel arra, hogy ezekkel a gyógy~zerckkel 
am,bul_án~ utó~ezelés elsősorban olyan, feln;őbeteg
?Yogymtézet?ol ,~egoldot~~n hazabocsátott betegeknél 
rndokolt, akik:nei_ a fekvooeteg-gyógyintézetben ezz l 
a gyógyszerrel a kezelést már elkezdték és a keze1Zs 
eredményesnek mutatkozott, a utóke . 
lésre vonatkozó javaslatnak a ze 
vagy még azt megelőzően a 
főorvosától kell kiindulnia. 

A most engedélyezett gyó~-yBzerekk.el 
kezelés az a1ábbi esetekben javasolható: 

a) a bakteriológiailag kimutatott, illetve klir>ikaila:g
feltételezett IXH-rezisztencia; 

?J. a .folyama;iot a bakteriológit;tilag kimutatott vagy 
klllllkallag feltételezett INI-I-rezisztencia ellenére sike
rült megoldani egyéb gyógyszeres kezeléssel vagy mű~ 
téttel; 

e) kizárható e gyógyszerekkel szembeni rezisztconcfri. 
A javaslatok ri..:i.egtételéuél azonban .figy<~lembe kell 

venni, hogy a Pyrazinanrid önmagában utókezelésre 
nem látszik alkalmasnak, és így ezt a gyógyszert kom~ 
bináltan kell adni. Ezért ezzel a gyógyszerrel utókeze
lést ,olyan esetben .helyes _vé~ezni, anlikor valamilyen 
oknal fogva (pl. igen 1nter.1edt residunm, kétoldali 
rezekció után stb.) bizonyos ideig az utókezelés kom
binált folytatása Játszik szükségesnek. 

B) 

Kivételesen indokolt esetekben az említett gyógy· 
szereknek an~buláns folya1natos gyógySzeres kezelésre 
,való kiutalását is iehet kérni. 

~4.mbuláns folyamatos gyógyszeres kezelésről beszé
lünk olyan esetben, amikor a n1egoldható, de még nem 
oldott .folyama.tű, tehát a cavmnás vagy .l[och-pozitív' 
beteget részesítjük gátlószeres kezelésben. 

A meg nem oldot.t folyan1atok ambuláns gyógyszeres 
kezelése álta!ábci,n helytelen, n1ert a gyógyintézetben 
folytatott gátlószeres kezelés sokkal jobb feltételeket 
biztnsít a gyógyuláshoz. 
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Ennek ellenére kivételesen előfordulhatnak olyan ese
tek: amikor különböző okoknál fogva az új betegnek 

Ógyintézetben való ápolása vagy a folyamat rr1eg
qdásáig (caverna-záródósig) gyógyintézetben való keze
f- e nem valósítható meg. Ilyen esetekben ambulánsan 
~s- mindaddig, amíg a beteg INH-érzékeny baktériu-

kat ürít - a folyamatos gyógyszeres kezelést az ;f[ valamely kombinációjával kell ~lke~deni,. 11l;;tve 
égezni. Ilyen esetben az INH kombmálására elsosor
~an a p AS és Thiomicid alkalmas. Kivételes esetekben, 

ikor az INH kombinálására az említet,t gyógyszerek 
~rike sem alkalmazható (gyomorpanaszok, máj-laesio 
et'b.), akkor Strepto1nycint, Rigenicídet, Cycloserin.t 
~V Pyrazinamidot is használni lehet kombinált folya
!D-at"os gyógyszeres kezelésben. 

J.i ne~ megoldhatónak látszó cavernás .folyama~ok 
a-mbul{ms gyógyszeres kezelése Strepto1n7cmne~, Ifage
níciddel, Cycloserinnel vagy Pyrazma1n1ddal, i_;idoko-
Iatlan és nem engedélyezhető. , . , . 

A gyógyszerek ambuláns felha~zn~as;11'a a }av~a~t
tétel, illetve az engedélyezés az alabb1 modon tortenJek: 

l'vfinden osztályos főorvosnak, ha a távozó bet.eg to
vábbi (utó- vagy folyamatos) g:y:ógyszeres kez:Iésé~·e 
Stl'eptomycin, I-tigenicid, Cycloserr;i- v_agy 1:;yraz~a:::1-~~d 
adását látja indokoltnak, azt a zarÓJelentesben Killon 
·ndokolással kell iav-asolnia. Az ilyen zárójelentéseket 
~nálló tbc-gyógyiI~tézetben az intézet igazgatójának lát
tamoznia kell és egyben ellenőriznie kell azt, hogy a_z 
ambuláns kezelésre s.Zóló javaslat 1ll%""Íelel-e a method1-
kai levélben foglalt. feltételeknek. A záró_jelentés egy 
példányát, illetőleg ,a grógys:err~ vo1.1atkozó ír~sos 
javaslatot a be~.eg ~avo;.asa elcitt ~eg~la,bb ~~~ hett~l 
rneg kell külclem az illetékes me97e1,(fov:1'ros1 J>:o~_r;ont1, 
mecryei jogú városi) tbc-gondozo1ntezet 1gazgat0Janak. 
Ált~'.Iános kórh~.zak tbc-osztálya.inál, ahoi konzultációra 
nincs mód, az osztályos főorvosnak a megyei tbc~gon· 
dozóíntézetnek megküldött zárójelentéshez csatolni kell 
azokat a. röntgenfilmeket is, amelyek alapján. a gyógy: 
szert indik<ilta.. A megyei (fővárosi központr, megyei 
jogú -...nirosí) tbc-gondozóintézet igazgatója. a gyógyszer 
indikició-iát elienőrzi és intézkedik a gyógyszernek névre 
szóló kia.dáslÍról 8-7' illetékes tbc-gondozóintézetben. 

Ha a tbc-gyógyintézet kezden1.ény~zi a B) pont alap
ján a gondo~óintézetbcn ~cezelt bet~gnek a~ .emlí:e~t 
gyógyszerekkel való kezelesét, a gyogyszer klutalusat 
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"' 
a megy~i (~ővái;osi közp~nti, n;egyei _jogú városi) t:bd·.s·::: 
go~doz?mtéz~t ~~a.zgatoJató~ ~el~ kérn:e. Az ilyen kérel_:.::-:; 
mes:et IS egyemleg kell elbll'álni a korlap és a filmek.'-_;:::\ 
átt.an~á~yoz:ísa. után. A gyóg~'szerengedélyezést,„.;Q'.L;~:Ú_: 
gondozomtézet1 korlapba be kell Jegyezni. ..-.:.:;/>fi;:' 

A. megyei tbc-gondozóint-ézet igazgatója nem e~1'.:.·:.· 
délyezheti fenti gyógyszerek ambuláns adását, ha á'':'-'.t 
indiká.ciók megtétele nem a jelen tájékoztatóban foi,~ 
lalmknak megfelelően történt. 

A gyó~yszerek i:ie~·ende1:3séről kö~~égvet.é.se terhére. : · i 
a megyei (főváros1 kozpont1, inegye1 Jogú városi) tbc_~:: --- '? 
gondozóintézeteknek kell gondoskodnia. .._,__ ;,;:.:; 

A gyógyszerek adagolását és az esetleges mellékhatá,~\ ;;;-d 
sokat a következő táblázat tartalmazza: _ _:-;.~-- " 

Gátlószer Formája Adagja 1folléktünet --------,-------- --- ---
Slrl'ptomycin 1 1 g-os Napi 1/2, 

-~-·---------

i por~rr:P· vagy heti 
______ J tm.1nJ. ___ 2-3xlgim. 

Ul{lcnicid 1 0.25 g tati! 3 x 1 tabi. 

Hallászavm:, 
zsibbadás, 

1 S?,édillés 

(Trecator) és O 5 1---U!J ! ,.-acy 
1 2x1kúp 

Gyomor-, 
bélpanasz, 
hányinger, 
idegrendszeri 
panaszok 1 

-:--- --------------~e; 

Thúnnicid 

1 

0,025 g j Emeil;:edően 1 Májká.rosodás, 
tabl. _______ J l~'.6 ta-bl._ ! étvágytalanság 

Pyrazinamid ' O 'i o: 3x1 tabl ·-1 ~~=~~~g; 
Oyclos;;~.--1 0,25, g ;"''_!.__ ö-4 ;__ ! :~::::: 

: tabletta 'I tűnetek, 
11.JuszékonJ<iág, :.:: 
izgatottság, . 

< epi!epsi,1 
esetében 
kontra indikált 

Thio1uicid- és Pyrazinamid-adagolüE esetében 2 hetenként vizelet
vfa~'">"álat (urobilinogen) elvégzése szükstges. 
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GLUTAREC 

Az egészségügyi JninisUer 117/1958. (Eü. K. :J.) J/Jü. lvl. 
zám-ú uta.sí-tása a Glutarec elnevezési! gyÓ(I'JSZerkülönleges· 

:égnek a társadalorahfztosítás terhéi·e rendelése és kiszolgál
(.atása tárgyában. A 41/1.902. (Eü. K. 17.) Eü. l.1. számú 

uta.s.f!A-s alapján m.6dosított szöveg 

J. § ~A,. Glutaree elnevezésű gyógysirerkülönlegesség a 
kórházon kívüli betegellátás keretében a társadalom
bfa:tosítás terhére rendelhető, ha a gyógyszer alkalma
zását elme-idegklinika, gyermekkUnikai idegszakrende
lés kórházi elme-idegosztály, az Állami Gyermeklélek
tiuri lnté7.et* (Bp. "VI., Rippl R·Ónai u. 26.), az Állami 
Gyógypedagógiai Tanitrképző Főiskola kórtani labora
tórium-;,, (Bp. IL, Csalogány u. 43.), idegszakrendelés 
vagy a, fővárosi központí eln1<1- ós idegbeteggondozó 
intézet vezető főorvosa tartja, szükségesnek és egyszer
smind az emlitett gyógyszerrel történő gyógykezelés 
eredményességének időnkénti ellenőrzését is vállalja._** 

J. § (1) A Gluta.rec gyóg;ysze1·különlegesség rende!é
séi·e- a~ alábbi bekezdésben foglalt rendelkezések az 
irányadók. 

(2} Az 1. §-ba.n említett gyógyintézmények közül 
azok, amelyeknek orvosai ebbeli minőségükben a tár
sadaiombiztositás terhére vény:írásra jogosultak, a_ Glu
t.a.rec gyógyszerkülönlegei.'IBéget maguk rendelik SZTK 
térítésköteles vényűrlapon, illetve \TSZ-biztosítottak 
részére VSZTO vényt61nblapon a kórisme rá.vezetésével. 

( 3} Az 1. §· ban felsorolt gyógyintézmények közül azok, 
an1elyeknek orvosa.i ebbeli minőségükben a társadalom
bizbosítás terhére vényírásra ne1n jogosultak, az általuk 
gyógykezelésbe vett --- tác·sadaloTD'biztosítúsi szolgál-

*Új címe: M. Tud. Akad. Psúchológiai Intézete (Bp. VI., Szondy 
ll. 83/85.) 

*'I' Utólag a- Budapest Fővárosi Tanács Heim Pál Gyennekkórháza 
és R.endelöintézete a makói Kórbáz·Rendelőintézet gycrmek-szakren· 
dclé:>e, a Budapest'Főyárosi '_fanáús iskohsz:<ko_rvo.si hfilózat.ának ,g_yer
mek ideg-szakrendclé~ei, a Debrec~.n Városi Iskola ldcggondozó Inwzet, 
Kecskeméti Gyermek Ideggoudozó Intfo,;P.t, Kaposvfcro,;t működő Gyer
mekideggondozó Intézet is felhataL'Xl.azást kupott. 
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GONORRHOEA 

Az.egészségügyi ntitdszter 2211ac:7 ("'"' -r,,r 11) E- 'I , , , , 1 ~" • ,,_,.,.., •. n„. . 1ii • .Ll 

szaniu uta8itaIJa a [JOnorrhoeás betegekr1úk St?-eptoniycinnci· 
vagy Chlorociddal való gyógykezelése t.irgyában 

1, § 

_4. peni~illinke2elósre nun::. gyógyuló szövődményes 
ion~rrhoea~n szenv_;dő ?eteg~k gyógykezelésénél 
ru:~~~tomycm vagy C11loroc1tl gyogyszer is a.Ikalmaz-

2. ~ 

(~). ~ bőr-n,en'libc~teggondozó llité~etek kötelesek a 
pen1oilhnkeze1ésre nem 5··yó,t,·ryuló szövő<ln1ényes g . 
nor~~oeás beteg gy?gyke~eléséhez szükséges Strept~
my~in vagy Chloroo1d gyob')"szert a Penicillinre vonat
koz;i rendolkez~sek szerint kell0 időben bl;szerezni. 

(~), :~ ~Ci:zeu_ orvosok a peni~illinkezelésre nem gyó
gywo ;ozovodmenyes gonorrhoeas betegek gyógykezelé· 
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séhez szükséges Streptomycin va~ Chlorocid gyógy
szert a területileg illetékes bőr-nennbeteggondozó inté
zetből termf:szetben igénylik. 

3. § 

A jelen utadt6.s az 1G57. évi június bó l. na.pján lép 
hatályba. 

GYÓGYTÁPSZEREK 

3JS0-89f2. 195.1. Eü. 111. szárnú utasítás gyógytápszerek 
t,á.1waJJ_:]on1h1:ztosítds terhére rendeléséneh újabb szabályo
zása iáiwyú.ban. (i.1eg,ident a ,~Népegészségügy" 195-1. 

8Zept-emher 1/i-i 12. szánuíban.) 

Az Egészségügyi Minisztérium az t-:.lább felsorolt táp
szerk6sz-Jtrnén~_,eket törzskönyveztette: 

Engedélyezett gyógytápszer: 

Adaptr-., .................. , ........ 250 g 
Caphosein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 g 
Dexmaltan (T-Iord~nzym) ...... , . . . . . 300 g 
Lactorizan ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 g 
i\'l:altiron , .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 g 
lúaltosit (.Hordomalt) ... , . . . . . . . . . . . 250 g 
Oriza ............................. 220g 
Predapta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 g 

A felsorolt tápszerkészítményekre az Egészségügyi 
l\linisztérium egyúttci.l forgalombahozatali engedélyt ís 
adott. 

Ezentúl tehát a Gyógyszerrendelési Útmutatóban fel
sorolt valamennyi tápszerkészitmény közül kizárólag 
a felsorolt gyógytápszerkészít:::nények rendelhetők a tár
i:;adalombiztosít~í.s terhére, éspedig csak gyógyítás <'-él
i ára és nen1 táplálélmak. 
Csecsemők (;S gyermekek részére gyógyt:ipszereI.::et 

tehát csakis táplálkozási zaval'aik megszüntetésére, va
lamint olyan betegség gyógykezelésére rendelhetők, 
amelyek gyógyítás:d.ban gyógytápszerre feltétle.nül szük. 
ség van. (Pl. dysenteria, exudativ diathesis.) Ilyen ese
tekben is csak e.kkor rendelhetők, ha R. gyógytápszer 
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-o----co-- ~~i"'·"-""-Vu..!IJl:'ZeH vagy go:_-
dozóintézet.i csecsemő-, gyermekgyógyászati szakreti-;: 
<lelés, körzeti gyermekgyógyász szakorvos, gyógyinf:.é~: 
zetek, klinikák gyermekosztályai vagy a jái·ási egószsé ---' 
védelnU szolgálat tanácsadó orvosa állapították meg~
illetőleg igazolták, hogy a csecsemőnek betegség niia~t- ,:?ii/ -. 
van gyógytápszerre szüksége. . __ ·-_-/>:_ 

KörzP;~i orvos tehát e~ak abban az, eset-ben rendelhet---;i-;/}j 
o.s~cse;non~k', gyermel~elmek gyógytaps~e:rt, ha ennek .;-";;~ 
szukseg8sseget az előzo bekezdésben 8mlitett szakorv 
sok állapították meg és i.'sakis a szakorvosok álta.I me 0 : 

h_at.ározotJi gy~gyt:-i_ps;erféieséget és csa~ a szakor..,-
080

\ 

által lnegal!ap1tot-t 1dota.rt111nra e!egendo mennyiségbe 
írhatja fel. n 

A körzeti orvosok csecsemők, gyer.mekek részére tör. 
t-énő -g,Yógytápszerrendelós esetén mindig közölni tar. 
toznak a vény hátlapján, hogy melyik szakrendelés és 
mikoi·, meddig javasolta a gyógytápszer fogyasztáSát 
A vény hátlapján a l,órismét fel kell tlilltetni. ' 

Olyan ecetben, amikor a- gyermek.szakorvos által a, 
csecs0mő vagy gyermek vizagálata alapján rendelt 
gy6gytápsze; folyt-atóh~gosan ismét&lt rendelése szük. 
séges, de az anya valamely okból csecsemőjét, gyerme. 
két előreláthatóla.g a szakrendelésre újból nem viheti 
el, az A 3.510-64. cikksz.1.m.ú Orvosi Beutalás - Javag. 
la-lí ·- lga.zolás clmű űrlapon közölni ken e, körzeti 

. orvossal, hogy milyen betegségből kifolyó11g, milyen 
gyógytápszerne:'>:, mennyi ideig fogyasztása szükséges. 

