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ELŐSZÓ 

Az,;_út~~taió-a_giógyszerkészítri:iényék~endeíé's,éi:e", 
- a korátibali hat. _ki~r}ásban_ megjelent_, ,.T_ájéko:ztat? 
a gyógysz13rkészftmények: rendelésére" cfmű ~dy'ány
lloz hftaonl~an'_ ~ az .. állam.i égészségügyi el!litás k~e
tébell állainpol~_:_jog alapján történő ·gyógjrszerren
deléásel.kapcsola~os_ utasítMokat "tartalinazza, é,s·-t&jél. 
koztatást nyújt a gyógyszerkészf.tményekről. A kol-ábbi
akt61 eltér6en ebben a kiadásban_az importált gyógyszer-
készitmények 'is szereJ?elnek. . 

A kiad.vá.D.yban külön féjezetet -alkotnak a t6r.~ny~ 
vezett magyar gyógyszerkészítmények, szerobakterio: 
lógiai készítmányek, gyógytápszerek, és táp:Szerek,-~~-a:
gensek,_va~mint_ inf~ós oldatok. a· magyar teimészet·es 
gyógyvizek, kötszerek, ragtapaaZok és az importált 
gyógySiérkészítmétlyek. · 

A terápiás beosztásban és··. az indikációk szerinti cSo
portosításban a hazai gyógyszerkülönlegességek mellett 
utalás történik a Szabványos vénymintákra (Formu1ae 
Normales; 'FoN o} is. 

A gyógyszerkiiiönlegességek felsorolásánál a címben 
a készítmény neve, majd a gyártó cég, alatta a készít
mény kiszerelésiformája (formái) szerepel. A ofm jobb 
oldalá.n a készítménynek az Egészségügyi Világszerve
zet (WHO) által jaVasolt terápiás beosztására történik 
utalás. 

Az összetételben először a kiszerelés legkisebb egysége 
(l tabi., l amp.; l üveg stb.), majd annak hatóanyaga, 
nem közömbös segédanyaga van feltüntetve a VI. Ma
gyar Gyógyszerkönyv, ill. az Egészségügyi Világszer
vezet által ajánlott elnevezés szerint. Azoknál az injek
cióknál, amelyeknél a hatóanyag olajban oldott, a cím
szó alatt erre külön ut,alá-t> történik (olajos inj.). 
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indiká· 

kétpótfü~~ 

ORSZÁGOS •GYÓGYSZERÉSZJ;JTJ'INTÉZJ;JT 
' II45 BUdapest~~Uzsokh~-~3~/~-- ~, 

GYAKRABBAN HASZNÁLT· 
RÖVIDÍTESEK ÉS JELZÉSEK 

am p. 
b. 
BE 
CoE 
comb. 
db 
dr 
FoN o 
g 

Vigyázat, maximális a.dag! 
'-ampulla -
bontható csomagoláS 
bőregység 
coagulatiós egység 
combinatum 
darab 
drazsé 
Formula.e Normalea 
gramm 
csepp gtt. 

IE internacionális egység (szerobakte.riológiai 
készitményeknél) 

inj. injekció 
ia. intra srteriam 
ic. intra cutim 
im. intra musculum 
iv. intra venarn 
k kórházi csomagolás 
kúp végbélkúp 
LF limes flocculans 
m meta 
masc. maaculinum 
mg milligramm 
p,g mikrogramm 
ml milliliter 
n (0,1 n stb.) normál (tized- stb. normáloldat) 
NE nemzetközi egység (gyógjrszerkülönleges

ségeknél) 
o 
old. 
p 
SAE 

orto 
oldat. 
para 
scarlatína antitoxin egység 
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A GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK 
TERAPIÁS BEOSZTÁSA 

A OOO A KÖZPONTI IDEGRENDSZERI 
MŰKÖDÉST GATLÓK 

A 100 Anaesth~tica
generalia- ~; 

Aether adnarcosim 
Ohloraethyl 
Sombrevin 
Vennbarbital 

A 200 Hypnótica; ,
Sedativa 

.Albroma-ll · 
Bellétavál 
Dalgal . 
Dor10tyn 
,E~QVS.l __ , __ , 
E_tovaletta 
Eunoctin 
Gutt. vater. c. menthol. 

FoNo 1'15. 
Gutt. vegetoaed., J!'oNo 

52. v:>·-' 
Hovaletten 
Hypnoval 
Hypnoval caJ.c. 
I nj. :vater: FoN o_ 176. 
Klysm~ 'cldoroJ.- 'll'oNo 

177. 
Kl1)8m. Cktoraz.- pro 

infaia. FoNá' l'/ 8. 
Legatin 
Medivaler 
2lfiXt.- ckloralo-broni. 

FaNa179. 

Mixt. seilat." FoN ól 80. 
Mixt. seilat. Camp. 

FoN0-181. 
Neupon 
Novopan 
N oxyron 
Pil. bromharb. FoNo 

191. 
Pil.· mlerosixz:····FoNo 

193. 
Polybrom-
Pulv. sedam. ·-FoN o 

189. 
.Pulv.- somnifei-~-,-FoNo 

190. 
Sevenal 
Sevenaletta 
Sir. plwsplwbrom. 

FoNo182. 
Sol. brombarb. FaNo 

183. 
Sol. brorwiila -Fo~o-

184. 
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Sol. :po;nilil:. J!! oN o.· ·.p · :· 
•' ".,,:':'!~7'·';-~'-~--·:.:::·:::~·:-_-_::>:··::".-~; ~é 

Sömben:- o·,.,·.;;.__-__ ,.,;. 

Tard y l 

.A·· ··3oo. ·~ ·n ···tiei;· · .. : ~uep ep : 
Diphedari 

__ Nepp}l_e~ 
• Perlej;Sin' · 

A 400 Antiparkinsonica 

"-A}:>árlmzirl 
·Donaflex 
Pa;kan 

A 500 Nareo .. anaJgetica 

Depridol 
Dipidolor 
Dithescop 
Dolargan 
Domatrill 
F8iitanyl · 
Gutt.·- 'aethyl'1'1W'iph. 

FoNo 11.
Hydrocod.in: · · 
Morphinuri:t 

hydrochloricum 

A 600 .Analgeti.O• 
aiitipyreticii 

8 

Algopyrin 
Amidazophen 
Antineuralgica 
:Azophéilum coffeffium 

citricUm 
Barbamid 
Dernalgon 
Demalgonil 
Eggosalíl' 

c-GermiCid 
Germicid C 
Hypanodin 

:::-~ ~-r~~NV:fss:Xr_. 
; vii.lériB.na camp .. 

Ptimal 
Sacerna 
Seirhin 

Trenibléx 
Viregyt~K :· 

Mrirphinum 
hydrochloricum + 
Atrapinum 
sulfuricum 

Oxycodon . 
Pulv. codáCetin. 

FoNo 25. -. _ 
Pulv. ooffacul·' i:;-· 

oodein. FoNO 2_7. 
Supp. anoclyii:_· il'_oNo 

.15. 

Istopirin 
Kalmopyrin 
Karil 
Kly"""' nat>. <<Zli.o ••... • ~ 

_ FóNö" 76. . 
N atrium ·aalicylicUin 
Pulv. analg. FoNo 
Pulv. antidolar. 

200 
Pfllv. antin'"'"''lg;,~ • 

pm;;. bm-bámiai 
cori!p~ FON o 23~

Pulv. chinaci8al. c. 
· vit. O FoNo 24. 

Pulv. codiwetin. 
FaNo 25. 

Pulv. coff_acyl. FoNo 
26. . 

Pulv. cOmhinat. 
FoNo 28. 

Salvador 

A 700 -Analgetica &lia 

Dolor 
Gutt. aethylmorph. 

FoNo 11. 
Kefalgin 
Quarelin 

A 800 Aittivertiginosa 

Daeda.lon 
Daedalonettá 
T orecan 

A 900 AntipruriginOsa 
eentralia 

Sol. amidazoph. pro 
inj. FoNo 14. 

Supp. amidazoph. 
FoNo 29, 30~ 31 

Supp. analg. FoNo 
32. 

Supp. a'fliiltr.'forte 
F'oNo 33. 

Susp. Balicylamid. 
2_% és 4% FoNo 
16 éa 17. 

Probon 
Ri d ol 
Vasalgin 

B OOO A KÖZPONTI IDEGRENDSZER 
STIMULÁNSAI 

B 100 Analeptica 

Ammania 
Ooffeinum natrium 

berizaicum 
Coredi ol 
Gu#. analept. FoNo 

36. 
Kofka 
Lobelinum 

h)>dró'chloricum 

Pű: analept. FoNo 
38. 

Pü. coff' FoN o 39, 
Spiril-ctin 
Sympathomim 
Tetracor 
Tetracor-Epherit 
Teti'acor-Néo"Cod 

! 



B 200 Psycho
stiinWantia 
.Akte~ti·~-
cent~-Cirin 
Gíutsre<> 

C OOO PSYCHOPHARMACA 

C -~09 -~~lytica 
Andaxin 
Grandaxin 
Seduxen 
Trioxazin 

C 200 Antipsichotica 
(Neuroleptica) 

Draperidol 
Frenola n 
Haloperidol 
Bibemal 
Hibernaletta 
Hirepin 
Ima p 

C 300 Antidepressiva 

Melipramiit 
Nuredal: 
SapileD.t 
T epecin 

C 400 Psychotogenica 
(~ucinp~ca;) 

C 500_ N:e~~egeb~v 
tünetek gyógy~~rei 
Belletöval· ' 
Bi:!lloid 

lO 

Melleril 
Ora p 
Rausedyl 
Tisercin 
Tisercinetta 
Trisedyl_, __ 

D OOO A KÖRNYÉKI IDEGRENDSZERRE 
HATÓ GYÓGYSZEREK 

D 100 Local· 
anaestheti ca 

Cofocitin-
Corhocain 
Eleosaechar. a?ULesth. 

FoNo 18. 
LidOcain 
Lidoeain-Adrenalin 
NeOtonocain 
ütieUr 
Oto{JUtt. ph"YJ!. 

lloNo 249. 

Procainum 
hyW'_OéhlOri~~ 

StÚ/p.- anaeeth. FoN o 
ló. 

Tetracain 
Ung. artaesth. FoNo-

126. ., 
Ung. lidoca.in. ad. 

rhagad.) 45_.,: 

E OOO MYOREI:;AXANTIA 

E uló Myorel8.xanti~
centralia 

Mydeton 
Myofiexin 
Relaxil·G 
Scutami!·C 

E 200 Myori.ifuritia 
peripherica 

F OOO, SPASMOI:;YTICA 
(Inc!. ·anticholinergica) 

Atrapinum 
sulfurietim 

BiSJ?an-, 
Gapana 
Gastrixon 
Gutt. methylhomatrop. 

comp. FoNo-13. 
Halldor 
Meristin 

N eopepulaan· duÍ?kx 
Neotroparin 
No-Spa 
Pü. atropin.- camp~ 

Jf'QNo 279. 
P'tdv. anti8paanio

dolO'l'. FoNo 57. 
Pulv. anti8paat. 

FoNo 68; 

ll 

;l 
l 
l 

l 
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. Rid91 
Scopolaminum 

hydrobromicum 
SteraJgin 
Supp. spasnwlyt. 

FoNo_65. 