Tlyen ért-elmú igazolás nélkül a körzeti orvos esecse
n1őknek, gy~rmekeknek gyógytáps7.ert nem rendelhet. 

Vidéken, amennyiben a. betegeHó,faisra jogosult cse
csemő, gyermek olyan helyen Iakik, a.hoi csecsemő-. 
gye:rmekgyógyászat:i szakrendelés vagy j8.rási egészség
védelmi szolgálat nincs, vagy a szakorvos kiszáll:i.sa az 
eset sürgőssége miat,t ne:n várható be, az illetékes kör
zeti orvos szükség Bsetén szakorvosi (tanácsadó orvosi) 
javal.kt nélkül iE rendelhet gyógytá.pszert, 

Az Egészségügyi 11.inisztérüun egyes, nen-:i gyógytáp
szer ként törzskönyvezett, hanem a csecsemőnek normál 
táplá!á.s1).ra szolgáló tápszerkészítményekre is gyártási 
és forgalombahoc;_;a.t.aJi engedélyt a.dott. E készítmények 
a társadalombiztosítás t-erhóre nem rendelhetők. 

A gyá.rtási éa forgalombahozareli engedélyt az Egész
ségügyi Minisztérium az alá.bbi tápszerkészftrnényekre 
vonatkozólag hatályon kívül helyeztet 

5?4 

Colostrin, Cydonin, Flossin, Lacto „B", Maltoflossin, 
Ovomaltin, Papion, Somit, Szitrnaltin, 'Tápióka, Zab
derce Kro1npecher, Zabliszt Krompecher, Zabpehely. 

A fentebb felsorolt tápszerkészítmények rendelését 
tehát miután már nincsenek forgalomban, mellőzni kell. 
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INFECUNDIN 

2. ~ 

(1) A szakor\~os.i rendelőintézet né•g)•Ó,,yiiszati 
rendelésének orvosa (továbbiakban: 
cundint - mind gyógykezelés, n1ind 
céljából - csa.k az l. számú rr>ellél<lE•tl>en 
~zsgálatok, folyamatos használat esetén ellenőrző 
gálatok, olv~gzése ntán írhat fel. A •.rizsgálatokat 
hav~~kent, mdokolt esetben gyakrabban kell megismél 
telni es a~oka,t szerint ki kell egészíteni. 
orvos a vizsgalatok eltekinthet ha a 
beteg-gyógyintézet ' 
mutatják bo. A vizsgá.latok a 
gá.ltatásai.ra nert1 igényjogosultak részére is ing~yen 

(?,-) -:lz ~'lfecundin alka,lmazásával kapesolatos kö~. 
lezo v1zsgu.J.atokat az 1. száJnú m.elléklet tartalma ,__ .. 
!1- ;'iZS?~lato~ eredményét a beteg fekvőbetég-gyÓgy 
intézeti irataiban fel kell tüntefall _._-J. 

(3) ~~. fe~vőbeteg-gyógyintézet, .;alamint a szakor , 
:endelo1ntezet szakorvosának kötelessége, hogy 
ismertesse a gyógyszer hatását, az Infecnndin sze 
nek pontos módját, közölje az esetleges mellékhat 

576 

0
i),i 8~üks6gos ·t.eDniva.lókat és fo1hf.vja a figyeilnet & 

gyógyszer szedésének további feltételeire. 
f!,. szakol'vosi rendelőintézet szakorvosa kísérje -

s beosztottjaival kísértesse - figyelemmel a gyógyszert 
szedők állapotát és vizsgálja meg esetleges távohnara
dflsuk okát. 

(4) Ellenjavallat: a vizsgálatok nem megfelelő, vagy 
}iíányos eredménye esetén az Infecundint felírni·c_µ_em 
szabad. ,_<\_z ellenjavallatokat a 3. szá1nú melléklet tar

talmazza. 
(5} Az Infecundim foganizá..sgátlás céljából.- a gyógy

szerkészúniény e célból történő rendelésére vonatkozó i·en
Jelkezések szerint - az oruostudományi egyetemelc és az 
Orvostovábbképző Intézet szülészeti-nögyógyáswti tan
székeinek tanszékvezető eyyetemi tanárai, a jekvőbeteg
!JYÓgyintézetek szül-észeti-nőgyógyászati osztályainak osz· 
(.ályvezelő főoruosai vagy az általuli kijelölt szak<Yrvos, 
továbbá a szü!őottho1wh szülészci-nőgyógyászatból szak
orvo8i képesitéssel rendelkező vezető főorvosa (orvosai) is 
felírhatja. 

3. § 

(1) Az lnfecundin fekvőbeteg-gyógyintézeti szülé
szeti-nőgyógyászati osztályon fekvő betegnél, a meg
felelő kórforma gyógykezelése céljából, bentfekvése tar· 
ta1nára alkaln1azható; inás osztályon csak a szülészeti-
115gyógyá-szati osztály főorvosának javaslatára adható. 
Az Infecundint szülőotthonban alkalmazni nem lehet. 

(2) A fekvőbeteg-gyógyintézet & beteg távozásakor 
a 2. száJ.11ú mellékletben felsorolt esetekben külön írás
beli jav<tslatot tehet az illetékes szakorvosi rendelő
intézetnek u szükségesnek tartott gyógykezelés foly
tatfi..sára; a gyógyszer szedésének tal'tamát is feltüntető 
javaslatot a fekvőbeteg-gyógyintézet szülészeti-nőgyó
gyásza.ti osztályának osztályvezető főorvosa vagy osz
tályvezető tanársegédje adja. 

(3) A.z: lnfecundinnak gyógykezelés céljából 111iron1 
hónapon túl történő alkalmazása csak űjabb fekvő
beteg-g:yógyinté;1;eti felvétel és javaslat után lehetséges. 
A fekv·őbeteg-gyógyintézet csak a jelen utasítás hatály
balépbse után kibocsátottak sz8..n1ára adh0,t javaslatot. 
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4, § 
( 1), Infecundint valaraenn . 

nőgyogyá-szati szakrend l' , yi szakorvos-i rendelt'}' 
kezelés cél:;"áhól a n" ;7sene_k on:osa rendelhet u. 
~éljából a nő állarJ,6 ~aand~ l°:kóhelye, foga~,i;Y 
illetékes szakOi"Vo · , --7 {1,J! ideiglenes lakóhely Y 
d l , , st re1.....,,eloint ' et " e 

e esenek orvosa írhatfa -fel ezI nogyógJ!ászati szakr. 
J · az nfecundint. 

5, § 

(1) A Belügyminisztérium fegyveres és rendészeti tes
tületei Budapest területén lakó tagjainak és igényjogo
sult családtagjainak ellátását csak a Korvin Ottó kórház 
és rendelőintézet, vaJamint gyógyszertál·a végezheti; 
az ország rnás területén lakó személyek az állami egész
ségügyi szolgálat kijelölt szakorvosi rendelőintézeteit,_ _é_~-

5. 1' gyógyszertárait \Tehetik igénybe. ·--
., (~) A s~akorvosnak az I ~ . _-<J;J_; -; (2) A honvédségi egészségügyi igényjogosultak az 
!a~ol a, tarsadalombiztosít~::u~dint gyógykezelés bé}·;_:~:';:- ---Í állami egészségügyi szolgálatnak lakóhelyük szerint ille
. · szamú mellékletb Jogosult beteg ré _ , ;./:;:;!' ·-; tékes kijelölt szakorvosi rendelőintézetét és gyógyszer
ldőtartamra az ille->, , 1_ en ~eghatározott esetekb s~i::;:,;i j tárait, valamint az MN Központi kórháznak; az l. sz. 
rend]' ,„eL\,.es b1ztos't-, . en-Á,;h/'c :;; , h kó e esre szolgáló ,' 1 asi szerv gyóg ':,-":~:- _' ,i J:Ionvéd kor áznak és a 3. sz. Honvéd rháznak szak-
kell rendelnie; \enyen, másolattal, t-éríMskö~szer_~z;;~-'.2 ,, rendelését vehetik igénybe; az állami egészségügyi szol-

A társadalombiztosításra n . ese~;-:t,:3- gálat kijelölt szakorvosi ren<lelőintézeteinek igénybe-
a (2) bekezdésben leírt , em J_ogosult beteg ré é -·-_,;:·:-/: vétele esetén a honvédségi egészségügyi igényjogosult-
rendel?-ie. venyen teljes térítés mellet:~~re:--:-- ságot a 32jl959. (Eü. K. 21.) Eü.1!. sz. utasítás szerint 

A;- venyen fel kell tünte . , -8~\:: kell igazoL"tJ.Í. 
kolo l~órismét. Gyógykez~~ a g;y~~y~zer szedését indó;_:'.:', (3) A vasutasok és igényjogosult családtagjaik ellá-
egy ho?apra elegendő m s. 0?1Jabol egyszerre e k'.-'>::·: tását csak a J\fÁV szakorvosi rendelőintézetek végez-
menny1ség kiadása ut, enn_yise~ rendelhető: A fi~~ hetik; a l\-íÁV szakorvosi rendelőintézetek működési 

. (~) Az Infecundin j: a v~ny, e1;vényét veszti. e ll't_- :_ területén kívül lakók az állami egészségügyi szolgáJat 
renat,'zeresítn•t . , '[lamzasgátlas célJ."'o'l kiJ'elölt szakorvosi rendelőintéze. teit vehe-tik igénybe. = Venyen (A 35JO <W az e célr. 
;;:~;::::. legfelfebb 6 Jiónap;a szüksé 6· r. sz.) ~elfe-s téríti~ .A gyógyszert Budapesten csak a l\'IÁV központi kórház 
In-'0,.,,~:__--74 fogainzásgátlás céljár!/~ 

1
n;ennywégben ren::~ és rendelőintézet gyógyszertárában, vidéken az állami 

'J';'""'''-Hntszed<} nő kívárw a _Je irt niennyiség az egészségügyi szolgálat kijelölt gyógyszertáraiban lehet 
:é~~n;i,.1},:a előí~t mennyWégb~ a~:;;tk'!JYAsz:Ar;ie legfeljebb kiváltani. [Az egészségügyi miniszter és a közlekedés-

if <-<M.l-{,l;sa utan a Vé" , , i. J t;/, rt men . és postaügyi miniszter 8(1961. {Eü. K. 4.) Eü. M. számú 
(3) Az Infecundin;;:r~enyét veszti. nyi. együttes utasítása.] 

gátlás céljából ismételt n gyógykezelés, mind foga . (4) A l(özponti Állami Kórház és rendelőintézet 
szermennyWég felhasz~~;::k a': el6zetesen rendelt g;)';::Sy~ igénybevételére jogosult személyek ellátását ez a ren-
megállapu' ' a utan szabad 'l' ' d ]". té t é ' tá b' t ít' 
ál 

asa az orvosi dok , . , J e irni; ennek e om ze s gyogyszer ra 1z as Ja. 
tat havonta lebél , umentació es a gy ' , 

nié t yegzett veny al ·' ogyszertar 
r~) ~endelő orvos kötelessége. ap;an a gyógyszerké8zít-

l „ szakorvosnak az In-F nd. 
.e,vo vagy úfonnan kiállított ;;ec;; ,int,szedő nő niár ~ne"-." 
~~ri:,r~. F-,ny. ·3510_ 63_ r. •;;0 flY?!lYaszati kezelési lapf.. 

v:J~~:~,~ok /~izsgálati leleté;! am;~e;:/~nt~~fszrevételt, 
a !lYvyyszer ~·endel, , , ;; ~ e 81 i:;u,m6nyeket 

por;to~an rögzítenie kell és cs eset ~s a kiadott uta8itásai; 
gyogyintézet eset[„_,, . atotni kell hozzá a -Fekv Nb~• 

(5) A ~1;1~s Javaslatát. J' o t;/,eg--
. z Infecundin kórházi , 

vala,mmt a közgyógyellátás ~m;J?an", vagy más vényen, 
r ere nem rendelhető' . 

50 ' 

7, § 

{ 1) Az Infecundin minden alkahnazásánál az Egész
ségügyi l\I:inisztérium „Az oralis progestogenek és a 
hormonalis anticonceptio" című kiadványának szakmai 
irányelvei szerint kell eljárni. 

(2) Minden Infecundint szedő személyről a fekvő
beteg-gyógyintézeti, szakorvosi rendelőintézeti iratokon 
kívül betűrendes nyilvántartást kell vezetni. 

(3) A fekvőbeteg-gyógyintézetnek, a szakorvosi ren
delőintézetnek és a gyógyszertárnak pontosan teljesí
teniök kell az Infecundin használatával kapc'lolatban 
elrendelt adatszolgáltatást. 
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8. § 

{l) A fogamzásgátlás céljából használt Infecundin -
szedésével kapcsolatos, intéz:.eti elhelyezést igényl5 tnin.: 
~ei:nemU ell~t~ a: területileg illetékcsfekvőbeteg:gyógy~ 
1~tézetben torténik. A gyógykezelésre használt Infecun. 
d1n szedésével kapcsolatos intézeti ellátás lehetőleg 
gyógyszert alkalmazó vagy javasoló fekvőbeteg-gyógy~~,-
intézetben történjék. 0 

(2) *4.z (1) bekezdésben e1nlített ellátás szülőotthon~ 
ban nem végezhető. 

9. § 

Ez ?Z utasítás a terhesség megszakitásával kapcsola~ 
tos elJárá.s _sz~bályozásáról szóló hatályos jogszabálya- -
kat nem érmti. 

10. § 

{l) A fek':őbeteg·gyógyin"tézet az Infecuntlint más 
gyógyszertári anyagokhoz hasonló módon kapja és fel
használását tételesen (esetenként) számolja el. 

(2) A jár6betegeUátás részére az Infecundin a fóvá.ro8 i 
a megyei és megyei jogú városi tanáC80k végrehajtó bizott: 
sá.gai egészségügyi OBztályainak vezetői által kijelölt köz: 
forgalmú gyógyszertárak útján kerül forgalomha. 

A gyógyszertá:ak az 5. § (1) bekezdésében megjelölt 
vények másolatait egy évig megőrizni kötelesek. Az 5. § 
(2) bekezdésében megjelölt és az ellátott személynél 
maradó vényre a: ~yógyszertár egyszer~e csak egy havi 
g;yogys~ermenny:iseget szolgáltathat ki, s a gyógyszer 
kiadáaat hav_on~a a vény hátlapján bélyegzőjével jelzi. 
Az Infecundin Ilyen módon kérelemre, postai úton. is· 
kiadható. 

11. § 

(1) Az utasítás megtartását a fekvőbeteg-gyógyinté.· 
zetek és a szakorvosi rendelőintézetek igazgató-főorvosai „. 
kötelesek folyama.tosan figyelemmel kísérni~ az 5. § (1) 
bekezdésében említett vényeket a SZOT Társadalom
biztosítási Főigazgat6ságának ellenőrző főorvosai ellen
őrzik, 

(2) A javaslat megállapításában vagy a készítmény 
:r;ndelése, k_iszo1gáltutása során elkövetett szabálytalan.· 
~ag?k i::setében az elkövet,ő ellen fegyelmi eljárá.st kell . 
.md1ta.u1. 
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(3) A szakorvos - a S7..akorvosi rendelőintézet igaz
gató-főorvosának tudomásával - megta.ga~tja az 
Infecundin rendelését attól, a.ki az Infecundint nem 
az orvosi előírásoknak megfelelően szedi, az orvos uta
sításait nem. tartja meg, vagy a számára adott gyógy
szert másnak adja át. 

12. § 

Jelen utasítás ID67. évi április hó 15-én lép hatályba, 

_l. sz. nielléklet a 9/-196"!. Eü • ..._lf1. az. utaaüáshoz 

J. Vizsgálatok az Infecundin gyógyszerkülönlegesség 
rendeléséhez, a kezelés megkezdése előtt. 
a) _4.namnesis. 
b) Az általános állapot vizsgálata. 
e) A panaszok, melléktünetek értékelése (fejfájás, 

szédülés, hányinger, hányás, libido stb.). 
d) A vérzés adattá (a. ciklus hossza, a vérzés meny-

nyisége, a mennyiség változása, közti vérzés stb.). 
e) Testsúlymérés. 
f) Nőgyógyászati vizsgálat (méhszáj, e1nlők is). 
g) Vérkép vizsgálata. 
h) Májműködés vizsgálata. 
i) Vizelet vizsgálata. 

2. Ellenőrző vizsgé.Iatok az Infecundin gyógyszerkülön
legesség rendeléséhez, a kezelés alatt. 
Mint 1. b)-i) vizsgálatok, és 
j) A gyógyszer szedését indokoló megbetegedéssel 

kapcsolatosan előírt egyéb vizsgálatok. 

2. BZ. melléklet a 9/196"!. EU. M. sz. utasításhoz 

.Az alább felsorolt orvosi javallatok esetében a fekvő
beteg-gyógyin'tézetek javasolhatják az Infecundin nevű 
törzskönyvezett gyógyszerkészítmény rendelését. 

A 2. kivételével valamennyi pontban meghatározott 
betegség esetében a gyógyszer szedése legfeljebb három 
hav-i időtartamra javasolható. Ezen időtartam letelte 
után - legfeljebb három havi időtartamra - a gyógy
szer csak újabb fekvőbeteg-gyógyintézeti felvét.el, vizs
giilat,ok alapjfili. ja.vallható, illetőleg rendelhető- A tár-
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sadalombiztosítás terhére térítésköteles vényen _ má,.. 
solattal - havonta csak egy hónapra szükséges 
szermennyiség írható fel. 0 'u•Y··<: l 
1. Dysmenor.rhoea olyan eseteiben, amikor a meru;truá/'; l 

ció~,al- járó ~ájdalmak a munkaképességet 
solJak, a gyogyszer alkalmazása előtt ki. kell 
a görcsök organikus okát. 

2. Endometrosis olyan diagnosztizált eseteiben ah 1 
konzervatív therapia kedvezőbbnek ítélhető . 

0 
a· 

. t „,_„ . k l' meg, 
mm a muL<Vti eze cs, az endo1netrosis diagn08 · át 
c~ak curet.tage és endoscopia alkalmazása után le~ t 
kimondam. e 
.Javasolható az endometrosis műtéti utókezelésé 
A fenti feltételek mellett a gyógyszer folyamat:a 
rendelhető. ll 

3. Pr~em~nstr.~lis syn?-i·on:a azon nőgyógyászati, beÍ
gyog:yaszat1 es szemeszetI kivizsgálással kórismézett 
eseteiben, amelyek munkaképtelenséget okoznak 

4. Functio~alis méhvér.zések (poly-hypern1enorrhoea 
stb.) 1?-rndi:tzon eseteiben, ha a inalignit.as kizárt. 

5. Funchonahs alapon nyugvó sterilitas eseteiben há 
a férj egészségesnek bizonyul. ' · 

3. sz. melléklet a 9/1967. Eü. 111. sz. utasítá.9ához 

Orvosi ellenjavallatok az Infecundin gyórryszerkülö . 
legesség rendelésénél. 0 n 
1. Ana~mnesisben szereplő thromboen~boliás megbete. 

gedes. 
2. Májműködési zavarok. 
3. Kóros elhízás. 
4. Nem tisztázott vérzéses rendellenességek. 
5. ' 1etélést követően a ciklus visszatérte előtt nem 

szedhető, szillés után pedig a szoptatás ta1·tama 
alatt nem rendelhető. 

6. J\falignus tumorok, elsősorban ernlő-carcino1na. 
7. Fentieken kívül különös figyelcm1nel kísérendők az 

alábbi esetek: cerebrovaseularis és cardiovascularis 
betegsé~ek, dia~etes; vesebetegségek, allergiás meg-. 
betegedesek, epilepsia, sclerosis multiplex. 
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INSULIN-
ORALIS ANTIDIABETICUMOK 

Az egészgégügyi miniszter 5/1967. (Eü. K. 2.) Eü. JYI. 
számú utasítása az insulin és az orali,s antidiabeticumok 

ren.iielésérél, kiszolgáltatásáról 

1. § 

Insulint, valamint oralis antidiabeticu1not - kivéve 
a fekvőbeteg-gyógyintézetben ápolt betegeket - csak 
cukorbeteg részére szabad rendelni, a gyógykezelés 
szempontjából szükséges, egyszerre legfeljebb egy hó· 
napra elegendő mennyiségben. 

2. § 

(1) Az insulin és a,z oralis antidiabeticum alkalmazá
sának szükségességét, valarnint a naponkénti szükséges 
adagot első ízben fekvőbeteg-gyógyintézetben (kórház, 
klinika, egyéb gyógyintézet) kell megállapítani. 

(2) Ha a kezelőorvos, illetőleg a kezelőorvos szolgálati, 
vagy szakrnai felettesének véleménye szerint a betegnél 
szövődmény fellépése stb. miatt újabb megállapítás 
szükséges, a beteget fekvőbeteg-gyógyintézetbe (kó1'
ház, klinika, egyéb gyógyintézet) kell utalni. 

(3) Oralis antidiabeticum napi adagjának beállítása 
kivételes esetekben járóbetegen is elvégezhető belgyó
gyászati szakrendelés (belgyógyász csoportvezető, felül
vizsgáló főorvos) által, ha megvan a lehetősége a szak
szerű vizsgálatnak, a vizelet- és vércukor folyamatos 
ellenőrzésének stb. 

( 4) A szakorvosi rendelőintézet igazgatója állapít.ja 
ineg, hogy illetékességi te.rilletén mely járóbeteg-szf~k· 
rendelés {belgyógyász csoportvezető, felülvizsgáló fő. 
orvos) jogosult az oralis antidiabet-icuinok napi adag
jának a járóbetogen történő beállítására. 



J, § 

Cuko:·te;.egs_ég n:egá.llapítása esetén, amenn ·b,,_ \}Ü: 
beteg reszere rnsulin var:ry orf'.Jis antidiab ,. , ~ ~n. a.:~>:·:. 
ma' .. ksé "" . e_1cun1alka1'>> ---~ 

, -za.sa sz1~ _ges, a szükséges gyógyszert, annak lla -.",<·::_:;\ _-,i 
k;:nt adana.6„ mennyiségét a kórházi, ldlnikai -záró .Pon:-:--~-_); 
tésben, ~etole~ ezt a célt szolgáló orvosi lgazo1J:~n~_·:::_'.:- __ ; 
fel kell tuntetn1. Ezt a.z ioazoh\,,.t a b'~tegn c. l- a.n 
hozzátartozójának -- kell i.tadní~ ~ -·'-" '- - vag-;J '< 

4. § 

{1) 1\1indeu olya.n cukorbetcl)'et akineh· gy' , ,- --~·:·.·i·· .. :,.;, 
· · i· 0 ' .n. ogy.Kezele -sere 1nsu 1n vagy oralis antidi" beticum ük. é · -·:·<.:;-,- f 

k • 1 , ' "'" sz s eres -a~ --_,._._„„ 
erre vonat ozo >:orhazi zkóielentés orvo · bi0 

' "--.. "".· .. ·.-_.;, ún d · l • , - , • • 51 zonyít.: ··0<>'. -,:· 
v, Y a ata1 aiap3an nyilvantartá.sba kell ven · !\ · · .. ,;':"··' 
:·a~tar~~st az .i?énylő lakása szerint illGtéke:~~n~?i1l~":;·:· 
intézeti lgazgato vagy általa megbízott személy (cuk. „.„,. 
beteggondozó, szakrendelés Btb. a továbbiakban· yi]°.r.~" 
vántartásba vevő) végzi. · ' · n · 

{2) ~~ nyilvántartásba. vevő, amennyiben megálla , 
totta, hogy a beteg az ille-tókessége területén lakj _Pl· 
beteg nevét feljegyzi, és két példányban nyi]vá t k, • 

· lapot állít ki A · 'l n artó -. , , · .z e ce ra rendszeresített „Cukorbete 
nyilvantartó 1apJa antidiabeticum rendeléséhez" ln g 
vezésű n:yomtat,rány e, 3410~328. r. szá1no~ ?eh:~ .. 
beszerezn~ a N!omta,tvaz:yellátó v·állalat szaküzletei~·· 
?er:· A meg renctelkezesre álló eltérő mintájú, a rendelő 
intezetben esetleg raktáron levő vagy házila»' készít t; 
űrlapot fel lehet hasznúlrú. 0 

" e 
' (3) A ~yilvánta.rtás1'. lapra a következő adatokat k 11 

ravezetm: e 
a) nyi1vá.ntarfaí.si szám 
b) a beteg neve, szill~"tési éve. 
e) a beteg lakcíme, 

k ~) annak a fe~vőbet-eg-gyógyint-ézetnek (kijelölt ci:t
? bet.eg-gond?zoi;ak s~b;) r:iegnevezése, an1ely az anti

d1abeticmn szuksegesseget igazoló bizonyítványt kiál
lította, 

e) a ~~g~atáro~s időpontja, 
. f) .a ~aili~ott b1zony-ítvány szerint a beteg egy na i 
Insul1n-, illetőleg oreJis antidiabetic1un-szükséglete p 

U~ ~· rendelt insulin neme (rendes vagy elhŰzódó 
hatasu), 

hj ~ ke~előorvos ~.Ital rendelt inEulit1, (iUefa5leg oralis 
ant1dis.beticnm) tel;0,s r.1ennyisége (üveg- és ef(ység-
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13zá,ro, iiletőieg o. tabletták száma) és naptári nap szerinti 
Il1egjelölve az az időtartam, amely.re a kezelőor\Tos az 
ínsulint (oralis antidiabeticmnot) rendelte. 

( 4} .A. nyilvántartó lap egyik példányát át kell adni 
a nyilvántartásba vett betegnek. A inásiklap a nyilván
tartásba vevőnél ni.arad. Ez utóbbi lapon a h) rovatot 
neill kell vezetni. 

5. § 

(1) Az insulü1 és oralis antidiabeticuin vényen történő 
rendelésére a cukorbeteg gondozását végző kezelőorvos 
(körzeti, üzerni orvos stb.) jogosult. 
· (2) Az insulin, oralis antidiabeticu..-n rendelésére fel
jogosult orvos az általa esetenként - havonta - ren
delt gyógyszermennyiséget a beteg nyilvántartási lap
jára pontosan köteles bejegyezni. J\iind a vényen, mind 
a beteg nyilvántartási lapján azt ís fel keil ti.inteni, 
hogy a felírt mennyiség mettől meddig terjedő időre 
szükséges. 

(3) Amennyiben a cukorbeteg részére naponta szük
séges insulin, oralis autidiabeticum mennyiségében vál
tozás állott be, a 2. § (1) és (2) bekezdésében említett~ 
beállításra jogosult intézmény stb. zárójelentése, orvosi 
igazohí.sa alapján csak a 4. § (1) bekezdésében említett 
nyilvántartásba vevő vezetheti be a betegnél levő -
és saját - nyilvántartó lapjára. 

(4) Ha a cukorbeteg a rendelőintézet illetékességi 
területéről elköltözik, az új lakóhelyén a 4. § { 1) és 
(2) bekezdése szerint kell eljárni. Ilyen esetben nyilván
tartásbavételét a beteg nyilvántartó lapján is fel kell 
jegyezni, és egyidejűleg értesíteni kell azt a rendelő
intézetet, amelynek területéről a beteg elköltözött. 

( 5) Ha a cukorbeteg csak ideiglenesen tartózkodik a 
rendelőintézet illetékessége területén kívül, akkor nem 
kell központi nyilvántartásba venni. 

6. § 

~4. beteg nyilvántartó lapját gondosan megőrizni és 
minden insnlin, oralis antidiabcti'.cum, injekciós fecs
kendő és injekciós tű rendelése alkahnáva1 az orvosnak 
- ezek bejegyzése céljából - útadni köteles. Ezeket 
az adatokat az orvosnak a saját nyilvántartásába (kar
ton, egészségügyi törzslap, napló) is fel kell jegyezni. 
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7. § 

. ~~~ orvos. n:í;'ilvántartásba nem vett hete r' , _.:t 
illetoleg nyilvantartásba. vett beteg re'°' , g .. e~zere -.•.··.· .. f. 11' , , , „zere szovodm • e epese sto. esetén a nvilvántartás' l ·' - .. eny::,'._ 
menn3.>·iségen felül- IegfelJ'ebb 400 ~ ~PJuliar~_feltuntetett .. 
ha a · i· ins nt rendelh t · - z 1nsu 1nra életmentés cél1'ából van s ül' ~ , e ; · __ 

Ily t' z aieg. . : en ese 0 en az orvos köteles a é ·_·_:· 
hala~zthata:tlan szükségességét st-a~::-.!en _atz }nsuJin' 
Per1cul · " „c1 o vag " um 1n mora" jelzéssel igazolni. Y-

8. § 

( I) A társadalombiztosítás szolgáltat.' · . :.,·:::-.-'-_-_: .. ·.--~;:.:'._;~ · 
cuko b t knek asall'a JOgosulf ·:·· -----" 

. r 8 _ ege „térítésmentes vény"-en kell d' /_-c-'/c -
az msuhnt, oralis antidiabeticun1ot A_ , ren eln(: 
tüntet · .nl · ~ venyen fel kell 

_, nr a meg= apított napi egységet illetől d .-.:· 
szcnnot és naptárilag meg k- ll . 1„ 1 . ' h eg arab_, 

. , e Je o n1, ogy a rend lt 
mennyiseg mettől meddig terjedő időre szük , e ', 

(2) A gyóg ,_, .( seges. --
h yszer„ar a tursadalombizt.asítási sz k' 

ter Gre ren~:lt insulin, oralis antidiabetic~ot tée~~ 
inentesen kotelcs kiszolgáltatni abban az esetb ri .fí:. 
ha dazlt orvos azt tévesen nen1 térítésmentes v:nn~sn, 
ren e e. .:u 

~Y?1; esetben az insulinnak, oralis antidiabeticu 
a tér1tésmentesen tört.ént kiszolgáltatást a , rnnak: 
kell tüntetni. venyen ·fel 

, (3) A fenti rendelkezés vonatkozik a VSZ- 'l b' 
s1tottakra ill t"l · , . ne 1zto-

d
„ ., kr e :o eg 1genyJogosult családtagjaikra és a 

nyug IJaso a rs. 

9. § 

~z 3;~, utasítás 1967. február 1-ón lép hatilyb --i 
eg;yideJuleg a 11/1958. (Eü. K. 5.} Eü. 1\1 , ~· ezzc 
nunt a 12/1958 (E·· K " .. ~, · szamu, vala~ 
hat'! k · . u, · o.) Eu. M. szamú utasítások 

,1 yu at vesztik. 

A~ eg~szség~g_yi: núni-8zter 20/1967. (Eü. J-[_, lii.J EU M 
szamu uüz.~it~sa ~- külföldi gyárttJvínyú insulin és o~;li; 

ant-idiabeti-cuíJU)lc rendeléséről t!s k-iadásáról 

1. § 

~4.. külfö,ldi .gyártmányú insuliu ós oralis antidiabeti· 
e~ ,(to':ab?1~kban: külföldi antidiabeticum) rendelé
sere cs k1adasara az insulin és az oralis antidia.betici.ut:i 
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rendeléséről, kiszolgáltatá.i;;áról szóló 5/1967. (Eü. K. 2.) 
:Bü· M. számú utasítás rendelkezéseit az alábbi 2-4. 
~-okban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

2. § 
(1) Külföldi antidiabeticum fekvőbeteg-gyógyintéze

ten kívül történő gyógykezelés céljából cukorbeteg ré· 

5z&re csak a.bban az esetben rendelhető, ha orvostudo
l))ányi egyet.em belklinikája (továbbiakban: belklinika) 
vagy az Egészségügyi l\{inisztérium közvetlen felügye
lete alá tartozó egyéb fekvőbeteg-gyógyintézetnek, a 
fővárosi, a megyei, a megyei jogú városi tanács végre
hajtó bizottsága egészségügyi osztálya által kijelölt 
fekvőbeteg-gyógyintézetnek, a Közlekedés- és Posta· 
ügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó egészségügyi 
szolgálat, illetőleg a fegyveres erők és a fegyveres tes
tületek egészségügyi szolgálata keretében működő fek
vőbeteg-gyógyintézetnek a gyógyintézet vezetője által 
kijelölt belgyógyászati osztálya megállapította, hogy 
a beteg állapota hazai gyártmányú insnlin, illetőleg 
oralis antidiabeticum alkalmazásával nem tartható 
egyensúlyban. 

(2) A cukorbeteg részére csak olyan - belföldi for
galornbahozata1ra engedélyezett és folyamatosan besze
rezhető - külföldi antidiabeticum rendelhető, amely 
antidiabeticum alkalmazásának szükségességét a bel
klinika, illetőleg a fekvőbeteg·gyógyintézet kijelölt bel· 
gyógyászati osztálya megállapította. 

(3) A külföldi antidiabeticum alkalmazásának szük
ségességét a belklinikának, illetőleg a fekvőbeteg·gyógy· 
intézet kijelölt belgyógyászati osztályának vezetője 
(helyettese) írásban igazolja. Az igazolást két példány
ban kell kiállítani. Az igazolásban fel kell tüntetni a 
cukorbeteg nevét, születési évét, lakáscímét, a külföldi 
antidiabeticum 1negnevezését és a naponkénti szükséges 
ni.ennyiséget. A belklinika, illetőleg a belgyógyászati 
osztály a betegnek a gyógyintézetből való elbocsátása
kor az igazolás két példányát átadja a betegnek {hozzá
tttrtozójának) azzal, hogy az egyik példányt - a beteg 
nyilvántartásbavétele, illetőleg ha már korábban nyil
vántartásba vették, a beállott változásnak a nyilván
tartó lapokra rávezetése végett - át kell adnia a beteg 
lakása szerint illetékes rendelőintézet igazgatójának, 
illetőleg az általa a nyilvántartásbavétellel megbízott 
személynek [a továbbiakban: nyilvántartásba vevő: 
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5/1967. (Eü. K. 2.) Eü. M. sz. utasítás 4. §-ának (1) 
bekezdése], a másik példányt pedig rneg kell őriznie, 

(4) A külföldi antidiabeticmu alkaln1-azásának szük~ 
ségességét megállapító belklinikai, illetőleg fekv-őbeteg
gyógyintézeti belgyógyászati osztály köteles a cukor. 
beteget a gyógyintézetből való elbocsátásakor legalább 
két heti szükségletnek megfelelő mennyiségű antid.ia.. 
beticummal ellátni. 