. -.. Tinct.. bellad. FoNó 
.56. ·.· 

Triosjlan 
Traparin - ' -
Traparin ~~J!:lh. 

.G OOO ANTIALLERGICA 
(Inc!. Antihistaminica, 
Desensirilisa,rltia) 

- CalciriiUsc -
CaÍCipliédi'ili' . 
'Oalcili:rU '-chlora.tum 
Calcium laeticum 
Daedalon 
Daedalonetta 
Dehistin 
Epherit 
Histazo !in 

G 100 Antiallergica 
topi_ca 

Pernovin-kenőcs 

Perltol 
Pernovin, 
Pernovinetta 
Pipolphen 
Sandomigran 
Sandosten 

, ~~h-Calciuril 
Suprastin 
~av egy l 

H OOO SZÍVRE, ÉRRENDSZERRE 
HATÓ GYÓGYSZEREK 

Pil. nicophyllin. 
FoNo 62. 

P'l.{lv. tl_teophyllin. 
eomp. FoNo 61. 

H-100-Cardiotonica -

Acigoxin 
Carditoxin 
Corhormon 
Digoxin 
Isolanid 
N eo' Adigan 
Fanangin 
Pulv. digit.:F'oNo 37. 

12 

Supp. theophyllin. 
FoNo 60. 

Supp •. theophyllilii .. 
comp;, Fo]Jlo _6'l-.;; __ q _ 

H 200 Antiarrhythmiea 

Ohinidinum 
sulfuricuin 

Lidocaiu 

H 300 KoszorúSór
tágitók 

Am y !nitrit 
Atriphos 
Clinium 
Corontin 
Cororitin fdrt~ 
Nitromint 

H 400 Antihypertensiva 

Agatheosan 
Diaphyllin 
Dopegyt 
Erpozid 
Erpozid forte 
J;\aUJledyl, 

H- 500 --.Aiimitdierio.:·
sclMoticit 

Aljodon 
Etopurin 
Intrajad 
Jodpapaverintheosan 
Jadtheosan 
Miscleron 
Ni ton 
Prodectill 

H 600 Antivari~ica 

Bivelin 
Glyvenol 
Hémorid 
Nodicid 
Noditran 
J.'\eparón 

Tr aSicor 
Visken 

Nitropenton-
Pulv. nitrotheobarb. 

FoNo 59. 
Rigedal 
Rutophyllin·: 

Rederga.m 
Saru:igyt 
Sa.notéil.sin 
Synapleg 
Teildor 
Vaaobroman 

Sol. kal. jod. FoN o 
53. 

Sol. kalcjod. comp. 
FoNo-5_4. 

Sol. theobroirwjod. 
FoNo 55._., 

SUPP. ad. nod. FoNo 
116. 

Supp. haemorrhoid. 
FoNo 11'!. 

Ung~ haemorrho'L"d. 
]!'oNo 138. 

!3 
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Pil. rinalept. _FoN o 38. 
Pulsotyl 
Rigetamin 
Sec!l>d.ol 

Pü. nicophifllin.· 
FoNo62. 

Redergam 
Stugerori 
Tola.Zolin 
Xavin 

I OOO A VÉR- ÉS VÉRKÉPZŐ 
RENDSZER GYÓGYSZEREI 

I 100 Antianaemica _ 

Athenstaedt 
Athenstaedt arzénes 
Ferroplex 
Folsav 
()utt. ferrars. FoN o 

254. 

I l! O Antimicro
cythaemica 

eonreron 
Fercupai 

I 120 Antimacro
cythaemica 

HydroxocobSJ.amin 
· Neóperhepar 

Pil. jet't"i r'edJFoNo 
258. 

Pij. robo/._-:F:oNo-259 •. 
Sir.jerr. cklo/<-__ -- _,. 

<xcy<lul. F'oNo 256. 
V as~arsotonin 

T~.iravit' ., 
Vitatnin ~2 

I 200 VÉRALVADÁSRA IIATÓ SZEREK 

I 210Antiooagnlanfia 

Biveli:i:t 
He})aiin.:, ·- -·. <\. -

I 220 Antiooagnlansok 
antagmrl~, 

I 230 Coagulantia 

I 240 Fibrinolytiea 

I 250, Antifihrioolytica 

Acepraínin 

I 2~0 IJaemos~;Jpti~Ja 

I aoChr&~-:-Vérfrakcitik 
(garmria'glóóu!inpk 
és _fibrinog6~ : 
kivételéVel} --· 

I 4ÜO'Véi'P,6tiók_· 
(~_akroinolek~iijúak) 

Plasrnodex 
Rheomacrodex 

Natrium citricum 
Syncumar. 

-~~-,,_.,""'-.",.,.~ 

J OOO A GYOMOR-BÉLRENDSZER 
GYÓGYSZEREI 

J 100 Antisecretorica 
(!nel. anticholiner
gica) 

Atropinum 
sulfuricum 

Bispau 
Gapona 
Gastrixon~;, /··-
Gutt. 'methyllwmatrop. 

cómp. FoNo 13~ 

Neopepulaan duplex 
NeOtrope.rin 
Tinct. bellad. FoNo 

56 
Triospan 
Traparin 
Tooparin comb. 

!6 
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J 200 Antaciola (Inél. 
adsorbentia.) 

Alumínium 
hydroxydatum 

,Car bo ,a.ctiva~ 
Gran. riwgn. trisil. 

FoNo 269. 
Pulv. alumin. 

antacid. FoNo 271. 