3. § 

(1} A nyilvántartásba vevő a beteg (hozzátartozója} 
által átadott igazolás (2. § (3) bekezdése1 alapján a bete
get nyilvántartásba veszi, illetőleg ha már korábban 
nyjlvá.ntartásba vették, a beállott változást rávezeti a 
nála és a betegnél levő nyilvántartó lapra. Eztkövet-Oen 
a nyilvántartásba vevő vényre felírja, illetőleg feliratja 
az igazolásban n1egnevezett külföldi antídiabeticumot, 
legfeljebb 30 napra szükséges 1nennyiségben és a vényt 
az igazolással együtt a beteggel (hozzátartozójával) vagy 
a posta útján megküldi a Budapest Főváros 'l'anácsa 
Gyógyszertári Közpon·Gja 507. számú Gyógyszertárnak 

. (Budapest V„ Dorottya utca 13. sz.). 
(2) A gyógyszertár a. beteg (hozzátartozója) által 

átadott vényre kiadja, a vénynek a posta útján történt 
megküldése esetében pedig a beteg címére a szállítási 
díj utánvételezésével megküldi a rendelt külföldi anti
diabcticumot. A gyógyszertár a gyógyszerrel együtt 
átadja, illetőleg megküldi a beteg folyrunatos gyógy
kezeléséhez szükséges gyógyszerro.ennyiség biztosításá
ról szóló értesítést. 

(3) A cukorbetegnek a gyógyszertár é1·tesítésével je
lentkeznie kell a gondozá.st végző kezelőorvosnál (kör
zeti orvos, üzemi orvos stb.). A cukorbeteg részére -
a gyógyszertá:r ertesítése alapján - & továbbiakban 
a gondozását végző kezelőorvos rendeli a szükséges anti
diabetioumot az előírt mennyiségben. A kezelőorvos 
által írt vényt a továbbiakban a cukorbetegnek (hozzá. 
tartozójának) kell eljuttatnia az (1) bekezdésben meg
nevezett gyógyszertárhoz., mert továbbra is ez a gyógy
szertár adja ki (küldi meg a posta útján) a rendelt 
külföldi antidiabetieumot. 

(4·) Külföldi antidiabetieumnak a társadalombiztosí
tás szolgáltatásaira jogosult cukorbeteg részére rendelése 
esetében a ,,,,térítésmentes vény"~t - az erre vonatkoz9 
rendelke2-ések sz.::::rint - két példS.nyban kell lriállitani. 
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A vény mindkét példány~t át kell adni, illet5ieg.:nlég;"··· 
Kell küldeni az (l} bekezdesben megnevezett gy6gy~ 
szertárnak. 

4. § 

(l) l{a a cukorbeteg gondozásá~ végző ~eu:;IőorvoS 
b 1 , ásza.ti szakrendeles (belgyogyasz cso

vagy _a - ~, g~~{Üivizsgáló főorvos) vóle1nénye szerint a 
portvezeto, e _ k ·av·ulása vagv rosszab-
cukorbetegnél - áliapotána 3 . ~ ' .ili"""ld',-.-

.. "d • foil' &se stb, rruatt - a i>:l o_ l bodása, szovo meny ~ ep .. , , , ek illetőleg 

anti?iabetic1:n; ~~~~=~a, :::;~;~~:~zukséges, a 
napi mennyisege, illl „1 " a " ' (1) bekezdésében 

t b lklinika:ra eto ee -· :i , , betege e ' 6 . -.A t kij'elölt belO'yogya.-
e:oilltett fekvőbeteg-gy gyin'.""ze • e 

sza1i ~z~~itf!-!:11 ill!:::~ fekvőbeteg-~7óg~~:~ 
kii~Íölt belgyógyászati o~z~ályár;ak vezlkaetol1e (~ á~ak 

külföldi ant1diabet1cum a inaza~ ' 
tese), ha a „ ha a cukorbeteg reszere 
szükség~ss~ge ~e~szunt~. v~fch anticliabeticun'.i. mennyi
naponkenti szüksegea kiilib b .1, tt .,,.áltozásr61 két 

• • 'lto • állat'- e a ea io ~ 
segeben v~ . zas , ~ , • . A beTu:linika, illetőleg a 
példányban igazolast allit ki. 1 ó · tézPtből 
belgyógyásza.ti osztály ~ be~~t ap!~!~t o,-badja 
való _elbocsátásakor az 1~?'~0 k) a zal hogy az egyik 
a ,be;wgne~t(hko~tá~~z~a:~ván~artásba vevőnek, a 
peldanyt a e ~ • „ . · 

, ik . éldán t pedig meg kell o~1zn.Ie.. , . n 
l~ bJhlnu~ illetűleg a belgy6gyaszat1 osztaly egy be,-_ = ' .. , p 'b _ ellátja legalább ket 
a beteget - szükség es~té ~n · , ű antidifLbeti-

~~~~:;~~~i~~~:1Z1~. §.~:~:fait rendelkezé-

sek az irányadók. 
5. § 

_ lamint a megyei és a megyei 
A fővár~s1_ ta-i;i-ács, va, -ha'th bizott.ságai egészség

jogú városi t~~so:"' v;gre :roJködési terVletükön levő 
ügyi osztályai kote e';e ,a.. . szerveket tájékoztatni 
gyógyintézeteketi, . egeszs~?u~ 'rr intézotet (fekvŐ· 
a:rról hogy melyik fekvobeteg-gy.otoY kiilf„ldi 

- ' , · t, teket) ielölték k1 arra, hogy 0 

beteg~gyo~yiu ez.elk~1 ~,i;:ának szükségességét igazol· 
antidiabeticum a =mRZ""'> ' 

hassák. 
6. § 

Ez az ut.asítás az 1907. é--qi szeptember hó 1. napján 

lép ha.t-ályba. 
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KÁBÍTÓSZEREK 

Az egészségügyi 'lniniszter 29/1908. (Eü. J{. 12.) Eü. ll!~ 
számú utasítása a kábítószerek gyógyászati célra >·endelé
sének és gyógyszertárból kiadásának, valainint a gyógy. 
szertárakban és a gyógyintézetekben a kábítószerek beszel._ 
zésének, kezelésének, nyilvántartásának, selejtezésének és 

1negse1nmisítésének szabályozásáról* 

A kábítószer termelésének, gyártásának, feldolgozá
sának, forgalombahozatalának, raktározásának és hasz
nálatának szabályozásáról szóló 1/1968. (V. 12.) BM
Eü. M. együttes rendelet 12. §-ában foglalt felhatalma
zás alapján - a kábítószereknek a társadalombiztosítás 
terhé1·e történő rendelését illetően a Szakszervezetek 
Országos Tanácsával egyetértésben - a következőket 
rendelem: 

Orvosi vényen kábítószer rendelése 

1. § 

(1) Az 1/1968. (V. 12.) BM-Eü. 11-:L számú együttes 
rendelet mellékleteiben felsorolt kábítószereknek és ká
bítószert tartalmazó készítményeknek (a továbbiakban: 
kábítószerek) gyógyászati célra a társadalombiztosítás, 
a Honvédelmi. Minisztériun~ és a közgyógyellátás ter
hére gyógyszerellátásra jogosult (a továbbiakban: díj
talan orvosi ellátásra jogosult) személyek részére tör
ténő rendelésénél az egyéb gyógyszerek rendelésére vo
natkozó rendelkezéseket az alábbi bekezdésekben meg
állapított kiegészítésekkel kell alkalmazni. 

(2) A vényt két példányban kell kiállítani. A máso
lati példányra rá kell írni a „Másolat" szót. Az orvos 
köteles a vény mindkét példányát aláírni 6s hivatali 
bélyegzőjének jól olvasható lenyomatával ellátni. 

(3) A vényen fel kell tüntetni a beteg életkorát, a 
rendelt kábítószer mennyiségét törzskönyvezett 

*~4- 7/1969. (Eü. K. 4.) Eü. Jl.L sz. utasítás alapján 
módosított szöveg. 
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gyógyszerkészítményeknél, ha az többféle hatáserősség
ben van forgalomban, a készítmény hatáserősségét _ 
valamint a használati utasítást. ' 

(4) Kábítószernek minősített törzskönyvezett gyógy
szerkészítmény rendelésénél a készítmény hatáserős
ségét arab számmal és betűvel [pl. llíorphinum hcl. 
inj. 2% (duo per centum)], a rendelt adagolási egységek 
{inj., tabl., supp- stb.) számát pedig római számmal é§_.,,„,, 
betűvel kell kiír11i. Ha a készítmény csak egyféle hatás
el'Ősségben van forgalomban, a vényen csak az adagok 
számát kell feltüntetni. 

(5) lVIagisztrálisan elkészítendő kábítószer tartahnú 
gyógyszel' rendelésénél a gyógyszerben foglalt kábító
szer mennyiségét arab szá1runal és betűvel, az adagok 
számát (Dent. tal. doses, divide in doses) római számmal 
és betűvel kell feltüntetni. 

(6) Ha az orvos a kábítószert a meghatározott leg
nagyobb egyszeri, illetőleg napi adagnál nagyobb meny
nyiségben rendeli, köteles a vényen a kábítószer meny
nyiségét az 5. §-ban megállapított módon külön meg
erősíteni. 

(7) A vényen a használati utasítást pontosan, félre
érthetetlenül kell nl.egadni. Ha az orvos olyan hasz
nálati utasítást kíván adni, hogy pl. fájdalom esetében 
10 cseppet vagy egy tablettát, a vényen azt is meg kell 
jelölnie, hogy a beteg naponként összesen legfeljebb 
hány cseppet, illetőleg tablettát vehet be. Ha az orvos 
a vényen használati utasításul „az orvos kezéhez" sza
vakat :tünteti fel, külön használati utasítást adnia nem 
kell. A vényen használati utasításul „rendelet szerint" 
vagy „utasítás szerint" megjelöléseket alkalniazni nem 
szabad. 

(8) Ha az orvos összetett gyógyszerben a Tinctura 
opii, a Pulvis opii, illetőleg az Extractum, opii kábító
szert hatáskiegészítés céljából rendeli és a rendelt ösz
szetett gyógyszer össznl.ennyiségében a Tinctura; opii a 
0,75 g-ot (45 cseppet) vagy a Pulvis opii a 0,08 g-ot, 
illetőleg az ExtractLun opii a 0,05 g-ot nem haladja meg, 
az (5) és a (7) bekezdésben foglalt rendelkezéseket nem 
kell a.lkalmazni. 

2. § 

(1) A társadalombiztosítás, a Honvédeln1i l\íirllsz
tél'ium, illetőleg a közgyógyellátás terhére gyógyszer
ellátásra nem jogosult (a továbbiakban: díjtalan orvosi 
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el.Játá-e1·a nerr1 jogo2ult} személyek ?éaWi'e kábít-02.zerV 
csak nyomtatott vagy gi.unibélyegzős fejléccel ellátott 
vényűrla.pon szo,bad rendelni. A vényűrlap fejlécének 
tartaJ.mazni8: kell az orvos nevét, az „orvos" szót vagy . 
a szakorvosi . clinet és a magánorvosi rendelő cín1ét 
(község, város, utca, házszáin). · 

(2) Az orvosi vényt tintával vagy tintairónnál egy 
példányban kell kiállítani. A vényen fel kell tüntetni 
a. beteg nevét, életkorát, lakáscímét és a rendeiés k<::ltét 
valanrint az 1. § ( 4)-(8) bekezdéseiben foglalt rendel: 
kezések; szeri.."'1t a rendelt kábítószert. Az orvos köteles 
a szabályszerűen kiállított vényen a nevét olvashatóan 
aláírni vagy azt kézjegyével és névbélyegzőjének lenyo
ma tá, val ellátni. 

(3) A kórházak és a ldinikák járóbeteg-szakrendelé
s~in, a díjtalan orvosi ellátásra nem jogosult betegek 
res7..ere ~ kábítószert a kórház {klinika} Yényűrlapján 
kell rendelni. A vényt a reudelőorvosnak olvashatóan 
alá kell írnia és el kell látnia a kórház {klinika) bélyeg
zőjének lenyomatával. 

3. § 

Ha az orvos az „orvosi táskája" részére rendel kábító
szert, a vényen a kábítószer nevét, n1ennyiségét [J. § (4) 
és (5} bek.] és az „orvosi táska részére" szavakat kell 
feltüntetnie. 

4. § 

(1) Kábítószert álla.tgyógyRsza.ti célra fejléccel ellá
tott vényűdapon kell rendelni. A \Tényűrlap fejlécének 
tartalmaznia kell az állatorvos nevét, munkakörének 
megnevezését és munkahelyének címét (község, város, 
utca, házszám). Az Állatorvostudományi ll:gyete1nen, 
valamint az állatk6rházakban állatgyógyászati célra 
kábítószert az intéZJ.nény vényűrla.pján kell rendelni. 

(2) A tintávBJ vagy tintairóru1al egy példányban ki~ 
állítandó vényen fel kell tüntetni az állat tulajdonosá
nak ne~,Tét, lakáscb.nét és a rendelés keltét, valamint az 
1. § (4), (5), (7) és (8) bekezdéseiben fogfalt rendelkezések 
szerint rendelt kábítószert. A használati utasításban az 
állat faját és da,rabszámát is meg kell jelölni. Az állat· 
?rvos köt.eles a vényt aláírni és hivatali bélyegzőjének, 
illetőleg az intézmény bélyegzőjének lenyomatával el
látni. ,' 
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5. § 

Ha az orvos, illetőleg az. állatorvos a már kiállított 
vényen változtatást (utólagos javítást) eszközöl, ezt a 
javított résznél külön meg kell erősítenie, éspedig a 
kábítószernek díjtalan orvosi ellátásra jogosult beteg 
részére rendelése esetében - a vény mindkét példányán 
- kéz.jegyével és hivatali bélyegzőjének lenyopui.~~:_yal, 
a kábítószernek díjtalan orvosi ellátásra nem jogósult 
beteg részére rendelése esetében olvasható aláírásával 
vagy kézjegyével és névbélyegzőjének lenyomatával, 
a kábítószernek állatgyógyászati célra rendelése eseté
ben kézjegyével és hivatali bélyegzőjének lenyomatával. 
A kórházban (klinikán), illetőleg az Állatorv~ostudo· 
mányi. Egyetemen vagy állatkórházbu.a kiállított vé
nyen eszközölt vált.ozt.atást a javított résznél a vényt 
kiállító orvos (álla:torv~os) olvashs,tó aJáírfü?.ávalkellmeg
erősíteni. 

6. § 

(1) Ha a betegnek tíz napnál hosszabb időn át folya· 
matosan és rend.szeresen kábítószerre van szük..o::ége, az 
orvosnak a vény - a kábítósz.c:rnek díjtalan orvosi 
ellátásra jogosult beteg részére rendelése esetében a 
„:Ufásolat" jelzéssel ellátott Vény - hátlapján fel kell 
tüntetnie, hogy a beteg részére a kábítószerből előre
láthatólag mely időpontig, milyen időközönként, w..ilyen 
mennyiség szükséges. Az orvos köteles egyben a beteg 
(hozzátartozója) :figyebnét felhívni nrra, hogy a vényt 
a kábítószer kiadásának engedélyezése végett a beteg 
lakóhelye szerint illetékes járási, járási jogú városi, 
illetőleg városi (fővárosi) kerületi tanács végrehajtó 
bizottsága egészségügyi osztályának, illetőleg csoportjá· 
nak (a továbbiakban: elsőfokú egészségügyi hatóság) 
mutassa be, a kábítószer kiadásának engedélyezése után 
pedig a vényt hozza vissza, a vényt kiállító orvoshoz. 

(2) Az elsőfokú egészségüg;yi hatóság a kábítószer 
kiadásának engedélyezése előtt eUenőrzi, hogy a be
mutatott vényt az ol.'vos a jelen utasítás rendelkezései
nek megfelelően állította-e ki. A vény szabályszerű 
kiállítása esetében s,z elsőfokú egészségügyi hatóság a 
vény - a kilbít6srern.ck díjt.a.lan orvosi ellátásra jogo
sult beteg részére rendelése esetében a „Másolat'' jel
zéssel ellátott vény - hátlapjára rávezeti, hogy a 
gyógyszertár a rendelt kábít6szerből mely időpontig, 
milyen ~dí5k6zönként,, milyen mennyiséget adhat ld. 
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(3) A._z elsófokű egészségüg;yi hatóság ki'.tbítószer fo. 
lyamatos kiadását legfeljebb három hónapi időtartamra 
engedélyezheti. Ha az orvos megállapítása szerint a 
betegnek három hónapon túl is szüksége van a kábító.· 
szerre, űgyszintén ha az orvos megállapítása szerint 
a beteg gyógykezeléséhez az engedélyezett ká!:títószer 
helyett más kábítószerre, vagy az engedélyezettnél na
gyobb mennyiségű kábítószerre van folyamatosan SZűk. 
sége, az elsófokű egészségügyi hatóságtól újabb enge
délyt kell kérni. 

( 4) Az elsőfokú egészségügyi hatóság köteles a kábító
szer kiadásának engedélyezéséről, az engedély meghosz
szabbításáról és az engedély esetleges módosításfu_.ól 
megfelelő nyilvántartást vezetni. A nyilvántartást a 
Belügyminisztériun1 ellenőrző szerveinek betekintés vé
gett rendelkezésre kell bocsátani. 

7. § 

(1) Az elsőfokú egészségügyi hatóság engedélyével 
ellátott vény bemutatásakor az orvos a beteget nyilván
tartásba veszi. A_ nyilvántartásnak a következő adato
kat kell tartalmaznia: sorszám, a beteg neve és lakcíme, 

_az elsőfokú egészségügyi hatóság engedélye alapján mi-
lyen kábítószerből, n1ely időpontig, milyen időközön. 
ként, milyen mennyiség adható ki. A beteg nyilvánt.ar
tásbavétele után az orvos a vény (a „1\fásolat" jelzéssel 
ellátott vény) hátlapjára az elsőfokú egészségügyi ható
ság által rávezetett engedély alatt ráírja a nyilvántartás 
sorszámát, azt aláírja és - ha a kábító.':lzert díjtalan 
orvosi ellátásra jogosult beteg részére rendelte - ellátja 
hivatali bélyegzőjének lenyomatával. Ezt követően a 
vényt átadja a betegnek. 

(2) Ha az els6fokú egészségügyi hatóság díjtalan or
vosi ellátásra jogosult személy részére engedélyezte tíz 
napot meghaladó időtartamra a kábítószer kiadását, 
az orvos köteles az e1nlített beteg részére - nyilván
tartása alapján - az elsőfokú egészségügyi hatóság 
által megállapított időközönként a,z esedékes mennyi
ségről két példányban vényt kiállítani. A „I\fásolat" 
jelzéssel ellátott vényre rá kell írni az orvos nyilván
tartásának sorszán1át. 

5B4 

Az on:osi vényen rendelt kábítószernek 
közforgahnú gyógysze-rtárból kiadása 

8. § 

1 k •b't' ek a köz-(1} Az orv-osi vényen rendet a l oszern •" 
alm, ó yszertárból történő kiadására az egyeb 

for?" u g: ~iadására vonatkozó rendelkez.3:s~k~~-- az 
~Íá~1;':(;)e és (3) bekezdésben fogla.lt eltérésekkel kell 

alk~ln~:!,·z orvos a. rendelt kábítószer me~yiségét és 
~)alva kiadandó kábítószernél az adagszamot :i;em 

a J § (4) és (5) bekezdésében foglalt rendelke,ze~e.k 
az • 1 . n vagy ha a rendelt káb1to· szerint tüntette fe a ve:i-ye ' . 'll 't tt legna-

. szeri vagy napi adagJa a mega ap1 o , 
sz~b~~da okat meghaladja és ezt az or':o~ a venyen 
g~ 5 §-ba! tnegállapított módon nem erosrt:ette 1;3-~g, 
~ • - 'n ha az orvos a vényen a használa.t1,utas1t:i-st 
~:::~"7. § (7) bekezdésben foglalt ren~elkezes, s~ermt 
tüntet.te fel, a közforgalmú gyógs:szertar ?' káb1t~~z;i~: 
csak Statim", „Cito" vagy „Per1culum m mor~ Je k 

• el„történő rendelés esetén adhatja ki, a.kkor, IS csa -
zess . , b ly a Gyogyszer-legfeljebb olyan összmennylSeg en, ame . 
könyvben megállapított legnagyobb napi adagot nem 

haladja meg. _ tk ' endclkezésck elle-(3) Ha az orvos az e.rre vona ozo r . , 
, ·, _ b t g lakáscímét, a beteg életll:orat nere a venyen a e e .e:···· tot ~ a 

endelGs keltét elmulasztotta .._e1vun ~ rn,_ 
va~y a :, a vényt átadó személytől megkérdezi a 
~;igys~e~~~~ot a"'t a vényre rávezeti, aláírásával n~eg
er~~~S az így' ki;gészített vényre,;uadja a ~~ító~z::~; 
Ha a beteg lakáschne „BM orvosa. vagy „ or ~ 
feliratú bélyegző lenyomatával ellátott vényer;- n;nck'. 

1 k • b•t • t a beteg lakasmmene feltüntetve, a rendet a1 .1 os~er 
feltüntetése nélkül kell kiadn1. _ . , . T~ 

(4) A kiadott kábít6szer átvetclét a gyógyszer_.at~~-
vő'e a vényen - a kábítószernek dfitalan .orvosi :i, . 

, J • osult személy részére rendelese esete~e1~ ": veny t~r~f ~~példányán _ aláírásával és a szernelyi if!a~ol
~i: a :zámának feltüntetésé-vel igazolja. 4 személy'~ 'Uga
~~l~~n számának hel'ifes feltüntetését a gyogyt;zerész~ ellen,: 
" . . y köte!,es A „B1'il orvosa" vagy a „HM o, vo~a . 
ori~ni , ,. . " l t ' al ellátott vényeken a sze1nelyi felw·atu betyegzo enyoma av 
igazolvány számát feltüntetni ne-m kell. 
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9. § 

(1) Az elsőfokú egészségügyi hatóság engedélyével cl 
lát?tt vén~e a káb~tós~ert csak ugyanaz .a közforgaimŰ 
gyogyszertu_r adhat.Ja ki folyamatosan. 

~2) A díjtalan orv?s} ell~tás~a jogosu.1:t. személy ré· 
szere ~endelt és ,a~ eisofoku eg_~szségügyi hatóság által 
engedelyezett káb1t6szert a kozforga.lmú gyógyszert;á~ 
első ízben az elsőfokú egészségügyi hatóság engedélyével 
és az orvos nyilvántartásának sorszámával ellátott két 
példáp.yban kiállított vényre, a továbbiakban pedÍg az 
orvos részéről az elsőfokú egészségügyi hatóság által 
megállapított időközönként két példányban sza-bály
szerűen kiállított vényre adja ki. 

(3) A díjtalan orvosi ellátásra ne111 jogosult SzemélY 
részére rendelt és az elsőfokú egészségügyi hatóság által 
engedélyezett kábítószert a közforgalmú gyógyszertár 
az elsőfokú egészségü.gyi hatóság engedélyezésével és 
az orvos nyilvántartásának sorszámával ellátott vényre 
adja ki folya.inatosan . .A gyógyszertár a kábítószernek 
első ízben történ6 kiadásakor a vénvt visszatartja és 
annak alapján a kábítószert a. beteg részére az elsőfokú 
egészségügyi hatóság által engedélyezett időközökben 
az engedélyezett mennyiségben kiadja. A kábít6sze; 
á~véte~ét és az átv:étel időpontj,át az átvevő a vény 
hatlapJá:ti - hely hiá.n.yá.ban a vonyhez erősített papír
lapon - igazolja az aláírásával. 

( 4) A közforgalmú gyógyszertár működésének ídeigM 
lenes sziineteltetése esetében a gyógyszertár vezetője 
köteles a szüneiBlt-etés tartama alatt kiadandó gyógy
szereket előre olk.észfteni, illetőleg előkészíteni és azokat 
a vonatkozó vényekkel együtt jegyzőkönyv kíséretében 