J 21 O Antacida cum 
~~~~yticis 
Pulv •. alcal .. c. bellad. 

FaNo 270. 

· J- 300 Laxativa 

Artin 
Bohis lá.Xans 
Emuls. ol. ricin. 

J!'oNo 161. 
Emuls. pwrafj. c. 

plumol'j)th. FoN o 
162: 

Glicerines végbélkúp 
Magnee. 8'Ulj. FoNo 

167. 
N atr. suljuric. FoN o 

168. 
Neocarbola.x 
Ol. riein. FoN(r.164. 
Paraff. 'ai-Omat. FOrió 

165. 

J 310 B~t"".,!lonia 
gyógyszerCi-
Stigmosan 

' 
J 400 Bélfert,iitleníto'"k 

J 4rÓ .Antli.,&,;b.ti ... 

16 

Deoaris 
Gentieid 
Pipera.Sca.t 

PíilV. ·d,ntaeid: 'FONO 1 

272. 
Pidv. digeBt. FoN o · 

276. 
Pulv.- neutraCid. 

FoNoi27-'1. ,_ 

Pulv_. _antacid.- c. . .. "- .
'betia:d.--FóNó-' 273. 

Ph~ri~i~htha:r;;;inuni 
~~vt::d~~~f!P61Jvf~-· ' 

274. ' ' 
Pulv. ph~{JdL J•O'N~ 

169. ' ' 
Pub;, puru.at~ ~--bel!a4.T 

FoNo17.0;_,:··-. , · 
Pulv. srinnae cGmp • . 

FoNo 171. -
Sir. la:t:.- FaNo 16fN 
Spec.lax. FoNo 173. 
Supp. lax. FaNo 174. 
Taxiri 
Videx .. 

Ung. contrfi;Q:iywr. 
FoNo 1$5, 

Veirilox' 

J 420 Shisto8omacidu 

J 430 ~tibi.otiea l'• u. 
ga'etrointestiníde 

J 440 SoHoni.iniJia p. u. 
gas_~intestiilalc 

Sulfaguanidin 
Susp0 B?dfcuümi<Jin. 
F~No 298., 

--- J 450 Chemoth'~~&
peutica- alia 

Enteroseptol 
Furazolidari 
In:testoparn 
Mexaform 

J 500 Antidiúrhoica 

Bolus ~ringens -
Oarbo activ. FoNO 71. 
Grán. carbo. activ. 

FoNo''/2. 
Pulv~ DoVeri c~ bi..srit. 

FoNo 73. 

J 600 Protozocida' 

J 70o Digesiiv.: 

Ptdv. digeet~ FoNó 
276. . .. ' 

Sol.'fiastr.-FoNo 266. 

J 710 Siomachica 

Betacid 
Optacid 

J 720 ,~~ler~_ca 

Ellagit • 
Bilaeid 

2 

Gutt. _-ckolagoif~- FoN b 
263. 

Mexa.se 
Quesil 
Sit8p. jodchlorO~ 

xychin. FaNo 69. 

Pulv. obstip.-FoNo '/4 • 
. ·~···.···· 

Suap. -biam. s'llbBidic. 
pro infant. Ji'oNo 
68. 

T annoCarhon 

Tinct: amar::J!oNó. 
268. 

Pulv. ch:olái;oq.•'FoNo 
275. 

Spec. cholagog. FoN<J 
280. 

Supi-S:Chol 

17 



J 730 Enzymes 
digesti.vae 

Cotazym forte 
Dipankrin 
L ukulJin 
Mexase 

J 800--Antiemetica 

Daedalon 
Daedalonetta 
SupP:-rúitirPnet~. FoN o 

6.j;' . 

J 900 Emetica 

Sol. emetica FÓNi 
.266 • •. 

P!d'l?· 'pej1ai11,~ )'o lg O 
278. 

SOl. pepsin. F'. oN o 
. . 276: .... 

Supp. árjitemet. ·pro 
injant. FoNO 64. 

Toreoan>: 

K OOO RESPIRATORICA -
ANTITUSSIV A 'ET EXPECTORAN'I'IA 

K lOO'Aíititnssiva 

BaJ.tix 
Cod_ein~cisa.l 
Codein um 

hydrocbloricum 
Codeinum 

phosphoricum 
Diapulmon 
Exangit 

K 2{)0_E:qle~i'Orárilia-

.A.etherol. pro iil:kal. 

18 

FoNo 216. 
Asaropact 
CodeinwS:tibium 
eoaerett;i 
Ooderit.--
Deooct. ]irimul •. _FoNo 

217. 

Gutt. aetkylmorph. 
FoNo 11. 

Gutt. codein. FoNo 
12. .. . 

Hydrocodin. 
Libexiri .. 
Libexin comb. _- -.,.- ·;_ 
Noscapin 
Tetra.cot'wNeocod 

Gutt . ._r~xpect: FoN 9._~; 
221. 

Gutt. expect. camp. 
!'o ]i o_ 222."._ _ . _ 

I nj._ ipecac. _J!oNo 
223. ·.,._,: .• 

Inj. ipecac .. pro infant . 
FoNo 224.

Mixt. pector. FoN o 
,_225_. __ -~--,... '-

Mi{d;· sol-J: FóNo 
226. 

Pulv. codein. c. atih. 
FaNo 228. 

K 300 MeghüléB tüneti 
gyógyszerei 

K 320 Meghülés localis 
tüneti gyógyszerei 

HiStazolin-. 
Nasogutt. 'ai'{jl'JJ'd~ prot. 

-FoNo.-233. 
Naaogutt. epluidr. 

FoNo 234., 

K 400 Aniiá.~tica 
Aliastbim 
Asthmamid 
Ásztm.a. elleni 

'Cigaretta 
Dia ph y~ 
Epherit _; _-,>:-,-.-_,__,_ 
Pil. aathmalyt. pro-. 

infant. FoNo 50. 
Propylon 
Pulv. aathmalyt. 

FoN o 45. 

K 420 Antiasthmarica 
inhalatorica 

InlwJ. CUJthmnlyt. 
FoNo 43. 

2* 

Pulv. _.expect. FoN o 
229. . 

Radipon 
Spec. thymi comp., 

li'oNo 230. 
Supp. broncholyt. 

FoNo_2~l~i-~. 
Swpp. broiw/Wifit. 

pro infant. FaNo 
232. 

sUBp. terj}in. hydi-~ 
Fo~o 22'1. 

Nasogutt. ephedr.·_:'pro 
infant. FoNq '235. 

Ung. naaa!. FoNo 
237. 

Ung. nasat.- oóm:P. 
FaNo 238-. 

Pulv. tiathmdtift. 
c. atrofri,n'. ·FoN o: 
46. 

P ul v. brorichbdiz-~' _;
FoN o 48. __ ;_.,,, 

Pulv. <lyspnoBW"' 
FaNo 49. 

Solvasthmin 
Sp_ec~ca~t!J-m.,Ufl · 

fumig. _FoN o lj1. 
Tondgen - ·' 

Inhal. i8oprenalin. 
Ji'oNo 44, 
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1 OOO , AN'flNEOPLASTICA 

--BioSűpr€ssm'- -
negra.noy __ ·.;:-_ ·.<. 

Elobrombl 
Leupúri!): _ 
Lyeurirá'-

M roo Anol'éxigeiui 
Deáopimon 
Gracidin. 
Pondarai 

M 200 Diaethetica (!nel. 
parenteralis táplálás, 
sÓ· és cukorbevitel) 

GIUOOstUn 
Inj.!{jlucoa. ·FONo 

281 i 
Inj. gltuJOB. c .. l«ilio 

·FoNo-282.'--
lnf. glWW8. >alm. 

FdNo '283. 

M 210 ,AIUD"nta 
pal'!>Dter..Jia , 

M 220,cTá~ek 

Linolao 
Oriza; ,;):-

Rob6bi A 
"'"--~""-" ""'' 

M 300 AD~ÍIÖniié.i, 

Acidum· meOthtiQUm 
Miscleron -

M 400 Lipotropica 

Koli.D.i~orid 
:M:e,tbioniri-

20 

MyelobrOmOl' _ · 
VinblaStin 
Vincristin 

--zitostop 

M soo Antidial.étlea 

Adebit 
Bucarban 
GHemal 
Insulin 

M, 600 A,nahoUcii 

Nerobol 
Neraboletta 

M 700 Antihypothyreo. 
tica 

Liothyronin 
Thyreoidea 

M 800 Antihyper· 
thyreotiea 

J odostrumit 

M 900 AntihY,er .. 
uriesemica 

Milurit --;)-. 

H;Vase 
Trypsimusc 

mM 980 Enzymin· 
hibilores 

~rdox 

Oradian 
Oterben 
Z inkpro t-Insulin · 

Nerobolil 
Retabolil 

'L 
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N OOO VÍZ· ÉS ELEKTROLIT. '' 
HÁZTARTÁS GYÓGYSZEREI 

N. 100.-Diuretica~ 

Ainlnonium 
chlo:ffltuin 

Brinaldix 
Chlorurit 
Fonurit 
Furosemid 

N .200 BOrinona 
·antidiui:etica 

Hypophy<rls 
szippant6por 

N aOö :Mineralosteroida 

Decostei-on 

N 400 Aqna et sales 
mineraleS 

Calcimusc 
Calcium-Sahdoz 
Caldea 
Dentacar 

N. 500 Alcalisantia 

N atrium ci tricum 

N 600 looeserélil 
gyaoták 

mN 900 Nephrolitholy· 
tica · 

Gutt. antinephrolith. 
FoNo.158. 

Magurlit 
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HypoHriazid 
Novurit _ _ __ '-"' 
Spee. 'diuret. FoNó~ 

159. 
Uregyt 
Verospiron 

--:r::n-r 
, v: rí; 

Gram. calc. p!WaphVi 
--FoNo 293. 

Pulv. calc. 
lactophospk~- FiiNö 
294. '·''.---

:·-:,·.~·erT __ -- · 

P OOO VITAMINOK 

P 100 A-vitamin 
Vitamin A 

P 200 ~-vitamin 

Vitamin~-~-

p 300 B2-vitanün 

40Q_86·vitamin 
Vit~_:t;l6 ,_. 

P 500 C-vitamin , 
Vitamin C 

P 600 D-vitamin 
csoport 
Vitamin D3 

P 700 E-Vitamin 
Vitamin E 

P 800 Vitamin· 
kombinációk 

Caldea 
Gerovi t 
Poly bé 
Polyvitaplex 8 

P 900Egyéb 
vitaminok 
Acidum nicotinicum 
NikÓtinsavamid 

100 Férfi hOrmonok 
.Androral 
Retandrol 

POtYvitapléx 10 
Rutascorbin. 
Vit"amin A+D2 
Vitamin A +D 2 forte 

VitaminK· 
Vitamin Blll 
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Q 2o0 NOi -hOhD.onOk 

Ambosex 
Limova.n:il. 
Lim o van 

Q 210~0estrogenek 

Akrofollin 
Dienoestrol 
Hogival 

Q 220 Progeotogenek 
. COl.Ut6id ___ -

Gestá.D.On 
Glanducorpin 

Q 230 Contraceptiva 
oralia 

Continuin 

Q 231 Contraceptiva 
oralia comhinala 

Bisecurin 
Infecundin 

Q 232' COntraceptiva 
oralia sequentialia 

Q 300 Go~dokt,pi~ok 
és a kiválooztásukat 
stimUláló szerek 

Choriogonin 
Clostilbegyt 

Q 400 Uter9.to.n_ica 

Ergani ' 
Ergometrin 
Glanduitrin 

mQ 5\lo ~;;.,c;rti; 
cotrop hormon 
Exacthln 
Hypophysis 

szippantópor 

Menotheosan 
Mik:rofollin 
Syntestrin 

Hormafort 
Norcolut 
Turinal ·",; 

g_ 

R OOO IMMUNOLOGICA 

R 100 Sera' et immuno· 
globuliua 

R 200 Yiecii:Uie 

S OOO ANTIINFECTIOSA 

8 010 Antiseptiea 

'FlYI"frraÍdehyd. aolut. 
JJ'oNo. 8/J. 

Hyperot 
Liquor jormnld. sap. 

FoNo 90. 
Liquor perox. comp. 

FON0-242. 

S 100_ Antiprotozoica 

Boragin 
Delagil 
Hexetidin 

S 200 Fuúgieida 

Nystatin 

S 300 Sulphoruunida 

Bayrena 
Potesept_ 
PoteSetta 
Quinoseptyl 
Resept:ri-prea 
Salvosepp~l;, 

400 An~euióÍÍea 
(Incl. antileprotica) 

Cycloserin 
laonieid 
Phtyson 
Pyrazinamid 
iligenieid 
Streptomycin 

Neamagnal 
Ritosept 
Sol. -kal. pe:rmangan. 

FoNo 98. 
SQl •. f&{Jint!ureridin. 

l!'oNo 243. 
Sterogenol 

Klion 
Klion-D 
Tindurin 

Sumatrólim
Supeiséptyl , ' ' 
Susp. IJ'ldfr:.idiríiidin. 

FoN o 298. 
Triaseptyl 

Sural 
Tebaniin&f -, 
Tebeforni -, 
Viomycin 
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s 590 Húgyúti 
fertőoések ehemo· 
therapenticumai 

Coerrili1min 
Gramurin 
Hexam6thylen~ 

tetr8minum 

S 600 Chem.othera
pentic8. alia 

Medóbis:.,-; ;.;" ,,,; 
Pen:tílen 

s (110' Chem.Othera
peuti.ca -antiba:cterialia 
alia ' ' ',: 

S 620 ChemOthera
peutica antiviralla 

Morgalin 

S 700 _Ailtibiotica 
systematica (sine 
antihinticis anti· 
neoplasticis) 

S 710 Ah.tibiotica: 
colltril Gi:fúb':·_:t 
~b_m-

Beacillin 
Maripen 
Meticillin 
oxaciiliii · 
o:Xybion-

S 720 Antibiotica· 
contra -Gram·.;..:;.';-. 
microbia _,_._ 

NeOmyc'in 
Streptomycin 

NevigrS.moll~;· .,.,._ 

NitrofuraUtain 
Vestin -;:; 

S 730 Antibiolica ~ 
spectro lato 

chloro·ind 
Chlorőcid -s · > · 
Chlorooldetta 
Oxytetra<>yölinum 

hydrochloricum 
Semicillin 

S 7 40 Antibiotica 
.e· antimycotica 

Nystatin 

S 750 Antibiolica 
systematiea-alia 

S 800 Antihiotiea 
topica 

-- ChloÍ'"Ooid:_·kenőcs; 
~ sebhintópOr 

S 810 Antibiotiea-topica 
contra Gram + 
microbia 

S 820 Antihiotica 
topica -contra 
Gram -- microbia 

S 900 Immunitást 
fokozó ~?gyszerek 

Tetran-B :-
Tetran·, 
Tetrarietta 
Tetran~HydrooortJ~on 
Tetcinfan ---"',---_-_ ... ."7 -

Xa.D.thotnycin · 

Tetran kenőcs; 
sebhintőpor 

~~~~}:~~l~~-Í DERMATOLOGICA ~ T 100 Antiinfectiosa 
,:n:l}<>i}~' ;f~, topica 

Pulm. boropermang. 
FoNo109. 

Sol. jodi apir_. FoN o 
97. 

Sol~_ kal. permG..ngan. 
F'oNo-98. 

Sol. tricolor::·J!f>No· 
99. ;-;-: 

Spir. jodoealie .. F-ON o 
100. 

Spir. Balic .. FoNo.128. 
U1l{J.1J.ntisept. FoN o 

128. 
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T 110 . .Antibiotiea 
t(,jti~ 
Chlorocid kenőcs L· 

sébhintőpor- "; · 
ChlOroeid __ H- ~~11{)~ 

T 120 Sulphonamida: 
topica 
RéseptylCUrea 
U11ft, aulfadimid •. 
· .:FoN o -161. 

T-130 Ftu:agicida topica 
Canesten 
ChioraSan 
Fungifen 
G!ycerin. borax. FaNo 

86,, . . ,. 
MycOsid ... 
MycosolOn 
Sol. Oaatellani J/oNo 

94. 

T 140 ScaLieida et 
pediculoeiila 
Neociklotox 
Nova.scabin 

T 150 LocaJ .. anti .. 
infectiva alia 
Chlorosan 
Derma.forin 
_Glycosept 

T 160 Inseétieida 

T 209 _Antijnflgmmg. 

tOrica tópíea 
,_,-BiUng. 

Depersolon kenőcs 
Ftorócórt ' -· 
Hydroqg#ison -kenőcs 
Phenylbut.azon 

28 

Tetran kenőcs; 
áebhintőp9r.- ·; · 

Tetran~_Hy_~()90rtison 
kenőcs. 

Sol. Oaatellani ·eine 
juchsin. FoN o .96~ 

· Sol. he=d<lmóph. 
0,5% FoN o 96.

Sol. tricoúw. F'oNo 99. 
Spar8._ kexa-_- 1' 

chlorophen. FoNo 
112. 

Jódpárna 
Ung. __ boid8cdic. ·Ei:iNő_ 

131. 