a helyettesítő közforgalmú gyógyszertár vezetőjének 
átadni . .A helyettesítő gyógyszertár vezetője az átvett 
kábítószerekről a szünetelő gyógyszertár működésének 
újbóli megkezdése napján elszámol ez ut6bbi gyógyM 
szertár vezetőjének. 

(5} Ha a beteg- (hozzátartozója) bármely okból fel 
nem használt kábítószert a közforgalmú gy6gyszertárM 
nak visszaszolgáltat, a gyógyszertáJ: a visszavételről 
jegyzőkönyet készít. A jegyzőkönyvnek a következő 
adatokat kell tartalmaznia: az átvétel időpontja, a 
beteg neve és lakáseíme, az átvett kábítószer neve és 
mennyisége. A jegyzőkönyvet a. kábítószert ·visszahozó 
személlyel alá kell íratni. A visszahozott kúbftószei·t 
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mint selejtanyagot a jegyzőkönyvvel együtt annak meg· 
semmisítéséig a kábítószerszekrényben elkülönítve meg 
kell őrizni. 

10. § 

(1) A közforgalmŰ gyógyszertárakban minde;i vé11;yt, 
amelyre kábítószert adtak ki, vissza kell.tart:a~. _4._yisz· 
szatartott vényeket - a díjtalan orvosi ellátasra JOgo· 
sult személyek részére két példányban kiállított vénye~
nél a Másolat" jelzéssel ellátott vényeket - sorsza· 
mozva"és összefő.zve két évig meg kell őrizni. A vénye~ 
sorszámozását minden naptári évben újból kell kezdem. 

(2) Azokat a vényeket („Másolat" jelzéssel elláto~t 
vényeket.), amelyeken az orvos Tinctura opii vagy Pulvi~ 
opii, illetőleg Ex:tracturn opii kábítószert tartalmazo 
olyan összetett gyógyszert rendelt, amelybe~ az emlí
tett kábítószer összmennyisége nem halad.Ja meg az 
1. § (8) bekezdésében meghatározott mennyiséget, sor
számozá-s nélkül a 14. § (3) bekezdésében megállapított 
időpontig meg kell őrizni. 

A közf<Yrgalmú gy6gyszertárahrw.k kábítószerekkel való 
ellátása; a közforgalmú gyógyszertárakban -

a kábítószerek nyilvántartása, tárolása és elszámalása 

11. § 

{l) .A közforgalmú gyógyszertár a szükséges kábít~
szereket az erre a célra rendszeresített megrendelo
füzetben Iev5 rendelőlappal a megyei (fővárosi) tanács 
gyógyszertári központjának (a továbbiak~an: gyógy
szertári központ) gyógyszerraktárából szerzi be. 

(2) A megrendelőlapot másol~papír a!kalmazá.aáv~l 
három példányban kell kiállitaru . .Az elso (feh~r színu) 
példány a megrendelőfüzetben marad, a második (sárga 
színű) és a harmadik (kék színű) pél~~- a gyógyszer
tár vezetője megküldi a gyógyszertári kozpont gyógy
szerraktárának. A gyógyszertári központ gyógyszerrak· 
tára a sárga színű példányt visszatartja, a kék színű 
példányon pedig feltünteti a- leszállított ~bító~.zei;ek 
mennyiségét és azt igazolásával ellátva visszaküldi a 
közforgalmú gyógyszertárnak. 

(3) Ha a Ieszállitott kábítószerek menny.iségé~~ el
térés mutatkozik, erről három példányban Jegyzokony-
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vet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell 
az észlelt mennyiségi eltérésre vonatkozó adatokon felül 
a csomagoláson feltüntetett adatokat (pl. a gyártó, 
esetleg a forgalombahozó nevét, a gyártási számot, ~ · 
csomagoló és az ellenőr nevét, az esetleges vizsgálati 
számot) is. A jegyzőkönyv egy példányát a gyógyszer: 
tárban kell őrizni, két példányát pedig meg kell küldeni 
a gyógyszertári központnak a szükséges intézkedés meg
tétele végett, 

12. § 

(1) A közforgalmú gyógyszertárakban a beszerzett, 
valamint a kiadott kábítószerekről nyilvántartást kell 
vezetni. 

(2) A közforgalmú gy6gyszertárban minden- kábító· 
szernek minősülő anyagról és készítményről az erre a 
célra rendszeresített kábítószernyilvántartási lapot kell 
kiállítani. A különféle hatáserősségben forgalomba ke· 
rúlő, ugyanazon hatóanyagot tartalmazó, kábítószernek 
minősülő törzskönyvezett gyógyszerkészítményekrőlkll:· 
lőn-külön kábítószer-nyilvántartási lapot kell kiállítall;'• 

(3) A kábítószer-nyilvántartási lap „bevétel" r~ze· 
ben a megrendelőlap sorszámát és a bevételezés idő· 
pontját, valamint a bevételezett anyag (készitmény) 
mennyiségét kell feltüntetni. A kábítószer-nyilvántfil"• 
tási lap ;,kiadás" részében - vényenként külön-külön 
tétel alatt - a vény sorszámát és a kiadott kábítósze~ 
mennyiségét kell bevezetni. A kábítószert tartalmazo 
törzskönyvezett gyógyszerkészítményeknél mind a „be
vétel'', mind a „kiadás" részben nem a gyári csomagolá
sok súmát, hanem az adagolási egységek (tabl., amP· 
stb.) darabszámát kell feltüntetni~ . 

(4) A kábítószer-nyilvántartási lapokat minden nap
tári év végével le kell zárni. A bevétel és a kiadás között 
egyenleget kell vonni. A kábítószer-nyilvántartási Iapan 
mutatkozó zárókészletet a következő naptári évben 
mint nyitókészletet kell a kábítószernyilvántartási lap 
„bevétel" részében - az előző évi adatoktól megfelelően 
elkülönítVe (egy sor kihagyásával) - feltüntetni. ~ 
előző évi kiadások lezárása után a következő évi ki
adásokat új oszlopba kell bevezetni. 

13. § 

A kábítószereket erős falú és biztonsági zárral ellátott 
szekrényben vagy .fiókban kell tartani. Szükség eseté-
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ben a ;;~::6::~t~~~~~J~~~ rényben is 
fiókban. 

1) A közforgalmú gyógys~ert.árak~·.··.·· .· .. ,._. <_·\' 
( é é el járó anyagveszteség (porlódás, s . . „ , ~-~· · • 

kezel s v - ímén _ a jelen utasítás alkal.nllt,za.sa 
párolgás ~l~~l e:_ porok esetében legfeljebb -5%, folya-
zernpontJ r bb lOo/c számolható el. --
~ék esetében l~gfe Je .lmú g;ógyszertár kábítószer~éSz-

(2) Ha a kozforga va1 1 kábítószer készleteben 

1 t
'nek ellenőrzésekor haamt' e :ott kálón (a továbbiak.

e e zd" ben meg aro él," y 
(1) beke es. . - t tkozik erről négy P ~n · 

az J") f< lüll hiány mu a ' "k'' egy ban: ká 0 e ll készíteni. A jegyzo onyv , 
ba.n jegyzőkönhe~, k~st végző kiküldött veszi át, ke~ 
P

éldányát az e ,enorz rtár vezetője köteles megkül~eni 
' át a gyogysze 'J..:l.!- 't pedig a 

p.éidanY t'ri· központnak, egy pe uu..uya --1.t.-· ko··z. 'gyszer a # • • A gyógyszen . .u.rl 
a ~zertár?,a~ kell e meg~~=~~át megküldi a megye~ font a j~gyz:,on~é;!h~.jtó bizottsága egészségügyi 
(f"várost) ta cs 
o:ztályána~. lmű gyógyszertár kábítószerk~~zleté· 

(B) Ha kozforga T" ct opii a .pu}vis opn és az 
„ , ekor a in ura ' hián em 

nek ellenorzes .. kábít6szerekből kálón felül. y n 
Extract~ 0~1~0. § (2) bekezdése a.lapj.ái; VISsza~:~~~~ 
m?-tat~o hl.adott kábítószerek menn~segét ~ell és a 
venye re ás. lapokra rávezetru nem 

er-nyilvántart 1 ell őrző közeg jelenlétében 
~isszat.artott v~Íie~e~:z pedfg ezekből a kábítószerek· 
meg kellseroil'? _eni. utatkozik, a 10. § (2) bekezdése 
bŐI" kálón felüli hiány m é yekre kiadott kábítószere~ 
alapján visszatartott v n kábítószer-nyilvántartási 

ennyiségét egy tételbe~ a zetni és a visszatartott 

l
n"pokra pótlólag rá ke 1 ':"~~tva a 10. § (1) bek.ezdé· 
• gy sorszámma e.ua , , · g vényeket e delkezés szerint ket ev1g me 
'ben megállapított :en említett kábítószerekből 

se . . Amennyiben az 'b't' k 
kell őr1znI.. 'n ek alapján kiadott .ka 1 oszere 
a visszatartott v~ ·~'tószer-nyilvántartás1 lapokra rá
rnenn)-riségének. a k:l'1 felüli hiány mutatkozik, a (2) 
vezetés~ után islalt r:delkezés szerint kell eljárni. 
bekezdesben fog 

15. § 

'tó " k zelése, tárolása közben. a ,kB;· 
(1) Ha a káb~ é s~~en ~árrnely okból (törés, kiszoro

bít6szer rnennyis g 
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dás stb. miatt) veszteség (hiány) állott elő, a közfor
galmú gy6gyszertár vezet6je köteles arról három pél
dányban jegyzőkönyvet készíteni. A jegyzőkönyvnek 
tartalmaznia kell a kiszóródott, használhatatlanná vált 
vagy me~emm~sült kábítószer nevét és rilennyiségét, 
~ veszteseg bekovetkezésének körülményét éS időpont
J~~· A jeITT1'.~ő~önyv két példányát a gyógysz.ertár ·veze
tOJ~ megküldi a gyógysz.ertári központnak, amely az 
e'?yik példányt a megyei (fővárosi) tanács végrehajtó 
bizottsága egészségügyi osztályához továbbítja. 

(2) A megsemmisült kábítószer mennyiségét a vonat
kozó kábítószer-nyilvántartási lapon a ,,kiadás" részben 
f~l kell tüntetni, a jegyzőkönyvnek a gyógyszertárban 
VlSszatartott példányát pedig - mint kiadási bizony
latot - a megfelelő sorszámmal ellátva a vények közé 
kell helyezni. 

(3) A használhatatlanná vált (meg nem semmisült) 
kábítószert össze kell gyűjteni és mint selejtanyagot 
megsemmisítésig a kábítószerszekrényben elkülönítve 
meg kell őrizni. 

16. § 

Ha a közforgalmú gyógyszertár bármely okb61 (pl. 
a .. forgalomból történő kivonás miatt) a gyógyszertári 
kozpont gy6gyszerraktárának kábítószert küld vissza 
vagy egy másik gyógyszertámak kábítószert ad át, ~ 
to~bbítandó kábítószerekről három példányban szál
lítóJegyzéket kell kiállítani. A szállitójegyzék két pél
dányá~ a küldeményhez kell mellékelni, amelyek közül 
az egyiket az átvevő az átvétel igazolásával köteles a 
gyógyszertá~ak visszakülderú. A szállítójegyzékeket a 
kábítószer-nyilvántartási lap kiadási illetőleg bevéte
lezési bizonylatként meg kell őrizni. ' 

A gyógyinJézde/cnek kábítószerekkd való ellátása; 
a gyógyi"ntézetelcbe:n a káhít6szerek nyilvántart4sa, kezdése 

és elszámolása 

17. § 

(1) Az intézeti gyógyszertárral vagy gyógyszerész 
által vezetett gyógyszerraktá.rral rendelkező fekvő
befie~·gy6gyintézetekben - ide nem értve a.z egyetemi 
kliniká~t - a kábítószer-felelős az intézeti gyógy
szertár, illetőleg a gyógyszerraktár vezetője. Az egye-
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temi klinikákon a kábítószer-felelős a klinika gyógy
szerfelelős orvosa. Az egyéb fekvőbeteg-gyógyintézetek
ben az intézet vezetője köteles kábítószer-felelős orvost 
kijelölni. 

(2) A kábítószer-felelős feladata a kábítószerek be
szerzése irá:i::tti intézkedés, a beszerzett kábítószerek 
nyilvántartása és gondoskodás arról, hogy a_ fe~~ő
beteg-gyógyintézetben a kábítószerek kezelés-e, tliro
lása, a betegekhez való el-juttatása és elszámolása a 
jelen utasítás rendelkezései szerint történjék. 

(3) A kábítószer-felelős köteles évenként legalább 
egyszer a fekvőbeteg-gyógyintézet valamennyi fekvő
betegosztályán a kábítószerek kezelését (tárolását) és 
nyilvántartását (elszámolását) ellenőrizni. Az ellenőrzés 
megtörténtét a kábítószer-nyilvántartási lapokon az 
időpont feltüntetésével és aláÍrásával igazolnia kell. 

18. § 

(1) Az intézeti gyógyszertár a kábítószereket a 
Gyógyáruértékesítő Vállalattól vagy a gyógyszertári 
központ gyógyszerraktárától szerzi be. A beszerzésre 
a 11. § (1) és (2) bekezdésében foglalt rendelkezések az 
irányadók. , 

(2) Az intézeti gyógyszertárral nem rendelkező fekvő
beteg-gyógyintézet a betegellátáshoz szükséges kábító
szereket a Gyógyáruértékesítő Vállalattól, a gyógy
szertári központ gyógyszerraktárától, közforgalmú 
gyógyszertárból vagy intézeti gyógyszertárból szerzi 
be. A kábítószernek a Gy6gyáruértékesftó Vállalattól 
vagy a gyógyszertári központ gyógyszerraktárától való 
beszerzésére a 11. § (1) és (2) bekezdésében foglalt 
rendelkezések az irányadók. A kábítószernek közfor
galmú vagy intézeti gyógyszertárból való beszerzése 
a szükséges példányszámban kiállított megrendelőlap
pal történik. A megrendelőlapon fel kell tüntetni a 
fekvőbeteg-gyógyintézet megnevezését, a rendelés kel· 
tét, valamint az 1. § (4)-(6) bekezdéseiben foglalt 
rendelkezések szerint a rendelt kábítószert. Az aláírt 
megrendelőlapot el kell látni a fekvőbeteg-gyógyintézet 
bélyegzőjének lenyomatával. 

(3} Ha a leszállított kábítószerek mennyiségében el
térés mutatkozik, értelemszerűen a 11. § (3) bekezdé· 
sében foglalt rendelkezés szerint kell eljárni. 

(4) A gyógyintézet betegellátó osztálya kábítószer 
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igénylése esetében az orvos az igénylő· lapon az 1. § 
(4)-(6) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint kö. 
teles a kábítószert feltüntetni. 

19. § 

A kábítószereknek az intézeti gyógyszertá.rakban, & 
gyógyszerraktárakban és a fekvőbeteg-gyógyintézetek 
fekvőbeteg-osztályain történő kezelésére (tárolására) ~ 
nyilvántartására (elszámolására), valamint a kezelés és 
a nyilvántartás ellenőrzésére az egészségügyi intézn:í.é.· 
nyek gyógyszerkészleteinek nyilvántartására és elszá. 
molására vonatkozó rendelkezések az irányadók ;:tz 
alábbi 20. §és 21. §-ban foglalt kiegészítésekkel. 

20. § 

Az intézeti gyógyszertárakban kábítószerek kezelésé
vel járó anyagveszteség (porlódás, szóródás, bepárolgá.s 
stb.) címén - a jelen utasítás alkalmazása szempontjá
ból - porok esetében legfeljebb 3%, folyadék esetében 
pedig legfeljebb 8% számolható el. 

21. § 

(1) Az intézeti gyógyszertárral vagy gyógyszeréiZ 
által vezetett gyógyszerraktárral nem rendelkBző fekVő
beteg-gyógyintézetben a beszerzett, valamint a fekvő
beteg-osztályoknak átadott kábítószereknek gyógyszer.· 
nyilvántartó lapon történő nyilvántartásáról a kábító
szerfelelős orvos gondoskodik. 

(2) A fekvőbeteg-gyógyintézetek egyes fekvőbetei~ 
osztályain a gyógyszerfelelős orvos kezeli. a ká.bító, 
szereket és gondoskodik az osztálynak kiadott kábító~ 
szerek nyilvántartásáról. ·' 

22. § 

(1) Az Országos Mentőszolgálat kórházánál és ment.ő~ 
állomásainál a 17-21. §-okban foglalt :rendelkezéseket 
kell értelemszerűen alkalmazni az alábbi bekezdésekben 
foglalt kiegészítésekkel. 

(2) A kábítószereket a megyei mentőállomások a 
megyei vezető mentőállomástól, a megyei vezető mentő
állomások és a budapesti mentőállomások az Országos 
Mentőszolgálat központi raktárától igénylik, az erre a 
célra rendszeresített „Igénylés" e. űrlappal. 
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(3) Az Országos Mentőszolgálat központi raktárának 
kábítószer-ellátására a 18. § (1) bekezdésében foglalt 
rendelkezések az irányadók. 

23. § 

(1) A járóbetegellátás intézményei (rendelőintézet, 
üzemi orvosi rendelő stb.) a betegellátáshoz szükséges 
ktibítószereket - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel
pro ambulancia" gyógyszerigénylő könyvvel szerzik 

be. A rendelvényt - másolópapír alkalmazásával 
annyi példányban kell kiállítani, hogy két példány a 
kábítószer kiadásakor a gyógyszertárban maradhasson. 
A rendelvényen fel kell tüntetni az intézmény nevét és 
pontos címét, a rendelés keltét, a rendelt kábítószer 
nevét, valamint az 1. § (4)-(6) bekezdéseiben foglalt 
rendelkezések szerint a kábítószer mennyiségét és az 
adagszámot. Az aláírt rendelvény valamennyi példá
nyát el kell látni az intézmény hivatali bélyegzőjének 
lenyomatával. 

(2) A fekvőbeteg-gyógyintézet járóbeteg-szakrende
lése, valamint a kórház-rendelőintézeti egységben _mű
ködő rendelőintézet a kábítószert olyképpen szerzi be, 
mint a fekvőbeteg-gyógyintézet fekvőbeteg-osztálya., , 

{3) A beszerzett és a betegellátásho~ felhasznált káb1-
tószerekről nyilvántartást kell vezetm. 

24. § 

Az intézeti gyógyszertárakban, a fekvőbeteg.gyógy
intézetek gyógyszerraktárában és fekvőbeteg-osztályain, 
valamint -a járó betegellátás intézményeiben a kábító
szereket zfil-ható szekrényben, a többi gyógyszerektől 
elkülönítetten kell tartani. 

25. § 

A fekvőbet-eg-gyógyintézeteknél és a 'jár6betegellá.tás 
intézményeinél a 14. § (2) bekezdésében, a 15. §-ban és 
16. §-ban foglalt rendelkezéseket értelem.szerűen alkal· 
mazni kell. 

26. § 

A 17~21. §-okban és a 23-25. §-okban foglalt ren
delkezések értelemszerűen kiterjednek az állategészség
ügyi intézményekre is. 
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A kábítószerek sdejtezése és megsemmisítése 

27. § 

(1) A kábítószerek selejtezését a közfoi.-galmű és az 
intézeti gyógyszertárakban, továbbá a fekvőbeteg. 
gyógyintézetekben és a járóbetegellátás intézniényei. 
ben, valamint az állategészségügyi intézményekben a 
szakmai szempontok figyelembevételével folyamatosan 
kell végezni. 

(2) A selejtezett kábítószereket - ideértve a lejárt 
gyógyszereket is - azok megsemmisítéséig a többi 
kábítószerrel egy szekrényben, de azoktól megfelelően 
elkülönítve kell megőrizni. 

(3) A selejtezett kábítószereket évenként egy alka, 
lommal kell megsemmisíteni. A megsemmisítésnél jelen 
kell lennie az intézmény vezetőjének (helyettesének) 
és a területileg illetékes megyei (fővárosi) tanács végre, 
hajtó bizottsága egészségügyi osztálya által megbízott 
szakközegnek (pl. gyógyszertári központ szakközege}: 

( 4) A selejtezett kábítószerek megsemmisítéséről meg
felelő példányszámban jegyzőkönyvet kell készíteni~ 
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a megsezmnisités 
időpontját, a megsemmisített kábítószerek nevét és 
mennyiségét, valamint a megsemmisítés módját. 

(5) A jegyzőkönyv egy példányát az intézményriél 
meg kell őrizni, egy példányát pedig meg kell küldeni 
a megyei (fővárosi) tanács végrehajtó bizottsága egész~ 
ségügyi osztályának. 

(6) A megyei (fővárosi) tanács végrehajtó bizottsága 
egészségügyi osztálya a beérkezett jegyzőkönyvek alap
ján a tárgyévben megsemmisített kábítószerekről há· 
rom példányban tételes kimutatást készít. A kimuta
tásban intézményenként kell feltüntetni a megsemmisí
tett kábítószerek nevét és mennyiségét. A kimutatás 
egy példányát a megyei (fővárosi} tanács végrehajtó 
bizottsága egészségügyi osztályánál meg kell őrizni, két 
példányát pedig legkésőbb a tárgyévet követő év feb· 
ruár hó 1. napjáig meg kell küldeni az Egészségügyi 
Minisztériumnak. 
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Záró és hatálybaléptetó rendelkezések 

28. § 

Kézigyógyszertárban 
ne1n szabad. 

kábítószert készletben tartani 

29. § 

(1) A gyógysze:mint;a·vételezésr: j?~os1:1t szer~~;k_ 
· azolt szakközegeik ŰtJán ellenőrzes celJábol a káb1to
~~erekből mintát vehetnek. A mintavétel megfelelő el· 
ismervény ellenében történik. 

(2) A ká.bítószereJ:ből vett ~~~~at zárható hel~e~, 
a többi gyógyszern:untától elkülon1tve kell n:~gőr1zrn. 
Megsemmisítésükre a 27. § (3)-(6) bekezdése1oen fog
lalt rendelkezések az irányadók. 

30. § 

{1) A közforgalmű és az intézeti ~!ó~yszertá~ak~n, 
a fekvőbeteg-gyógyintézetekben, a Jarobetegellatás m
tézményeiben és az állategészségügyi intéz1?-ényekbe,n 
a kábítószerek beszerzésére, kiadására és nyilvántartá
sára vonatkozó minden iratot, valamin~ a les~á~!tott 
kábítószerek mennyiségében mutatkozo e~~re:-rol, ;1' 
kábítószerkészlet ellenőrzésekor a kálón felüli h~ányrol 
és a kábítószerek megsemmisí~~ről készített Jegyző-
könyveket két évig meg kell 61:1zn1. , , 

(2) Az orvosi vények, valamint a 15. § (2) oekezdesé· 
ben említett jegyzőkönyv megőrzésére a, 10. §-ban fog
lalt rendelkezések az irányadók. 

31. § 
(1) A gyógysze1-tár, a fekvőbeteg-gyóg~té.z:t, a 

járóbeteg-ellátó intézmény és az állategészségugyi in~z
mény vezetője abban az esetben, ha alapos gyanű mer?It 
fel arra, hogy kábítószerrel visszaélés tör~nt,, köteli;s 
erről a Belügyminisztérium Igazgatásrendeszet1„0s~ta
lyát (Budapest VIII., Mosony~ utca; 9.) és. a t~rület1,leg 
illetékes megyei (fővárosi) tanacs vegr~haJt6 b1~ottsaga 
egészségügyi osztályát haladéktalar;ul er~s~te~. 

(2) A megyei (f'óvárosi) tanács ~egr;eha~to btzottsá~ 
egészségügyi osztálya kötele~ az ii:rezmenyek ~bito
szerkészletében bármely okb?l _b?k~v~tke~ett ~,ányok
ról tett bejelentéseket megv1zsg~~1 es .VIsszaeles gJ'."a
núja esetében erről a Belügymuusztér1um Iga.zgatns· 
rendészeti Osztályát értesíteni. 

606 



sz. § 

(1.) Ez az utasítás az Egészségügyi Közlönyben tör. 
tént'közzétele napján lép~hatálvba. · 

(2) Az 5/1957.-'(XII.;:14.)'Eü. J\L számúTendelet végre. 
hajtása tárgyában kiadott 2/1958. (Eü. K. 1.) Eü. M. 
számú utasítás, a kábítószerszáUítási engedélyek tár
gyában kiadott 183.061/1959. Eü. 11. számú utasítás 
a 2/1858. (Eü. K. 1.) Eü. l\f. számú utasítás módosítá: 
sáról szóló 13/1960. (Eü. K. 7.) Eü. J'vL számú és 29/1963. 
(Eü. K. IS.) Eü. M. szá1nú utasítások, valamint a 
85.289/1959. Eü. JVL számú és 113/1956. (Eü. K. 2.) 
Eü. M. számú utasításnak a kábítószerekre vonatkozó 
rendelkezései hatályukab vesztik. 

KÜLFÖLDI 
GYÓGYSZERKÜLÖNLEGESSÉGEK 

RENDELÉSE 

Az egészségügyi rriiniszter 60/1968. (Eü.. K. 22.) Eű. lVI. 
szán1ú utusítása az i?nportált gyógyb~erkülönlegességek rím. 

delésér8l és kiszolgáltatásáról 

A közlekedés- és postaügyi miniszterrel és a Szak. 
szervezetek Országos Tanácsával egyetértésben a kö
vetkezőket rendele1n: 

1. § 

(1) Az utasítás 1. és 2. számú mellékletében felsorolt 
külföldi gyógyszerkülönlegességek a társadalombiztosí
tás szolgáltatásaira jogosultak részére másolattal (két 
példányban) kiállított vényen, a 3. számú mellékletben 
felsorolt külföldi gyógyszerkiilönlegességek pedig má~ 
Solat nélküli vényen rendelhetők. Az 1. és 2. számú 
mellékletben megjelölt gyógyszer rendelése esetében a 
vény más0lati példányára rá kell vezetni a „másolat" 
jelzést. 

(2) A mellékletben „Q" jelzéssel ellátott gyógyszer· 
különlegességek a társadalombiztosítás terhére csak 
fekvőbeteg-gyógyintézet vagy szakrendelés javaslata 
alapján rendelhetők. 

( 3) Az 1-3. számú mellékletekben felsoroit külföldi 
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gyógyszerkiilönlegességnek magánvényen történő ren
delésekor a vényen fel kell tüntetni a beteg nevét, lak
címét és a diagnózist. 

2. § 

(1) Az L számú mellékletben felsorolt gyógyszer_-_ 
különlegességeket a külföldi gyógyszerek tartására ki. 
jelölt közforgahnú gyógyszertárak, a 2. számú mellék
letben felsorolt gyógyszerkülönlegességeket mind Buda
pesten, mind a vidéken lakó betegek részére csak a. fő
vá~osi 703: szá~ú .(Budal!est VII,-, Rákóczi út 86.) 
gyogyszertar adJa lu. -A gyogyszertar kötele.s a vények 
másolati példányait, valamint a magánvénveket vissza-
tartani és két év.ig megőrizni. u 

(2) A 3. számú inellékletben felsorolt gyógyszerkülön
legességek bármelyik közforgalmú gyógyszertárból be
szerezhetők. 

3. § 

Az utasítás mellékleteinek szükség szerinti módosí
tását vagy kiegészítését az Egészségügyi Minisztérium 
az Egészségügyi Közlönyben közleményként teszi közzé. 

4. § 

A kizárólag csak gyógyintézetekben alkalmazható 
külföldi gyógyszerkülönlegességeket, valamint azokat 
a külföldi gyógyszereket, amelyek a jelen utasítás mei
lékleteiben nem szerepelnek, kórházi {klinikai) záró
jelentésben utókezelésre javaslatba hozni nem szabad. 

5. § 

Ez az utasítás az Egészségügyi Közlönyben történt 
közzététel napján lép hatályba; egyidejűleg a külföldről 
importált gyógyszerkülönlegességek rendelése és kiszol
gáltatása tárgyában kiadott 10/1961. (Eü. K. 5.) Eü.]\{_ 
számú utasítás és az azt kiegészítő 34/1961. (Eü. K. 16.) 
Eü. M. számú utasítás, valamint az utasítás mellék
leteinek módosítása és kiegészítése tárgyában kiadott 
közlemények l1atályukat vesztik. 
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A kij6lölt gyógyszertárakbcin besztYrt:zhetö 
kúljőldi gyógyszerek .Jegyzéke 

D Tetre,olean inj. i. musc. lx 100 mg 
J Tetmolean inj i. ven. 1X2.50 mg 
J Tavegyl ta.bl. 20 X l mg 

Topostasi.u 1 X 3000 E amp. 
J. azárnú melléklet a 60/19fi8. (E,'il. K. 22.) l!Jű. NI. azámit) Tosmilen szemcsepp 1% 5 ml 

utasításhoz '.) Traaicor tabl. 40X20 mg (bontható) 

Ambinonamp.1X300NE + 1X3mlsolvens 
0 Amniliurin tabL IOOX0,2 g + sol. 2% 30 ml 
O ~4nturan tabl. 50X100 mg 

1. számú melléket a 60/1968. (Eü. K. 22.) Eü. M. 8'ámú 
uw..U&.hoz 

0 Avlosulfon tabl. 50 X0,05 g J Acecoline ínj. SX 100 mg 
O Brinaldix tabL 20X20 mg (bontható) o Adreson tab!. 20X25 mg 
O Cyclophospharnid drg. 50 X 50 mg :J Allergenum pollinare mixtum I-III. 
0 Cytonal inj. 5 X 5 n1l 250 mg 1-10 OOO P:l\TU 
O Di-.A.dreson „F" aquos. &np. 3X25 mg+ 3X 1 ml Colchicin salicylat tabi. 15X0,5 mg 

solvena 0 Cotazym forte tabl. 30 X 
Dilombrin drg. 15X50 mg 0 Deseril drg. 20Xl mg 
Doca subling t&bl. 40X 1 mg 0 Eppy szemcsepp 1 % 7,5 ml 
Euspirau aerosol 13 ml 0 Erythromycin Lactobionat inj. i. ven. l X 300 mg 

O Furosemid ta.bl. 20X4ú mg (bontha.tó) Ferrlecit ínj. i. ven. 5X5 ml (it. 62,5 mg Fe III.) 
O Gesta-non tabl. 20 X 5 mg Isolevin spray 10 wl 

Gestyl amp. 3X1000 E+ 3X1 ml solvens O Jectofer inj. i. mmic. 5X2 ml {a. 100 :mg Fe III.) 
O Glyvenol drg. 20 X200 mg O Kema.drin tabl. 50 X 5 mg 

Jopa.gnost tabl. 6X0,5 g Konakion tabl. 20X 10 mg 
0 Locacorten N kenőcs 15 g O Leukeran tabl. 50 X 5 mg 
O Metindol kapsz. 30X25 mg O Locacorten Tar kenőcs 60 g 
O Mexafon:n tabi. 20X .0 Mestinon drag. 20X60 mg 
O Me:x:a.se dr. 20 x ·o Methotrexate taibl. 20X2,5 mg 
O Mycerin sulfat (Neomycin) inj. l X 500 1ug = :o Mintezol tabL 20X250 mg (bontható} 

= 500 OOO E Q Mintezol susp. 15 ml 
O Myleran tbl. 50X0,5 mg :o Mytelase chloride tabl. 30X 10 mg 
O Oleandorayoin phosphate tabl. 25X25 n1g O Ora.dexon tabl. 20X0,5 mg 
O Oletetrin tabl. 25 X 125 mg 0 Orgametril tabl. 30 X 5 mg (lásd a :megjegyzést a fel·-

Orga-Steron tabl. 10 X 5 mg sorolás végén) 
Orga-Steron tabl. 20Xl mg 0 Ospolot tabl. 50X200 mg {bontható) 
Ovestiu susp. pro ínj. 2Xl u-ig 1 tnl O Otospo1·in fülcsepp 5 ml 
Ovestin tabl. 20 X 250 gamma O Pimafuoiu vaginalis tabi. 20 X 25 mg 
Panthenol inj. 5 X 500 mg 2 ml O Pimafucort kenőcs 15 g 
Pilocal"pin szemolaj 2% 10 ml O Polymíxin B sulf. inj. 1 X50 mg 

O Poleortolo:ne tabl. 30 x 4 n1g 0 Prophyledta tabl. 50 X 1 g 
Pitressin Tannate in oíl inj. ó NE rox 1 ro1 Prostigmin SZ'?fUCSepp 3% 7,5 ml 
Protaroinsulfatinj. l}'~ 5m1 O Raveroniuj. lOXl ml 
Sandosten drg. 20X25 mg O Salazopyrin EN tabl. 50X0,5 mg 
Sandosten Calcium inj. 10% 5Xl0 ml O Salazopyrin kúp lűX 
Salazopyrin tabi. 50X0,6 g O Sanocrysin inj. 1X50 mg 
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0 Sanocrysin inj. 1X250 mg 
0 Sigmamycin csepp gyermekeknek 10 ml 100 mg/ml 
O Soleoseryl kenőcs 5% 20 g 
O Solganal B oleosa inj. 2% 5 ml 
0 Solganal B oleosa inj. 20~/o 3 mg 
0 Spironolactone tabl. 20X25 mg (bontható). 

Strophosid inj. 6X0,25 mg 1 ml 
0 Tace tabi. 50 X 24 mg 
0 Tegretol tabi. 50X200 mg (bontható) 
0 Thyranon drg. 100 X 100 mg (bontható) 
0 Tremaril tabl. 20 X 5 mg 
O Yomesan tabl. 4X0,5 g 
O Zyloric tabl. 50X100 mg 

3. sZámú melléklet a 60/1968. (Eü. K. 22.) Eü. llf. számú 
utasításhoz 

Aescusan liquid 20 ml 
Chloracizin tabl. 30 X 
Cholagol sol. 10 ml 
Cystenal sol. 10 ml 
Dibiomycin szemkenőcs 3 g 100 OOO E/g 
Elenium tabl. 20 X 5 mg 
Erythromycin tabl. lOX 100 OOO E-100 mg, 

10X200 OOO E-200 mg 
Euspiran sol. 25 ml 

0 Mycerin (Neomycin) tabl. 10 X 250 OOO E 
0 Polymyxin sulfate „M" tabl. 20x 100 OOO E 
0 Polymyxin sulfate „M" tabl. 20 X 500 OOO E 

Neoeserin szemkenőcs 3% 10 ml 
Panthenol tabl. 20 X 100 mg 
Procainamid tabl. 20 X 250 mg 

O Psoriazin kenőcs 25 g 
Sarcolysine tabl. 20X10 mg 
Shostakovsky balzsam 100 g 
Tachystin sol. oleos. 0,5 % 15 ml 
Tryphtazin tabl. 20 X 5 mg 

A 2. sz. mellékletben szereplő Orgametril tabl.-t kizá. 
rólag nőgyógyászati szakrendelések rendelhetik terápiás 
célra, valamint kórházi vagy klinikai javaslatra a bel· 
gyógyászati szakrendelések (belgyógyász csoportvezető 
főorvos) vérző, vagy vérzékeny, sűlyosan thrombocyto
penias nőbetegek részére. A diagnózist a vényen fel kell 
tüntetni. -
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SACCHARIN 

116/1951. (VIII. 28.) Eü. M. száinú rendelet a mester
séges édesitőszerek ( sacchai·in) rendelésénelc és kiszolgál

ta_tásának újabb szabályozása tárgyában 

Egészségügyi Jogszabályok Gyűjteménye II. k. 759. 
@s V. k. 230. oldal. 

(2) A gyógyszertárak saccharint orvosi rendelvény 
nélh.'iil szolgáltathatnak ki. 

2. § (1) A dolgozók egészségügyi ellátására [139/1950. 
(V. 14.) l\:L T. számú rendelet] létesített állami egészség· 
ügyi szolgálat orvosai a betegség esetére biztosítottak és 
igényjogosult családtagjaik részére saccharint - a (2) 
bekezdésben foglalt kivét.ellel - a társadalombiztosítás 
terhére nem rendelhetnek. 

(2) A táplálkozási ártalrnakban szenvedő csecsemők 
részére, valamint az egyes gyógyszerek ízjavítására 
szükséges saccharint az állami egészségügyi szolgálat 
orvosai a társadalombiztosítás terhére továbbra is ren· 
deU1etik. 

SPIRITUS VINI 

3406/A/20/1951. VII/1. sz. rendelet 
5f.egjelent az „Orvosi Értesitő" 1951. 4. májusi számában 

Közöljük, hogy 
spiritus vini concentratissimus, 
spiritus vini eoncentratus, 
spiritus vini dilutus, 

továbbá „alcohol cum benzino" sterilizált műszerek 
(fecskendő, injekciós tűk) eltartása céljából SZTK· 
vényen sem beteg nevére, sem orvosi rendelő részére 
nem rend.eL.>-iető. Az insulin-ellátásban részesülő bete· 
geket tájékoztatni kell, hogy az alcohol az insulint 
kicsapja, ezért az insulinnak alcoholban tartott fecs· 
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~ndővel beadása helytelen és hogy megfelelő időnként 
kifőzéssel sterilizálják a fecskendőJ"üket, inJ"ekciós tű
jüket. 

Szakrendelések és körzeti orvosok _e szereket a ;fenti 
~~ CS!t~S a havi „pro amb." igénylésük keretében 
igenyelhetik. 

E rendelkezés betartásáért az orvosok fegyelmileg és 
anyagilag is felelősek. 
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PÓTLÁSOK 

Az egészségügyi miniszter 4/1971. (Eü. K. 3.) Eü.1VL 
számú utasítása a Bisecurin elnevezésű törzskönyvezett 
gy6gyszerkészürnény rendeléséről és kiadásáról. 

A Szakszervezetek Országos Tanácsával egyet.értés
ben a következőket rendelen1: 

1 §. 

A Bisenurin elnevezésű törzskönyvezett gyógyszer
készítmény (a továbbiakban: Bis.ecurin) kizárólag fo. 
gamzásgátlás céljából alkalmazható. 

2 §. 

A Bisecurin rendelésére és kiadására az Infecundin 
nevű törzskönyvezett gyógyszerkészítmény rendelésé
nek és kiszolgáltatásának engedélyezéséről szóló 9/1967, 
(Eü. K. 8.) Eü. Jl.L számú utasítás és az ezt módosító 
36/1968. (Eü. K. 13.) Eü. }.{, számú utasítás rendelke
zései irányadók azzal az eltéréssel, hogy a. gyógyszer
készítményt gyógykezelés céljára rendelni nem szabad . 

ANTAETHYL Ch. 
tabl. 

• 

(Rendelhetőség 
módosító,sa,) 

Társadalombiztosítás terhére csak az esetben ren
delhető, ha az ~<\ntaethyl-lel tört-énő elvonókúrát 
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fek:Vőb~teg-gyógyintézeti elme-, idegosztály vagy 
az illetékes egészségügyi szakigazgatási szerv ált 1 
Antaethyl ~eá~ítására felhatalmazott alkohole~
vonó-rendelés allította be és a rendsze:r.esen szük
séges ellenőrz?~t alkoho~elvonó rendelés vagy ideg
beteg-gondozo intézet vallalta. Erről a kezelés alatt 
áll~ személy részére igazolást kell kiállítani. Kör
zeti-, üzemi stb. orvos a vényen köteles feltüntetni 
hogy 8; szükség~ ellenőrzést melyik alkoholelvon6 
rendeles vagy idegbeteg-gondozó intézet vállalta. 

* 

MYELOBROMOL Ch. 
tabl. 

(Adagolás 
kiegészítése) 

Adagolás polycythaemia vera esetén: első kezeléskor 
a remissio eléréséhez szükséges átla.gos adag fel
nőtteknek naponta 1 tabletta (250 mg) kúraszerűen 
1:_b. 40 napon át .. Későbbiekben a megismételt keze
lesek soran napi 1 tabletta bevételével, a remissio 
eléréséhez szükséges átlagos kezelési idő már kb. 
33 napra tehető. 
A kezelések :során elért teljes remissio hónapokig 
esetleg évekig is változatlanul fennállhat anélkül• 