P biogosarn 
Phlogosol 
Prednisolon- ke'nöci§' 
Prednisolon J · · 

T 300 Anaesthotica 
ropica et aittiin'Uri~ 
tica ~ica 

Li<;tlcain_ k~~6ci;~
SJ>rat . < . 

Ung. Olfi.O:esth.
1 
FoNó 

126. 
Ung. ad prir,rit._ FoN o 

124. 

T4oQ'A~~~i-~. 
topica 

Alsol .· 
Burdax 
u~·- al9.!m. rreit~}art. 

Ji'oNo 125.· · 

T 500 Detergentia·
topica 

Deterg. rndfo FoNo 
118. ' 

T 600 Adjonem 
pharinilceutiea 
(Solv. basicit ·olei, 
puJVeres éte.) 

T 700 ·&ome'uí~
depi,olcentes et 
protecta-

Fom8reX. 
Plastubol,: 

T 800 Kel:atolytica.ef 
keratopl!Uiica · .. , 

Collod. c. aciil. 
salicy~.- FoN o 84. 

Szaliciisa vas 
kaucsuktapasz 

_ung. ctmtr_a '!ofm._. 
F'oNo134. , 

Ung .. lidoca~~ 
rlwgad. F'oNJ 1-15. 

Unt~. re.fr{Q~- F~ivo 
147. 

Ung. zinc. alum. 
FoN o 154.-

Ung. ad máil.um FoN o 
123. 

Ung. diackylon salic. 
FoNo 136. 

Ung. aalic.-10% · 
FoNo 149. 
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T 900 Dermatologica 
topica alia 

Azulenol -·. _ 
Bi8ifi:.-·~~á{t_~;-~PNo 

' 107. >"H V ' ' ' 

:Bór~~va~r~g~ ··---
va.zelin 

Cinkoxidos ken6cs 
Elastosan 
EX:óoriatin 

, lligiiriykenócs 
Liiiim. oa1c: FoN o 88. 
Neeg_rl:l.D.()l'ID.o~- _____ ---: 
Ölbni kaiicSukt.ai)asz 
PMt.jecor. FaNo 

119; ' 
PMt. Laesai-i FoN o 

120. 
Paet. zinc. olros. 

FaNo 121. 
Past. zinc. oxyd. 

FaNO 122. 
SpMs. anti8'udor. 

FaNo 111. 
Spars~ ·iohtltyol. ··FaNo 

113. 
Spars. infant. lfoNo 

114. 
Spir. salW. FoN o 101. 
Spir. sal ic. c. resorc. 

'FaNo 102. 
Sudeol 
Susp.-antiseborrh. 

-sJJl~~~-;~i~:v·--·1o4. 
SUsp •. zinC •. aq_U08~ 

FoN o 105. 
Sitsp. zinc~ ·oleos~ ·· 

'FoNo-106. 
Trypsin 

T __ 910 L1ical~vasodila~ 
torica 

30 

ung. amtie:rythém.,. 
Bi.Jlar~ -FoN o 127: 

Ung. benzoscitW~ 
FoN<i Í29~ 

Ung. borosalic. FaNo 
131. '> 

Ung. camph. ad 
pernion. FaNo 132. 

Ung.;Cklorogen:· FONó 
133. ,_, 

Ung. hydrarg • . __ .. -
amidochlor. FaNO 
140 > 

Ungc kya,'arg. au1}; 
FoNó-141. 

Ung. ichthyolsalÍc. 
FoNa:142: · 

Ung. infa.nt. FaNo 
143. >, ' 

Urig;'jod; 'ad jJernii<m. 
FaNo 144. 

Ung. Mikulitz FaNo 
146.,' >' ,, 

Ung. _.sal,__ic._lf)-%,:6-
FoNo.149 • .-LY.: 

Ung. stearin. Fo~tj 
150. 

Ung. suljur. sqli,c.. __ 
FaNo 152~ · 

Ung. :wlazol::·FoNiÍ', 
153. ,,. l 

Ung. zinc. F'oNo lM,'' ···'c····'····-········11~· 

V asel. aciá. 'bőr': 
FoNo156. 

Zenon: : ,-;;: '1' 
Zinc. gfdatin._ -J?oNO. 

157. 

U OOO OPHTHALMICA ET OTO-RHINO" 
LARYNGOLOGICA 

D l-00 Antiiníectiva 
ophthalmica et. _ 
oto·rhino· 
laryngoi08iCa 

Bór--Cink 
OoUyr. bor. FoN o 194. 
Ga_rgarism. Chlorogen. 

FoNo 240. 
HyQ,cog. P...".,. aa. 

3% F()No 24L 
NasO{PLU.-.argent._prot. 

FoNo 233. 
N oviform_;:(}ink 
Oéulent;-antisept. 

FaNo 210. 
Ocule-ra. borozim. 

FaNo 211. 
Oculogutt. argent. 

acet. FoN o 195. 

U 110 Antihiotica 
ophthidmica''et 
oto·rhino· 

·~·gÍ"" 
Ch1orocid H 
Omdogutt. clúor· 

amphen. FaNo 198. 
O'culogutt. chlor· 

ampken. c. vit. A. 
ll'oNo 199. 

U _ _l20 Sulphonamida 
ophthalmiea et 
o to·· rhino .. 
Jaryngologica 

Omdeni. auljacetamúl. 
FaNo-214~' 

Oculogutt. sulf· 
acetamid. FaNo 
204 .. 

OC'Ulogutt. argent. 
prot. Foij_o 19(i. 

Omdogut,t •. neónator. 
FoNo 20·1. 

Otf?gutt._. boric. :lfoNo 
245. 

Otogutt. jungWid. . 
FoN o 247. 

Otogutt. peroxyd. 
FoNo 248 .. 

Sol. xanthacridin. 
FoNq_243. 

Omdogutt. neomycin. 

o,!;:;,ft.o~'mPI.mi: 
FON~'-246._-_~-- -_:·, 

Tetran sze~)eD.6G; 

Otogutt. sulja&imid• 
FoNo-250. 

Septosyl -

31 



u .130 Antiinfe<Ítiva' 
Ophtiaaiuiical" ef Oto
rhhío.;.J&ryngologica 
alla 

Hy<lrog. pe..ox. dü. 
3%_FoNo·241. 

u 200 op]itluiliüica et 
otoo.rhirlő.;Jaryngo-
l~~eyr~~-: -_·_· ---· ---
,~;dh1mPJ,· 
- "'FoN<F239.-.'~~"":':' -
'Na:80{jutt. ,:zinc; o<FdN o 

236 •. ' 
Or:ulent.-alb •. JJ!oNo-

209. 

U 210 .Arifi~a
torica opbtba1mica 
et oto-rhino· 
laryngologöea 

Depersolon szem
csepp; orr- és 
fülcsepp 

Hista.zolin 

U 220 L~l'a~Íhe· 
tiCil"oP~nii~· et 
oto-rhiD.~- · 
IliryDjioiog;ca: 
Oculogvtt. tetracain. 

FoNo-20·5~--

U 230 Miotica 

0hlnorto.· 
Qculogui;; atrop. 

FaNo 1ar. , . 
Oculogutt. physost. 
- - FoN o -202;·"· 
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Liquor pi:roX. comp. 
FoNo 242. 

O'culent. fta/IJ,-FoNo 
213 

. Otogutt. pherwl. FaNo 
249 .• 

Ung. nasal .. FoN o 
237. 

HydröcO'ttison . 
szemkenőcs 

Ung. n=al. camp: 
FoNo 238~-

U 250 Vasoconstric· 
torica- ophthalmica 
et oto·rhino .. 
laryngologöea 

Histazolin 
NapbazoJin 
Nasogutt. ephedr. 

FaNo 234. 
NORQ{flat •. ephedr • . 

pro itijant. -FONO 
235. 

OCulent. toitno1;-4f!'öN o 
215. 

OcitJOijUit. -z?mC~ ~
ephedr. FONO 208. 

T onogen 

V OOO ANTIRHEUMATICA 
(Antiphlogistica) 

Exaothin 

m V 100 Glucocorticoid 
tartalmúak 

Depersolon 
Hydrocortison 

m V 200 Nem gluco .. 
corticoidok 

Aciphen 
Acitophosan 
Arthrofiuor 
Capsoderma 
Delagil 
Gerosan 
Illd0ln6t8.ciriruit 
Klysm. natr. atil~. 

lJ'oNo 76. 
Linim. ammon. FoNo 

77. 
Mixt. antirheum. 

FaNo 78. 
N atrium salicylicum 

Opodeldok 
Perernin 
P ul v.- antirlwum. 

·FoN o 81 •. 
Pulv. Piiterai l!'_oNp 

82. 
RheopYi'iri . 
Sol. suljurat.' pio 

haln. FoNo 79. 
Spir •.. aptirheum.· . 

FoNo80. 
Tofamid 
unu~- 'antirhe;um~ 

FaNo 83. 
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W OOO IMMUNO-SUPPRESSIV'A• • 

XOOO V ARIA 

X 100---:Óitig-~OStiC·a 
'- - ·,' 

x t1o Rtg~kontras:a .. _ 
.)~~r~~-k:: _,_:\,-. __ -_,_, ---, 
Bari~m -sulj.'~Cőii'd.-!' 
· --.'FóN0''292~ 

X 130-Diagnostica hlia 

Acidatest 

X 200 ,Antidotumok, 
ehelat~képzök 

Dic_a.ptol 
N alarpbiti ~' · 

X 300 Az alkoholizmus 
gyógyszerei 

Ahtoothyl··· 
->I: .,,_'\;x·; 

,.u_;-
X 400.Famúlkoterápiát 
_kjeg~O \>'-\_ 

gyo~g~~·· 
Aqua d~!Jl,~,~i;·-., 

pr.o,_~j_. •·-· 

X 'i5oO-·Od.onlOlOgica·' 
_,,~.;.)\·/i' 

Dentacar ,,.-,_;"· 
Tinct~:adatro·-FoNO · 

244. ,.j,.,. 
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Y OOO .'EGYÉB GV'ÓGYSZ,EREK• • J 

Timidari 
,.·--. 

Y 100 GeriatriCa~ ,,, ~
tonica etc. 

Arsotonin 
GeraVit 
Strychninum 

nitricuru 

. 'Y 

Strychriotiu::úifr---" 
Yohistrin 
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A GYÓGY'SZERKÉSZÍTMÉNYEK 
INDIKÁCIÓK SZEKINTI 

CSOPORTOSÍTÁSA 

Ahlactatio: Dienoestrol, Hogival, Mikrofollin, Synte.st
rin. 

AbortUs hahitualis: Choriogonin, Colutoid, Depofollan,
Dienoestrol, Gestanon, Hogival, Limovan, Syntest
rin, Turinal, Vitamin-E; 
- imminens: Choriogonin, Colutoid, Glanducorpin, 
Neotropa.rin, No-Spa, Troparin comb.; 
- incipiens: Chinin, Glanduitrin; 
- ineompletns: Ergam, Ergometrin, N eo-Gynofort; 
- septica: Penicillin-készitmények, Superseptyl, Tet· 
ran-B, Triaseptyl. 

Abscessus: _Beacillin, Ohlorocid sebhintőpor, -ken6cs, 
Penicillin, Reseptyl-Urea, Superseptyl, Tetran seb
hintőpor, -kenőcs, Vegacillin. 