hogy közben fenntartó adagolásra szükség volna: 

BRINALDIX E.Gy.T. - Sandoz 
tabi. XXV. 

Összetétel: 1 tabl. 20 mg clopamidumot tartalmaz. 
Jav~ato~: Kül~nböző eredetű oedemás állapotok 

(sz1velegtele_n~eg okozta, terhességi, nephrosisos, 
pos~thro1nbotikus oedemák, májcin·hosis okozta 
asc1tes). Praemenstruatiós panaszok és elhízás ese. 
tei,ben.". Hyp~rtoniában egyedül vagy más vérnyo. 
mascsokkentőkkel kombinálva. Tartós corticoste-
roid-kezelés okozta folyadék-retentió. ~ 

Ellel!-javallatok: Fenná1;1ó hypokalaemia, hyponatrae. 
nua, ~ypo,chloraerma., Acut glomerulonephritis, 
uraem1a, sulyos vesekarosodás. 
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Adagolás: Adagolása gondos orvosi ellenőrzés mellett 
egyéni megítéléEt igényel. Átlagos adagja felnót· 
teknek naponta 1-2 tabletta reggel étkezés után. 
Az adag szükség esetén 3 tablettára emelhető. 
Fenntartó adagja másodnaponként 1 tabletta, eset
leg naponta %-1 tabletta. 

Mellékhatások: Alkalmazása során nemkívánatos mel· 
lékhatásként nausea, fejfájás, gastrointestinalis pa· 
naszok, bőrpír, enyhe fáradságérzés előfordulhat. 
Bár a kálium veszteség csekély, hosszan tartó keze· 
lés - májbetegség, diabetes - esetében tanácsos 
a kálium.szintet, illetve a vércukrot és a napi cukor· 
ürítéat ellenőrizni. 

Megjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére szak
rendelések szabadon rendelhetik. Körzeti-, üzemi 
stb. orvosok csak szakrendelés (fekvőbeteg-gyógy· 
intézet) javaslatára rendelhetik a javaslatban meg· 
határozott időtartamon belül történő gyógykezelés 
céljából. A javaslatot adó szakrendelést (osztályt) 
éa a javaslat keltét a vényen fel kell tüntetni. 

Csomagolás: 15 tabi. 45,50 Ft, 100 t.abl. 290,- Ft. 

TAVEGYL E.Gy.T. - Sandoz XXXVIII. 
tabi. 

Összetétel: 1 tabi. 1 mg 1-methyl-2-(2-(a:-methyl-p
chlordiphenyl·methyloxy)-aethylJ-pyrrolidin.-ot 
tartalmaz hydrogenfumarat alakjában. 

Javallatok: Akut és krónikus allergiás folyamatok, 
felső légúti allergiás megbetegedések: rhlnitis aller· 
gica, rhinitis vasomotorica, pollenosis. Asthma. 
bronchialeban a kísérő tünetek (nyálkahártya.-visz
ketés) enyhítésére adható. Akut és krónikus urti
caria, pruritus, allergiás bőrmegbetegedések, gyógy
szer- és alimentaris exanthemák, kontakt-dermati· 
tis, neurodermatitis, allergiás dermatosisok, nem 
specifikus bőr-affectiók. Adjuvánsként ah<It és kro· 
ruk.ua ekzemák kezelésekor. 

Adagolás: Szokásos adagja felnőtteknek általában 
reggel és este 1-1 tabletta. A napi adag szükség 
esetén 3-4 tablettára is emelhető. 
Gyermekeknek 6-12 évea korig a szokásos adag 
reggel és eate %-Y2 tabletta. 
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Mellékhatások: Érzékeny egyéneken nagyobb nap' 
adagok alkalmazása esetén nemkívánt hatá&ként~ 
fáradtság, aomnolentia, fejfájás, vertigo, nauaea,

0 

mér:aé1:-elt gyomorpanaszok, szájszárazság, obati~ 
pat10 Jelentkezhetnek. - A szokásosnál nagyobb 
napi adagok alkalmazása esetén a betegek figyel
mét az esetleges nemkívánt hatásokra fel kell hívni. 
Alkalmazása fokozott elővigyázatosságot igényel 
e~rt pl. járművezetők, magasban vagy veszélye~ 
gepen dolgozók csak az orvos által - az egyéni 
érzékenységnek megfelelően - előírt adagban szed
hetik. Gépkocsivezetőknek, gépen, veszélyes mun
kahelyen dolgozóknak napi 2 X 1 tablettánál na
gyobb adaggal történő kezelése nem ajánlatos. _ 
Tavegyl-kúra alatt alkohol fogyasztása tilos. 

Megjegyzés: + Táxaadalombiztosítás terhére szak
rendelések szabadon rendelhetik. Körzeti, üzemi 
stb. orvosok csak szakrendelés (fekvőbeteg-gyógy
intézet) javaalatára rendelhetik. A vényt két pél
dányban (másolattal} kell kiállitani. 

Csomagolás: 20 tabi. 66,20 Ft, 200 tabl. 638,- Ft. 

TORECAN E.Gy.T. ·- Sandoz 
drazsé, végbélkúp, inj. 

XXIII. 

Összetétel: 1 drazsé 6,5 mg thiethylperazin.-ot; 1 végbél
kúp 6,5 mg thiethylperazin.-ot, 1 amp. (1 ml) 
6,5 mg thiethylperazin.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Mindenfajta émelység és hányás: post
operatív-hányinger és hányás, endo- és exotoxikus 
állapotok (uraemia, gyógyszer-intoxicatio, gastro
intestinalis betegségek, malignus tumorok, máj
betegségek, cholecystopathla), hyperemesis gravi
darum, radiotherapiát követ6 nausea és vomitus, 
otolaryngologiai kórképek, egyéb szerekre refrac
taer Meniere-syndroma, különböző eredetű vertigo 
(posttraumás szédülés, arteriosclerosis, migraine 
stb.), utazási betegségben prophylactikusan. 

Ellenjavallatok; Minden depressiv és comatosus ál
lapot. 

Adae,"'Olás: Szokásos adagja felnőtteknek naponta 1-3 
~azsé, ill. végbélkűp, .sűlyosabb esetekben 1 amp. 
1. musc. vagy i. ven. Fekvőbeteg-gyógyintézetek~ 
ben szükség esetén naponta 3 amp. is adható. 

616 

Postoperativ hányás megelőzésére legcélszerűbb a 
műtét előtt 1 inj.-t beadni; szükség esetén a műtét 
után az adag megismételhető. A műtét előtti este 
a szokásos praemedicatio mellett 1 drazsé vagy 
végbélkúp adható. Hyperemesia gravidarum keze
lésére naponta 3X6,5 mg omlisan vagyrectalisan, 
sűlyos esetben naponta. 1-2 inj. i. mus_c. ·_:- -
Kinetosis megelőzésére prophylactiku.san 1 drazsé 
vagy kúp. 
Gyermekek Torecan-kezelése 15 éves kor alatt nem 
kívánatos. 

Mellékhatások: Nagyobb adagok és hosszan tartó 
kezelés után extrapyrarnidalis jelenségek (excito
motoros syndroma, pseudopM"kinsonismus) léphet
nek fel. Ha az extrapyramidalis jelensé~k sp?ntán 
nem fejlődnek vissza, megfelelő ant~parkinso,n· 
szerekkel, antihista:roinicumokkal, barb1turat-sza.r
mazékokkal éa coffeinnel kezelendők. Az extra
pyramidalis jelenségeken kívül nemkivánt hatás
ként általános sedatív effectus, lehangoltság, tachy
cardia, hypotonia, szédtilés, álmatlanság, szájszá
razság, gyomorpanaszok, nicotinintolerantia, bőr
jelenségek, thrombopenia jelentkezhet. - .Alkal
mazása fokozott elővigyázatosságot igényel, ezért 
pl. járművezetők, magasban vagy veszélyes gépen 
dolgozók csak az orvos által - az egyéni érzéke~y
ségnek megfelelően - előírt adagban szedhetik. 

Megjegyzés: + Az inj. társadalombiztosítás terhére 
szabadon rendelhető. A drazsét vagy végbélkúpot 
társadalombiztosítás terhére szakrendelések szaba
don rendelhetik. Körzeti, üzemi stb. orvosok csak 
szakrendelés (fekvőbeteg-gyógyintézet) javaslatára 
rendelhetik. 

Csomagolás• 15 tabl. 25,50 Ft, 100 tabi. 154,- Ft; 
6 db végbélkűp 13,30 Ft; 
6Xl ml 16,40 Ft, 50Xl ml 125,40 Ft. 

XAVIN Ch. 
inj., tabi. 

XVI. 

Összetétel: 1 amp. {2 ml) 300 mg xanthinolum nico
tic.-ot; 1 tabl. 150 mg xanthinolum nicotinic.-ot 
tartalmaz. 
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peripheriás arlgiosclerosis, claudica'ti~-~~;ritt;;:: 
angiopathia-, retinopathia- és gangraena diabetica, 
Raynaud-kór, thrombosisok, emboliák. - Sudeck
syndroma, ulcus crmis és egyéb trophikus zavarok, 
thrombophlebitia, acrocyanosis, erythema indura
tum Bazin. -Cerebrosclerosis, cervicalis-syndroma 
arteriitis temporulia, ~íeni0re-syndroma. Agyi vas: 
cularis történések esetén csak szakorvosi javallat 
alapján. · 

Ellenjavallatok: illcus ventriculi és duodeni, haemor
rhagiás diathesis. M:i tralstenosis fenyegető vagy ki
alakult jobb-szív elégtelenséggel. Labilis eredetű 
hypertonia esetében az injekció alkaJrnazásától tar
tózkodjunk, mert collapsushoz vezethet. 
~fás vérnyomáscsökkentők, különösen ganglion
blokk.olók és sympatholyticumok adagolását a ke
zelés megkezdése előtt abba kell hagyni, hogy a 
készítmény vérkeringést szabályozó hatását ne gá
tolják. 
Ellenjavallt minden olyan gyógyszeres kombináció, 
amely a perfúziós nyomás csökkenésére vezetne. 

Adagolás: Atlagos kezdeti adagja felnőttelmek na
ponta 2-3-szor 1 tabletta, amelyet kevés folya
dékkal egészben kell lenyelni. Szükség esetén az 
átlagos adag naponta 3-szor 2-4 tablettára is 
növelhető, a beteg állapotának gondos ellenőrzé
sével. Későbbiek során a klinikai állapot javulá
sával elégséges, ha a kezelést az egyénenként meg
állapított - naponta 2-3-azor 1 tabletta - fenn
tartó adagokkal folytatjuk. 
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Heveny vérellátáai zavarok esetén az injekciós 
kezelést részesítjük előnyben. A kívánt hatás azük
aégességének megfelelően felnőtteknek naponta 1-
3-szor 2 ml i. musc„ azonnali hatás elérésére i, ven. 
1-2-szer 2 ml igen lassú befecskendezésével, lehe
tőleg fekvő helyzetben, majd naponta 1-3-szor 
2 mii. musc. 
Az injekciós kezelés hatásának fokozására egyide
jűleg naponta 3-szor 2 tablettát is adagolhatunk. 
Az injekciós kezeléssel elért eredményt az egyé
nenként megállapított fenntartó adagokkal (napi 
2-3-szor 1 tabi.) hosszabb ideig biztosf.thatjuk. 
A tabletták bevétele, vagy az injekciók befecs-

más testrészeken, a Kesz1-imeny rovia 1ae1g tartó, 
égő érzéssel járó kipirulást okozhat. 
Sűlyoa eaetek klinikai kezelésére előnyösen alkal
mazható a tartós cseppinfúzió, amikor 5-ször 
9 ml-es ampulla tartalmát (1500 mg) 500 ml in
Íúziós oldathoz elegyítjük. Az infúziós oldatot 
olyan percenkénti cseppszámmal infundáljuk, hogy 
legalább 3-4 órán át tartson. Az oldat elkészíté
sénél az aseptikus körülményekre szigorúan ügyel-

jünk. , . ' , , 
Megjegyzés: + ';'arsada~omb~~to;;1t_a.s_ terhe~ .. szaba

don rendelheto. - Le3árati ido: InJ. 3 év. , 
Csomagolás: IOX2 ml amp. 16,60 Ft, 100X2 ml amp. 

137,70 Ft; 50 tabi. 16,30 Ft., 200 tabl. 59,60 Ft. 

15%-o• HUMAN ALBUMIN Human 
oldat 

Összetétel: Emberi vérplazma etilalkoholos eljárással 
előállított albuminfrakciójának 15o/0 -os oldata. 
A. sószegény oldat 3% glukózt és 0,332°/0 nátrium
kaprilátot tartalmaz. Összfehérje-tartalom legalább 
90%-a albumin. 

Javallah Bef,gyógyá.szat: Hypalbuminaemiában, kü
lönböző eredetű vízretencióban (ascites, oedema) 
előmozdítja az extravasalis folyadék felszívódását, 
ezzel fokozza a diureticumok hatását, így a. com · 
pensatio elérésének hatékony eszköze. Hatása kü
lönösen hepatogen és nephrogen oedemákban ér
vényesül. 
N ögyógyászat: A terhesség folyamán kialakult elekt· 
rollt-eltolódások esetén, praeeclampsiás állapotok
ban, a fokozott érpermeabilitá.s miatt a dehidra
táló hatású 15%-os Human Albumin előnyösen 
alkalmazható. 
Gyermekgy6gyá8zat: Koraszülöttek felnevelésénél, 
atrophiánál, fehérjehiánynál jó eredménnyel alkal
mazható, 

Ellenjavallat: Akut veaeelégtelenség. 
Ada..-olás~ A 15%-os Human Albumin beadandó 

m~nnyiaége függ a beteg általános állapotától, a 
haemo-koncentráció fokától, illetve az albumin· 
hiány mértékétől. 
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Javallatok; .A.rteriás és venás peripheriás, valamint 
agyi vérkeringési zavarok. Endangiitia obliterans, 
peripheriás angiosclerosis, claudicatio intermittens; 
angiopathla·, retinopathia- és gangraena diabetica,· 
Raynaud-kór, thrombosisok, emboliák. ·- Sudeck· 
ayndroma, ulcus cruria és egyéb trophikus zavarok, 
thrombophlebitis, acrocyanosis, erythema indura. 
tum Bazin. -Cerebrosclerosis, cervicalis-syndroma, 
arteriitis tempor-dlis, 1tfeni6re-syndroma. Agyi vas
cularis történések esetén csak szakorvosi javallat 
alapján. 

Ellenjavallatok; illcus ventriculi és tluodeni, haemor· 
rhagiás diathesis. M:itralatenosis fenyegető vagy ki
alakult jobb-szív elégtelenséggel. Labilis eredetű 
bypertonia esetében az injekció alkalmazásától tar
tózkodjunk, mert collapsushoz vezethet. 
Más vérnyomáscsökkentők, különösen ganglion. 
blokkolók és sympatholyticumok adagolását a ke
zelés megkezdése előtt abba kell hagyni, hogy a 
készítmény vérkeringést szabályozó hatását ne gá. 
tolják. 
Ellenjavallt minden olyan gyógyszeres kombináció, 
amely a perfúziós nyomás csökkenésére vezetne. 

Adagolás: Atlagos kezdeti adagja felnőtteknek na
ponta 2-3-szor 1 tabletta, amelyet kevés folya· 
dékkal egészben kell lenyelni. Szükség esetén az 
átlagos adag naponta 3-szor 2-4 tablettára is 
növelhető, a beteg állapotának gondos ellenőrzé· 
sével. Későbbiek során a klinikai állapot javulá
sával elégséges, ha a kezelést az egyénenként meg
állapított - naponta 2-3-szor 1 tabletta - fenn
tartó adagokkal folytatjuk. 
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Heveny vérellátási zavarok esetén az injekciós 
kezelést részesítjük előnyben. A kívánt hatás szük
ségességének megfelelően felnőtteknek naponta l-
3·szor 2 ml i. musc., azonnali hatás elérésére i. ven. 
l-2·szer 2 ml igen lassú befecskendezésével, lehe
tőleg fekvő helyzetben, majd naponta 1-3·szor 
2 ml i. musc. 
Az injekciós kezelés hatásának fokozására egyide· 
jűleg naponta 3-szor 2 tablettát is adagolhatunk. 
Az injekciós kezeléssel elért eredményt az egyé
nenként megállapított fenntartó adagokkal (napi 
2-3-szor 1 tabl.) hosszabb ideig biztosf.thatj~. 
A tabletták bevétele, vagy az injekciók befecs· 

kendezése után egyes esetekben az arcon, esetleg 
más testrészeken, a készítmény rövid ideig tartó, 
égő érzéssel járó kipirulást okozhat. 
Súlyos esetek klinikai kezelésére előnyösen alkal
mazható a tartós cseppinfűzió, amikor 5-ször 
2 ml·es ampulla tartalmát (1500 mg) 500 ml in
fúziós oldathoz elegyítjük. Az infúziós „_9ldatot 
olyan percenkénti caeppszámmal irúundáljuK, hogy 
legalább 3-4 órán át tartson. Az oldat elkészíté
sénél az aseptikus körülményekre szigorúan. űgyel· 
jünk. 

Megjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére szaba· 
don rendelhető. - Lejárati idő: inj. 3 év. 

Csomagolás: 10X2 ml amp. 16,60 Ft, 100X2 ml amp. 
137,70 Ft; 50 tabl. 16,30 Ft, 200 tabi. 59,60 Ft. 

I5%·os HUMAN ALBUMIN Human 
oldat 

Összetétel: Emberi vérplazma etilalkoholoa eljárással 
előállított albuminfrakciójának 15o/0 -os oldata. 
A sószegény oldat 3% glukózt és 0,332% nátrium· 
kaprilátot taJ:"talmaz. Összfehérje-tartalom legalább 
90%-a albumin. 

Javallat: Belgy6gyá8zat: Hypalbuminaemiában, kü
lönböző eredetű vízretencióban (ascites, oedema) 
előmozdítja az extravasalís folyadék felszívódását, 
ezzel fokozza a diureticumok hatását, így a com
pensatio elérésének hatékony eszköze. Hatása kü· 
lönösen hepatogen és nephrogen oedemákban ér· 
vényesül. 
N őgyógyá8zat: A terhesség folyamán kialakult elekt
rolit-eltolódások esetén, praeeclampsiás állapotok
ban, a fokozott érpermeabilitá-s miatt a dehidra· 
táló hatású 15%·os Human Albumin előnyösen 
alkalmazható. 
Gyermekgyógyá8zat: Koraszülöttek felnevelésénél, 
atrophiánál, fehérjehiánynál jó eredménnyel alka1· 
mazható. 

Ellenjavallat: Akut veseelégtelenség. 
Adagolás: A 15%·os Human Albumin beadandó 

mennyisége függ a beteg általános állapotától, a 
haemo-koncentráció fokától, illetve az albumin· 
hiány mértékétől. 
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Krónikus hypalbuminaemiák (nephrosis, mai
cirrhosis) esetében naponta 100-200 ml 15%-os 
Human.Albumint adunkmindaddig,amíg a szérum:.. 
albuminszint nem normalizálódik. Koraszülöttek 
hypalbumina.erniái esetén, vagy azok ·megelőzése 
céljából hetenként 2-3 ízben 20-40 ml oldat be
adása ajánlatos. 
Mivel a 15%-os Human Albumin intravénásan al
kalmazva a vérnyomást és plazmatériogatot növeli, 
különös óvatossággal keU eljár·ni dekompenzált vi
tiumok, hypertonia, nyelőcsővisszértágulat, hae
morrhagiás diathesisek, anuria idős egyének (in
fundálása) esetén. 

~fegjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon 
rendelhető. 2-10 0° hőmérsékletű, száraz, sötét 
helyen tartandó. - Lejárati idő: 2 év. 

Csomagolás: 100 ml 287 ,50 Ft. 
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VÁLTOZÁSOK 
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