Abscessus frigi.dus: Isonicid, Tebaminal. 

Abscessus puhnonum: Beacillin, Isonicid, Penicillin-ké
szitmények, Quinoseptyl, Superseptyl, Tetran-B. 

Achylia gastrica: Betacid, Dipankrin, Lukullin, Optacid, 
Pulv. pepsin. FaNo 278., Sol. pepsin. FoN o 267., Vita
min-C. 

AeD.e: Alo;ofollin, Biung, Dienoestrol, Hogival, 
antisebo:iTh. FoNo 103. 

Actinomyeosis: Bayrena, Perácillin, Superseptyl. 

Addison .. kór: 'Decosteron, Depersolon, N atrium chiora
tum inj. 10%, Predniso)on. 

Adipositas: Akrofollin, Choriogonin, Desopimon, Graci
din, Hogi:val, Liűthyronin, Novurit, Thyreoidea. 
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AdnCxitis acuta~ Bea-cillin, Calcimusc, Calcit1rn iríj., Peni
cillin, Promptcillin, Rheopyrin, Rheosolon, -R.etar· 
dillin,,Superseptyl, V~gaci]Jin;_. _ , _____ , .. 
- chronica: Beacillin, _ Calcimusc (vérzés eSetén); Qál
cium inj., Penicillin, Promptcillin; Pyragó, Retar-
dillin. . . . . 

~8n~Geytosis:'E~OOtfun, -Folsav, Neop~~h~~~eni-
cillin, Prednisolon,_ Vitarriin-B6, -B12_-,tSs -C~ 

AJcoholismns: .Antaethyl. 

Allergia:-Calcimu.sc,- Calcium chloratui:n, Cah la.Cticum, 
Debistin, Exacthin, Bístazolin, :·Pernovin~' Pip'olphen, 
Prednisolon,_·_·.gandosten;-- ·Sandosteri-Calcium, · Sup·ras
tin, Tavegyl, Tonogen. 

Amenorrho~~ Ákrof~Íl:Ín,- Dienoestrol, GlanducOrpin, 
Lir:ó.ovan, 'Mikrofolliri,-Sjrntea:tpn, VitaniiD.-E. 

Anaemia hypoChrom: ArsotOniri, Athensta.Eidt, Athéns
taedt arzénes, Conferon, Ferroplex, Gutt. ferrars.:FoJS!o 
254.-, Pil. arsen FoN o 257., Pil. ferri red. FoN o 258., 
Pil. robor-FoNo-259., Sir.- fetr. chlor. oxydui.--FoNo 
256., Strychnotonin, Vas-~sOtonin; 
- hyper~om: Folsav, .Hydroxocobalamin, Neoper-

. héJ:>ar,_-Vitliimin~Bu·. ---- , 

Anaphy1axiá: CaiciniuSc; ·-calciuln chloratum, DehiStin, 
Depersolon,_ ,-._Epherit~ Exacthin, Noradrenalin, -Pi
,polphe~,. Prednisolon, Supra.stin; Tonogen. 

Angi~ -:fÓ~i~~is~ 'híad Tonsilli~: · 
Angina Ludovici; Beacilliri, Hyperol, Penicill:iri~-Quino· 

· ~eptyl, -Suflerseptyl, Vegacillin, ·Tetran. r 

Angina_ pectOr~: -AcidUlll rii_ootiniCum, -Alp.bosex;, Am y l
. nytrit_ párna,_ Atrlphós, __ Barbituralum_, Clinium, -Co

rontin, ·; Diaphyllin, -NS:tr. nitros., · Nitrornint• ,'Nitro
penton,- No-Spa,- Nur_edal, Oxy~odon, -_Pan~g41, ·?a
'paverin, Rigedal, K-Strophantosid~ .. Supp' . .-:t_heOP4yl
lin. FaNo 66., Supp. theophyllin. oomp. FaNo _67., 
~asicor, Tropari_:t;l, Vis~~n, Xavin. 

Angiospasmus: Agatheosan, Corontin; EtopUrin, Nitpn, 
No-Spa, Paniverin, Papaverin, Pil. nieophyllin., FoN o 
ü2., Pulv. nitr:otheobarb. FoNo 59., Vasob_rpman~---

··••' A,nlmax• I;ér>fene-16·szilrtu'n, Penicillin," Tetrán-B~ 
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Apoplexia -cerebri: Intrajo_d, Mydeton:; Relaxij,Q, _-Stu'.. 
. ,~ron. ,_, 

Arrhythmia: _Carditoxü:i;_: -_cpn~icfu:t;; · DigOxúi~- .:Tráai\~or, 
''Visken:.- - ' .. -.,,. - - ., --

Arteriosc1erosis: Ágath~~an, Aiiodan, B~bituraÚnn, 
_Intra j od, __ J od:Papaverintheosan, J o,dtheosan, Miscle
ron, 'Niton;- Paniverin; _Prod~in;:-_Rútophylliri,_'·:Sot 
kal. jod.--FoNo· 53., 'Sol. thedbr'úni'ojöd.: -FoN o· 55., 
Stugeron, V asobroman. 

Arthritis;rheumatica: Aciphen, :Acitophosan; -Amytlos~~
~~fluor,.::OQ.psc:>d,erma, -Dele.gil; Eggosa.Iil;-;-Exac
thini Ger()s_an,;-Hydrocortison;.-Indonietacinum,~-Isto
pirin, .Myoflexin, N atrium salicyűcum;· Linim._ amn::ion. 
FoN o 77.,- -űpo~eldok, ._ Peremin; · Ph~nylbutmon ke~ 
nőcs, Pr~dnisolo:U, :Rheosolon, ;g,heopyrln_;-'Scutlllhll-· . 
C., Snsp. Salicylarnid; 2% és 4% FaNo 17., Tofamid, 
Ung. antirheum.: FoNo -83.;.-Yitamin-Br· .. - -_·_-_-,d_·_ 

~is: __ De~ci~~ ~i~:rB:-siiá~:- _ " _ 
Asp~: _Oc;r~dio~ i:.~~lin~. Spit'~tin, Tetra®r, 

Tetracor-Epherit. ,_;_ 

Astli~nia: 1\.i-söt·Oirin~ necosterbh; Elix. -~-óniS_:<r!öNO 251. 
Pil. arsen. FoN o 257., Fil. robor.'-'FoNó' 259:, Pii. toru~ 
san~ _F_oJ'!_o 260:•. Stry;ebpoto~.-Y ~~~so to~. -

.Ast1m:ia -hronchitile: Anasthll:O, A~thmámid, --Asztma--ci
garetta, Atropin, CalciínusC;: {JórediOl, DehiStín; --De
persolon, DiaphyiJ.U:l,.,JI:pherit, _Exacthin,:,Expeotin,. ' 
Inhal asthmalyt. FóNo 4-3:;·- Inhat iSOpren~~FoNb' 
44., Noradrenalin;.·--Pernovin,: Pn~·;_asthmaly:t'~ pro--:in:O~ 
fant. FoN o _50.,. Pil. _ 62., ~Predni-

A.!hma card;ale: Depr;<lol, 
· phi:b., K--StrOphárltomnsc,'' · 
theophylli~-· -FoN o 66. 

Atoni&_ Uter.h Erg_am, EÍ'gonl'etríÍl: 
Gynofort;·Oi:ytoein.· 

BarbituraMntoxieatio: Redímyl, Spira-ctín . 

Basedow .. kói-: lásd HyperthyreösiB. - é'·-· • --~; •• 

Blepharitis: ChiQrocid-H, -:Í:fydf~Por~i~On si.eiok~ndes, 
Oculent. alb. FaNo 209.~ OcUlent~'borozinc. FöNo 

)'211., -OculEmt.' · Chloraariphen.- FON:o 212~;LOculeiít~ 
flav. -FoN-o~:-213.,~0CUlent;·'-sulfacetián:úd_.-J;loJt-Q-i:21'4., 
Septosyl,.~et_rBll; szemke.nőce. _ -

Brorichitis:-AetheroL pro.-inhaL FoNó 216o; Aljodim,:Am· 
inailium chlo:i-atum,--Asai-opect,<BaltiX:, -Coderit, De
coct.--primUI. FoNo 217., Decoct. s.apOni' FoNo'.218., 
Diapulm:on, Elix. 'thymi-coni.iJ;'_FdN o~-220~,- ExRngit, 
Expectin, Fagifor, Gutt. _expeCt~ 'FONo'-22l.,.JGutt. 
~xpect. CI?.IDp. Fo~ o. 2,22~-· I4l?,~xin- qqwh:,_1fi:tt~:J':ef%or 
~()NO 2_~5_.;JVllirt:_ .solv •. FoNo 226., :r{osCapiii;:i?XY~ 
codon, -Potesept, Radipon, _ Bayríma, S~fui()illin, 
Sumetrolim, Supp. broncholyt. FoNo 231:, 'Supp. 
broncholyt. pro infant. FoN 9 -2~2.,);lp:pra9Qdin,: Sllsp. 
tel'flin. hydr._ FoN o __ 2_27.~-- Tetra~r-~eo,c~d~ _J'rYPsin· 

Bro~clto~_ia~~-~: ~- É.~~cillw . .- -CoredfuÍ: 'Di_Bpuhn~~: 
Libexin, Penicillin-készítmények, Quinoseptyl,. Su
perseptyl, Supp. bronch_olyt. FoNo 231: és 232:• 

- Supracódin, Sympa.thOmim;Tetracor~Epbérit, Tetr-a~ 
cor·Neocod, Tetran, Vegacilli~·V:it8rirln-C. 

c&rcino~ _mamm&~::_--Aliqrorai, -Elob'r-Omól;-· Lyú~, 
N_erobolil~ __ Ret~andrbl, Zltostop.' _ . · 
......;-prostata,.;: Dienoestrol, SYritestrin. 

CarieSi Caleiutri _chlo:i-aturli~ :·ciliUm · lactiCum;:>CI;tlci~ 
-musó~, Delltöriar, Vitamin-C és -D. 

chlOiosi~i_,~ásd~~'e.mi'a. hYP~~Íll-< 
CholecyStitis: Atrol?in, __ Ba.yrena:, Bila.git, BilOcid; BiS:Pan, 

Depridői,- Ditonal;- Gapona~·-Gutt •. ,chola.gog. -FoN o 
·'-'263., No-'Spa;·Papave~in;·Pik·-á.troj:ri:D.. 'Cómp •. ·FONo 

279., Pulv. cholagog. FoN o 275~;Ridol-~~Spec.-bholagog. 
FoNo 280., Sumetroli_m, Suprachol, Triospan, 'J'IPP!lr 
rin, Traparin comb: ; _;" 

Choleli~is:: ·Algopyrin, -Depridol, ·Dolargan;: Dóinat~ 
- Tin, Gáponá., .Gastrixnn;. Magurlit~·-Mórphin, Neope
~--._pulsan~duplex, -~N o-Spa;: Oxycodon, Pa.pa.verin, --Pulv. 

antidolor. FoNO, ~O.~: Ridöl;·:· Salvos_eptyl,- :Stera.Igin, 
Sup p. spasinölyt. ·FoN ö 65.,?fropa.-rin; 'Troparin·con:íb; 
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Chn·rea: Arsatonin, Sevenal, Seyenaletta. 

Chlolurit, 

SirepB.r, _ _ _ . 

Cllinax: ·Ambasex,' Belloid, Dienoestrol, Lima Van, m.eh'"'·' 
pramin; Men,oth8osan; Mikrofollin, S;Vntestrin. 

Colitis: Bispan, Bolus ;~~~~~Chlo~~;r~jo~m:·a~:·~·, :~i~~:: l'l septol, Gapona, Gastrixon, 
duplex, No-Spa, Papaverin, Quesil, 
faguanidin, Supp. sp~olyt. FaNo 6ö., 
chlotoxicl:iiri •. FoNo 69., Tannoca.rban, Tetra.n; TriO.éi'~\'f' 
pai.t0 Tropari:O_,··-Trúparin comb. -

Collap'sus:· Coff. natr. benz., Cai:-ediol, ~~::~r=~~~~~~~j~ 
nalin, Pulsotyl, Sympathomim, ~ 
Tonogen. 

Colpitis: lásd Fluor albus. 

Coma: Aktedron, Coff. natr. benz., ~~::-!!,''~::.~~~~:·······+ Ion, Lobelln um, Noradrenalin, Spiractin, 
nrim, Tetraear. 

Coma diaheticum:_.- Insillin -+- Glucoailln, 
Strophantosid, Sympathomim. 

Conibustio;·;~~~~en~o:l~k~en~~5~cs~,:~~~~:~~~~~~;:~~\~~ kenőcs, 
septyl-Urea, 

ConjiJnctivitis;.A.ntallerg, Chlorocid· H, 
solan szemcsepp, Hydrocortison 
borozinc. FaNo 211., Oculent. 
212., Oculogutt. argent. prOt. FoN o 
chloramphen. FoN o 198., Oculogutt. 
200., Oculogutt. sulfacetamid. FaNo.204., 
zinc. _-FoN o .207 .. , .. .0culogutit.~-zinc. -·c .. ephedr. 
208,,-_ Pernov:in, Septasyl; Suprastin. 

~etii:rlsmus: Glutarec, .Thyre0ide3.. 

tetramin, Nevigramon, 
készítmények, Potesept, Quinoseptyl, . 
Sernicillin, Spec.- uvae ursi FoN o 160., 
Superseptyl,. Triaseptyl, Vestin. 
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Decompensatio:. Digitalis-készitménYek ·(FoN o 37., 41-., 
42.), K-Strop_hantomusc, -K-Stropha.ntosid. 

Decllhitus: AzuleDoi.' :kenőcs, Biwig,. _Bórsava.s -·vazelin, 
Bupatol, Chlorosa.n, CinkOxidos kenőcs, Dermas_ept, 
Foma.rex, Neogi'anortnon; Past. jecor;_'FoNO'· 119.:. 
Phlogosol, Ung. talazol FaNo 153. . .~ 

Depressio: Centedrin, Grandaxin, Melipranlin, ·Melleril, 
Nuredal, Pil. analep t.- FoN o 38., Sapilent, Teperin, 
TiserciD., Tisercinetta, Trisedyl. 

Dermatitis: AJs01, · ~ei.tol, :Deper:Sólon kenőcs, Der· 
masept,_ Ftorocort, Hydro.coryisÍ)n .kep.őcs,. Lidocain 
kenőcs, Lit)im.- caJ.c.-FoNo_88.,,_ Neogra.normon, Past. 
Lassari 'FaNo_ '120.,. Perital, Phenylbutazon ·kenőcs, 
PhlogOsam, Plastl.Íbol, Prednisolon, Susp. zinc. aquos. 
FoN o 105., Susp. zinc. oleos. FaNo 106., Ung. !iJum. 
acet. tart. FaNo 125., Ung. cblorogen. FaNo 133., 
Ung. refrig:'FoNo 147. _ _ 

Diabetes_ insipidus: Glanduitrin~ HypophYsis-sZippaittó
por. 

Diahetes mellitus: Adebit; Bucal-ba.n,:_ Gile:mal, Insulin, 
Oradia.n, Oterben, Zinc-prótinsulin. 

Diathesis -eDudativa: ·CaJ.cimUSc, -Caleiuni bromatiim, 
Calciurri chlm,·atum, Calci~ -lacticum, Gr~. __ caJ.c. 
phosp4. FoNo 293.,_-Hydrocortison kenőcs,_- Predni
solon kenőcs, -Pulv. Calc .. I.a_,ctophosph.- FoN o. _-294., 
Rutaacorbin, Rutin, Vitamin-A, -D; 
- haemorrhagica: lásd ·Soorlnit. _ _ _ . 

Diphtheria: Coff. na.tr. benz., Öorediol, -.Diphtheriaszérumok (lásd: .· s.erobakt..-ioMgúvi készltméwyek 
fejezetében), Pulsotyl, Syin:pS.thomim, Tetracor.· 

Dysenteria: Bolus adstringens,_ CarbO activ~: Fo_No 7_1., 
Car bo medicinalis, Chlorooid, Domatrin,. Enterosep· 
tOl, Intestopan; Neotroparin, No-Spa, Sulfaguanidin, 
Strm.etrolim, -Supei-septyl;---~--Susp. jodchfuroxychiri. 
FoNo 69., Ta.nnócarban, Tetra:n. - · 

Dfshidrosis·: Fungifen, Mycosid, PredirisalOn J_- k~ll-?cs;-
Sol. CsStellani FoN o '85.,- St·erogenoL · _ 

Dysmenorrhoea.: Akrofollin, Éi~_an, Depofolla:D., _ Dien
oeatrOI, Glanducorpin, Infecrindin, Menotheosan, 
Meristin, Mik:rofollin, No-Spa, Ridol, Steralgin, Supp. 
apastllalyt~- FoNo 65., Syntestrin. ··· · .... · · ·· 
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Enteritis; Bellafi.t, 
activ. FoNo 71. 

guanidin. 
irifallt. FoNo 68.~ . 

bism. 

E~.ures-;a---n~~mu Eph~rit-~. Poiyb~~~~ s,t,3,ci,;,i,;;,;;;:; 
4-2 

J<;pididymitis: -Neurolysin;' Penicillin·k&zítmények, 'Pó• 
ly_s~, ~.'':_lP~rseptyl, '~etr~, 'rria,septyl. , - _, 1_ 

Epilepsia;-Diphedan,-Glucósum 40%; Neophedan,· Per· 
~epsin, . Ptimal~. Sa<Jerno, Seduxe1;:1, · Sertan~ Seyen,al, 

~:Ti_~e~O~n. - · · ' ' · · 

Ex,trasystole: Tra.sicor, Visken. 

ÉfV~ág_:. Jfe~;Qll;par;,_ 'F~~Pf~-*;: ~;: TfueiL 
~DJ.~.r~.}3'9No,"268.__ '"''f', 

Fagyás: Azulenol kenőas, Biung, Dienoestrol keliOcs, 
- Lihim.. ád.perniOll. F.oNo 87~;:Ung. ca.inpb;ad_pernio_ri. 

FoN o 132., Ung.-~jo'd.': ad·-perriion.-.-FoNo · 144.; ··Ung. 
tola.zol. FoNo 153. 

F~~i~ ·p~~q~falie: ~~BPiica,_· P~~~P~~ii:éS~t~énY~k-, 
Strep:tm;nyc~, SupersO}lt;yl, 

Felnis -rhenmatica:: TExaethin~-- :M:áripen--, Prédriísolón, 
,, .Rheosolon; .Szalicilátok; -_ . -

FjuO~;~busi -A~{d: l~i-~::dli~' f~_Nb-~l,:).:)~j_Or~;_:C~eS~n, 
' _HeXetidill, _ Hogi_:q;al; _ Klion, ;, Ovű_l. jOdchlorOxY:~hin. · 
FŰNCJ =296._, P~v: ac(-irrig." Fo~ o 6., _}lu:lv~_:~c; __ alum. 
FoN o -7:;--sol. 'zillc:· chlor. -~~No_·5.;_Sterogeri~i;-_-

Haem3.turi3:: ,CalcinillBci ;CaJcium Chloratum,--Rutascor-
bin, Vitamin-C, -K. · ~--f ~~ 

Háuyásésil1apítás: AtrOpin, DaedalOll, -DOmatrin',-:-Neo
troparin, Soopolarilln, S~venal, 8_upp_;._antieillet. ·FoN o 

· ·63;;- Supp.;antiemét. pro infa.nt·i FoN o-64.~ Vitami:t:!--B6• 
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Herpes -zoster.~Lidocai~ _kenőcs, _Morgalin,~ Vi1{~·Bí;- :·-.·.·· ..• • •.. -.• l.• .. ~····.i·.·~: .... ·~; .. ·· .•. ·.i·.~ •..•.••.... ;.:iji •• 

Hordeolmn: B6r:-Oiiik ;ézenlken6cs,- · öhlo~őcid, ken-6~,- '" _ 
Oculent._fl.av. FoN o 213., Tetran,szemkenőci;~; '"" ;_,-

H"Peracidltás: --~~iri ·hydro~thrii, _ Atrbpfu--~-~ '~~ 
G~an,.ma~. triEri!. FoN o 269., Optacid; Pulv~ 3lóal.-· '0c"i 
c .. bellad.: FoNo: 270., .-Pulv. alumin. antaeid.-,. FoNi'J ~ ~-1 
271., Pulv. antaCI.d.· c~ bellad. FoN o 273., Pulv. neutZ.a-
cid. FoN o 277. 

rosan, 

InfluenZa: Ghi:nin,_-Códérit- GeiTpicid ~~~~~~:~~~ pirin; Kahnopyrln,- Pukotyl; -Pul~--
.- C.Jfo:N o. :24:.~. pruy.-.--uoda<:etjn.-FoN o 25., 
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SupEirseptyl, Supracodin,- Susp~ sulfadimidin.- FoN o 
70., Sympathomim, Tetracor-Neocod; Triaseptyl, Vi-
tamin-C. , _ _ _· . -- - · -,_. 
- Szövódmények _eeetében: antibioticumok: és chémo
therapeutieun:l.ok •. 

Insidr. ·co:rdis '(iáSd D~eneati~). .. . ' '. -·~'>·~ 
Ischias: Acitophosan, Algopyrin, Cofocain, DCmalgon, 

Dolor, Eggosalil, Istopírin, N atr. _saliCyl.~ ·'Peremfu, 
Polybé, Pulv. antido1or. FaNo 20.,,Pulv. anaig.-FoN o 
19., Rheopyrin, Scutrunil·C,. Ste:r:~lgi!J.,. 'j'ofami~·- Tri-
favit, Vitamin-Bp Vitainin-Ew ·' · ~ . . -. -

Lat~tiS: ·-. Codeitl; · _ Gode''dt/· ·R'fdroeo(Ún~' Istopi_rin, 
OxyOodon, Supracod~n. · 

Leukaemia: Ars~tonili, :Degranol, Elobi-Űtnol; .L-~_upu
rin, Lyc~, :M:yelo?romol, Pil. 8.rsen. FóNO 257., 
Pred:öisolón, V~blastiri:,.Vincristin:,, Zitostop. 

Lnes: :M:~dobis, Penicillin._ 

Lymphogranuloma: Cblorocid, Degranol, L:Yc~im, 
Prednisolon, Superseptyl, Triaseptyl, Viilci-i.Stin, Zi
tostop. 

Malaria: Delagil, PBntilen, Tind~in. _ 

Malleus: N eorriagó.ÖI, Peniclnfu, Supei~tyi;:Ti:~;.f>ty1 
~titiB:~l>e~c;~-kéézítménjek;· -Su~r:iePtYL' : ''" -' ' - ' -- -- -i' 
Mastoiditis: -Penicillin-kéSzitm~nyek, -Sú:perseptyl; .Tria

septyl: 

Meliiere-tiinet:i jJkttaidn, ·Neo~P~.·:_S~oéa~~-To-
recan, Troparin. 

Meiú.Dgitis-epia:· -penfci.llltt, Supe.rseptyl; -T9b-affiiJ{8.L 

Me-~oiT~ia:_-~·ofollin; _Er~~ --ErgOili~t~~ _--GtiiJillu· 
corpin,. Neó:GYJl:~fort, VitaPle,x-~. ,_ - · - : '"' 

M~Íeorisinus;~·átrOp~,:.Bolus ~. --C~rbo .m6<Íicimilis, 
Cota.zym forté, Dipankrin,-Gran. Cai-Q_o.-- activ. :FoNo 
72.; . Gutt. , __ carminat. FON o .262.,_. Ltikulli.D.; MexB.se, 
Neocarbolsx, Neotroparin, Papav6rih, Tr9parin. 

Meyropathia-haemorrhagica; Ergam:, Ergometrin,;Glari-
ducorpin, ],Q'"eo-~Gynofort. ' 
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·.sedat. ;FoN o '180., Neupoti~cPolybrom., PulV._ 'Sedans 
FoNri'l89., .SeduXen, Sevenaletta.,--Sir.--pht;)sphobrom. 
FoN d l 82~, Sol.- Co:ffobrom.1FoNo 186;;Tri0mzin. 

Neru'itis: Alg<?r)yrin, Barb~dtimj-' De~IgSn, Dép~
dol;Do~; ·Dolor; Púljbé, PulV.· ba.rba.mid-,-:co'nip~ 

tFoNo-- 23., ·Pulv.: combfuat.c,_FoNO, :-2~_.;_<-·Q'l1aielin, 
-Rheop-yJ:in,, Steralgin, .Vit.aiuiti~Bj.,-és_:-_B-{2• _.;,;,__,~~"-~\~~ 

Neurolep t: _afWlgeSi~:· ]~)r?peri~ol;· Fent\kY1< :··: --- -
Neurosis: Albroman,: :Andaxin; Dalgol;_ EtOvaletta,. Fre
-"~olori~,--~1}-tt. valer:· c. menthoL F~~~ 1_7.~-· Inf~,v-~r.: 
-·FóNo 176., Legatin, Mélleril; Mutt.-sedS.t. ~?N~ 'so., 
Mix:t. sedat. comp. FoN o .181., _PiJ. _Promba.tb. 'FoN o 
un., Polybrom, Sevenaletta, Sol. broinbarb. FoN o 
183., Sol broroida FoN o 184.,-- -Tinct~ ~-Valer~·_,-Bpir: 

~{)~o 188_._,_:Tisercin,_ Tisercinett~·--~oxazin; VeJe-
_}iima .. ~ot#:P- _, · _ .. ' : ,·.-_· '· __ "· _ .'- "·,; -._- '· -~--. _ . _,- -~.: 

NOdWf haém~hOidali$: __ _;A.iUlenól/"ReiDdrid; ·:-;Nódi<lld, 
'NoditrSn, ·Repa;.on;Suflp. ad Uod;-~p~"(?,_l16~/supp. 
haemorrhoid. FoN<?-117., Ung. hMmorrhOid. FoNo 
138. '-"'-'"' 

d~ittist' ~áacüll; LiOthYrobin; ThyTebiCI~~~ ; 
ObSiipatio:' A.i1fu.~''l3oiuSJUaits, ÉDiulS: ol."~icih/Fó~ó 

161., Emuls. paraff. c; phenolphth. FoNo 162.;'-Ii:ü. 
senn.áé c.· natr.' ·sulf.-. FoNó 163.,-· -·NeoCa.rbolaX,-_,_;,.OJ •. 
ricfu.. FoN o 164., :Pa.raff.-:arómat . .-FoNo.-Í65~-,::P_hán:i:>1· 

, Jlht~-lein·. PiL la~- F~:N,o: 172., '~:u1y- .. _Pur.g~~~-:F~N~ 
169._,_· Pui;v. sennae ~_}!1P~.ro~9 - ~7P~ ~ir-_J~x-::rqNO 
166., Speo; lax. FONó 173., Tixin, Videx. .. . '' .· 
spasmus --esél:én: No~Spa, Papaverin;: Púl V., purgat., c: 
ba1ls:d..- FoNq 170-.J.: Supp. lax. FoNo_:-174... Tropa.rin, 
Traparin .comb. 

Oedema cardialis {lásd Deoompensatio).: -_-Brinlil~. 
Chlorw:it, ~onur_it, F_uJ"Osemid, ___ Rypothi_~d .. ,:Novurit, 

·~r~~J::rb~~:~;-~~-,ó~iat~.:~\~ör~na. 
l_in,~Tonó~n; •L·Y -·~.- T :;c.: 

~ Quinckc:;-CaJ.oipbedriil, .CaJ.cium Chlora.t.; Epherit, 
. Hogiv'al;.,Pipolphen,,Prednisolon.S~pathon:dm~Syn~ 
testrin, Thyrooidea. 

OstéQmalacia: _;Anibose:z:, .. Andröral;-. Calcimusw:·:·:Oa!e; 
(!hlopat"!iltí, .Culo;·--i&et • .-, éCalciUm~Sa.tt.do7-i-. Cal_dea;: ;.Ge· 
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··rovit.- Grán. ·calc. 'phbsph;:FoNo.293.,"Emtils. ol:je
. cor: :compo -FoN o 252.';~Nerobol, .Nerobolil;·. Ol~- jecOr. 
FoN o_ 255., :PulVl caJ.c~' lactophóaph.~-FaNo' 294.-, -v~-

-.1:iamin. -A+P2• .Vitaprin-p3. --. , t . 

00~-:·ni~.i~~ i ·Be~:; :Chióro':id ~ebhint_ő~or,<D~pe~~· 
,~·,solon''-:brr--~-es .fü:lcsepp,.:-Otbgutto-boric .. :FoN a~ 245:~ 

Otogutt. chlórainphen. FoNo-246~, Otogntt.-p6ro.Xyd. 
FoN o- -248.,_ Otogutt. phenol. _Fo~ o ___ 249., _ Ot-ogutt~ 
sulfadin;üd. FoN o 2_50., Penicil.liil,- 'Promptcilliíi;: 
Superseptyl, Triaseptyl,- .Yegacillin:-· ---- · 

~~r~Qz:g~~( ~i»~~~~t~ t] Dg. cOn:t~a. 
.,.- -• N("-•': 

Pankreatitis: Gordox. 

P&rametritis{cáicimlisC}'-cálc. chiOiat~, --GIJb. iChtl;'Yol. 
Fo~o- 9_., .~Iyce~njcht)lyol. __ ~óljo _3., NeO~rópa~; 
PellÍc~in-k,észitmény~k, S~tów"Ycin,_ TetriJ:t, 1-'riti-' 

_ se~tyl, _'J',ryP~~c. ' · ·' · · · 

Parkinsonismus: lásd Encephalitis. 

Pedicúlosis: _N~~ikl~tox,.&,P~t:~· ~tiP,8.rasit. _FqNo. _11,Ri: 

f~llagr~~ ,,~~i~·- ll;Ícpt~-~~~·--'- ~i}rot~ll,Saya~id,,,Y~~~-~~" 
B6. ,;·:. . .-. _, > ·- ·. . - . ·-

PemphigUS: -DiellOestrÓI, EXá.cthiii, ·Ftó~oéort, HogivaJ, 
-Neoperhepar, Polybé, ·Predriisoloh. .._~-

P~ri~~~~ : :Í)~git~~k~~zitiri~rlyek_'_\: ( !)~- · ir;fuó6·ódln, 
Natr. Sali:Cyl.,:Pre~_Bolo:t;t.~~-Su:pr-a~dill;-.Vitamin-C. 

Peritouitis: _ -_chi6ro~id~- -Pél'iicillm-k~~tt;nén:y:~k;~_P_uhl~~" 
ty!,_ Rheoma<rrodex:; Stréptomyc~; Superse,Pt;Y-1, -Syiu-
pathomim_, Tetran. · -

~~_riiio~~~-~~-.:F~~:'X '" ~~~f~j::~cl~?~~Í~~t'~~;c PertUSsiS:· GhlO~oCid~ E:X:peciti.tl,-
-,Hy_~ocqili?-1 ~ P~rtussis-_yacci~, ~·~>r<m "'' 

Pharyngitis: __ eodein-stibiUm~~?~~.:~~S:r.~~~f~;i·~ · -ristn. chlorof. -FoN o-28-9., 
-pirin,<K'filmopyriri1 :NaphazOli:il, :N atr. 
gosol, Stimetrolim. · 
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Pleuritis\_sicea::. Eggosalil, N atr. salicyl~;-
- e:uudativa: Calcimusc, Calo. chlórat:, Chlorurit, 
Nq:vurJ.t; ; ___ _ _. _. ___ ... ··: ___ , _ 
- purulenta;: _ Peni~-készítinények, __ Quinoseptyl, 
Superi3eptY;)., ·stre:PtoUlyc_~. 

Pn~nia: Chlorocid, _. Penicillin-készítm,§n;w]h__Pote
sept~_J;'uÍsotyl, QllirÍoseptYI,: ~aJ.vóseptyf, 'X-'9rrópban·
ti:>sid, Sum_f!~ráliiD, Sul?erseptyl, Sympathomim, -~et-
'ran B,.Triaáep~yl, Vitamin-C. . 

Polyneuritin lásd Neuritis. 

Prostata .. carcinoma: Dienoestrol, Synteátrlii; 
- hypertrophia: Am.bosex,, ,Androral, ,,_Retandro~, 
Syntestrin. . 

Prostatitis: ·pemcillirí.-készítmények~ Quinosept~l, Su-
persoptyl, Tri..eptyl. ' 

Prnrigo:-Arsotonin,_Calc. -bromat., chlorocid H, Debis
tin, Lidocfi.in kenőcs és spray, Pernovi.n, Pipolphen, 
StryChnotonin, Suprastin. 

Pruritus: Calcimusc, _Calc. bromat_.; Calc. c.h]__()r,~t., 
J)ienoestrol, HibernaJ, ,Hogi~ •. Hydró_cortiSon,' ke
nőcs, .~egatin, Lidooain_ kenőcS és_ sp~S.y, .Peritol, 
J?ólybi"Oin, Pr,e.dnisl)lon Kenőcs, P~dnisolon J_kent$cs, 
Sandosten-CaJ.Cium, Spir._saliC. FoNo 101., Susp. ~c. 
~oNo 104.,-Susp. zinc. aquos. FoN.O 105._, Syntestrin, 
Tavegyl, Ung. ad prurit. FoNo 124., Ung._ anaesth. 
FoNo 126., Ung. contradolor. FoN o 134., Ung. refrig. 
FoNo 147. 

Psoríasis vulgaris: Biosupressin, Depersolon kénőcs, 
Ft.orocort. 

Psychasthenia:-Glutaréc, Sápilént. 

Psychosis: Alida~, -rialgol, llibernal; _ Hirepin;_··:Fr~n'ö~ 
Ion, Seduxen,· Trised y!. · · -

Pyelitis: Bayrena, COerulamin,GrainUI"in, Hexamethylen
tetraminum, Nevigramon, Nitrofurant·oin,-Penicillin
készítménye_k, Quinoseptyl, Spec. -llVae ursi _ J[ o~ o 
160., Sumetrolim, Tetran, Vestin. -

RachitiS: Calcium IacticUm, :Ca.lciUm-SandciZ; -caldea, 
Emuls. ol jecor; FoN o 252., -Emuls. ol. jec'ór. comp. 
FoN o 253., Gr·an. calc. phosph. FoNO 293.; Ol. -jecor. 



Röntgencsömör; Acid. 
Yitamin~B5• 

Sepsis~ P_enicillin·készitmények, Quinoseptyl,· -StreptO· 
mycin,_ Sup~rseptyl, ::retran~:_'J.!iaseptyl. __ ;,-... _-J 

Shock: .do ff;~ ~-ak~--be~~. Co~ediol:~ -D~P~r~~i~h>Órope· 
ridol~ Exoothin, Gordox,' Human' _.Albumii:l 'Hio/0 · és 
25%, _Nfn;.~n,:~~· _:rlM;~:ru~.pr~te~}~~~~- ~-~~~':P~~

-m_?<leX, .J?reqp:is_?!o~r, P~ot~f?::l~t-~r?~~9~Z~~._~;vm· 
pathomim, Tetr~~· ~onogel?-- .:;. -~,~,-,~~;: 

Simmonds-kór: Chóriogohln; ; Deoosteron~-- .:Exacthin, 
Prednisolon. · 

Sooi::--Ga.rgarism;-.ehlOrogeri .. FoNO 240~', Ql:fCeriri~boraX. 
----FoNo-86; ·::.. .:;., -----,)1 '"',--- _, 

spasmophyimi ::c~cihiri&~. éálcidrii . ___ :~b1:-~p;, ·-___ (Já}4ium 
!act., Calciuin·Sandoz, EmUls: ot"jécor>éöriip~:-FoNo 
252.:,. Gran:. Calc.·phosph; FoN o 293., Sol.chlora.l.-hydr. 
pro infant. FoN o 185., Vitamin·D2• :· 

sprue:-- -,Folsav, Néoperhepar. forte, · NikotinSavari:rl.d, 
Vit8.mjn·B12; Vita:rilin·K:~; 

Steipii~-~~J:>ie#~iistí-'0{ ,Giltndli~OrpirÍ c: {-tTli~~oidba), 
_._~giV~~ Infeq~p:tdiii,: Syn~~tr~. Vitamin,-~·"- . 

Stoinatitis: A.cidum·· nicotinii:mm,. Hydrogen:.'·:PBroxyd. 
3% FoN o 24L;·Hyperol, Phlogosol'; Sol.- xahthaóridin. 
~~,'?,.~*,3·::Jll~c~. adff~;r-1fo:J8"_~-~:· Yi!?;mm:S\J 

Sypbilisc(lásd Lueso) ",. 
(T''• -· 

Szülés~ Fájdalomcsillapít6: Dolargau, Steralgin.-Fájás_
eMsegftó: Chinin, Glandriitrin,c:O:x;yljocin~--;~~<Véri&

. caillm:J)ít6: Ergam~ Ergoi:netrin, Neo-Gy'nofOrt:: 
- '"[ :- , 'tY;,-.o'-l 

&-.abiee: Linim. scabicid. F~:pro 89.,_ T~,A~r~~: -~~dobt3;).:tY!~~~-Si;if~~?t~rii~/-''_::~ 
·Scarlati.na;: Penieillin~kés#tmén,yek, ;~~1:~~:~~~,~~·'~]~4~}~- ---• _-::s! • ·Ch· - · · - - - Tachycardia paroxyeuuuis: Atriphos,.: :Canutóxm, - · l· 

Sch;~pfueirl~-:-·-Fi~~olon, futaP: · nidin,_ Ghinin;- DigiMlis-készftmények;:K-Strophanto-
sid, TrasJO.or~~Viskem.-; ;J ·-<-:--' .-;;__ 

Sclero'sisz:niultiplex:-Mydeton, '--~ __ - , .. ·, ._,_,. ..--.-- ,--_.-- ---:---c;-.·· _- , .,-___ "·.c; 

- Sa.vsmid" Vitamin-Eo T~n~.smu(i:' D~larg8J;t, Ne9t~óPa#n• O~Y;~-~d,ori, :P.~~~_ve
"' · !ü;t. _~ciCi}; Ster~,~~ .'J!O:P~~ Ct?n.i:t?:-/ .. ;_;;."i:"c:·:~;_ -__ 
-Tetania: Calciinusú, ·Calc~ chloí-at., KlySi:rio eblarali ·Eo N o 

177., Rela:xil·G, Vitamin~Ds. -- , . 

-Tetanusz EtoVal,:Klysin. rehlo:fat-·-FoNo-177;~- Rela::ídhG, 
. :,.: SeVeri:il;::Tetailusz~szérum.· ';l·\' 

Bl 
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- gollorrhoica_: _ _ Penicillin,. _Potesept;· Quinoseptyl, 
Salv_OseptY~•-S:uinetrolim, Supersévtyl,_ Tri~e_ptyl. 

Urti~ia~ L\_nt-allerg, CaleuhiisC, CalCiphedw;- Calc. 
. chlorat., Calo. lact. Dehistin, Lidocain kenŐC',s, Perl· 

tol, Pe!novin, Pipolphen, Prednisolon,_ :?ando~n
Calcium, Suprastin, Susp. sicc. FQNO 104., _8usp. ~c. 
aquos. FoN o 105., Tavegyl. ----~-.--"fi%-=-· 

l 
l 
l 

l i 
l 



ACEPRA:MIN'. EGl':J:', "' 
inj._,-grar:t. _ . -· ._-· _ :· -.:----~---
Összetétel: l amp. (20 ml) 8 g acid.· .·mll.lé·.·~·.·l >i'öib:,i,fi. 

l doboz (240 g) 90 g acid. aminocaproie.-ot 
maz. 

min·terápiá:v~. kell, ~egészíteni! .-SziV~infarotus:' és 
thrómbóemboliás szövődméllyek esetén csak elővi-
gy~a.tosan adagolható. · -

Aáág~1tíá:" A gy~~s_·úl$ri~6a#: -ek:'ki,;áks~t~·0J:riilitt az 
Acepramint_ folyamat_osaO: kel,l adiri; áÍi;~blin:::4:-:-6 
óránként o;05'-"D;07 "g/teStiiUlykg'ot; ·•átwgoii' te!rlo
Súlyú- felnőtteknek. tebát·:napi-15~30"' ~!(_)l;~1~gy 
csapott kávéskanál -l g; l ··csapott--g~•erm·i.m:kanál 

- 2 g,-e:gy· csa'pott:evőkanál'~lg hatóallyagnak:felel 
meg~) .Huzamos~kezelés·esetén az Acepramin napi 

, mennyisége-a-,20~-g~ot lehet6Iegrie};taJádja meg,:_ilyen
'kót a,betegeJ.ó'f--elsőSórban -veseműködéséL ·:-_:·_ellen
őriznLkelh' A,prophylaXist- kiseb}>.- mennyiség ,is ki-

;-_,elégít6en.-biztositja~·Streptokinasé·túladagolás ese· 
·tén 10-16-g-Abeprainfu laBSÓ- i v. :bevitele·_szüliséges. 
Az· :Ariepram.int.iehetőleg szltjon át.ád.agoljUk. I v. 
csak sürgős _esetben vagy 'olYank-órr:ha._-az,~oralis 

. adagolás- nehezitett __ vagyAehetetlell;. Az_ i v. AD. jek~ 
'ciót lassan-{5+10;;p-etC)-kell,beadn:t Cseppinfúzió 

formájában: CsU-k isotoniáW-konyhas6~ ... -vagy '--5% -os 
glukóZ- vagy-Hinget-oldattal .a.lkalma.-zhatQ:.·:: 

M~1~atáiro1i~_-E~clY#k-·hlth~éf~ __ 'h~Y~~:/:J.rtho· 
, Statikus· eollá:p,fms~· rit_l(~bl>S;ll_~ry~he~Í:!i; és,hiiSpienés 
'_fordul~t elő,_,~OJ+$)~n, ~-~Pi 20-g'fölöt~i._~C_epra· 
tnÍ11·116~oJ; -~W~_a;zé$ako~. _ -~_rgotrunin·tiirl;~rát
t_ar _áz __ Ort~os~itt~Jeié~~~:'j:i'\tf~hatók.: .:_ 

r.M~~~s; ~-:-AJ. i~f>IHz~rÚ~~ f~~6~~~~~ógy· 
·intézeti ':(gondozóiutézet.i) felh.aszriálásra vltri·_f'orga· 

-lomban•:A _gran. csal.:- vényre. adható· ki;-·-Az··:orvos 
-· ·-akkor~rendelheti, -~ B.zt-a:térületileg, .illetőleg Szak-
;-'-1mailag illetékes fekVőbetegellátá :osztály, ·-.szakren· 

·delés -(gOndozó) !szakorvosa-· já.v.aahlja.. cA-z-, ·orvos 
.rendelkezéSe szerint -(legfeljebb három ··alkáJOrinnal) 
: is!Jlételhető. 

CSo~OI~:~·lÚ)(20 ml adlp.-_27~séi l"V; -~ 
- 1-dóboz_'(~O g;~~n.p.4·13~ Ft~ ,·F· 

ACinOTEST Ch. X' 130 
t_abl.. -t' 'dr'azs( <ljagl)_ostlcun1 a gyo)"\íör. sav

.. tartalmánakvizsgálatához. 
Összetétel: l tabi~ -(I) o;!f" -g_ ·cbif .. ~t~.~;:ik~z . .:ót; 

1 · dr&zsé- (H) 0.) 0 5 g et;~JrJraténumot -:t;artB.kQ.I}'Z~ :_· ·' · 



Javallat: Miriden olyan.-·eset, ·melybeiil···~a~· ~:~~:~~~:.•.···•S 
próbareggeli'"-javallatot_ --képez,,_-~e R 
pathiáa, vérzékenységben.-Szenvedő v;·~~:',~~~'~;> .••.•• ~ 
_per,toni?a ~b .. egyéneknek is,-akiknek _ 
pró]J~ggeli,_ alka~&zru;a:_. ~llenjávaJit. 

· Eile~Ja~tok::_ Súlyos -~j--~és~ ~~ekárosoa.k~k, to-
vá bbá gyomor-~ectio után, amikor is a· .vizsgá.Ia.t 
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eredni.énye nem értékelhető~ 
Adagolás:· :A· -csomagolá.shoz mallékelt -részletes 

nálati---utaSítás -szflrint. alkalmazzuk._ 

kiürítése·-után 
ménnyiSég felhas~) -
feh~- koffein tabletta- bevételével·k.ezdődik. -1 6,.. ·· l· 
múlva vizeletürit'és._ Erre a telj_es·mánnyiségű vize
~tet tartalmazó·üvegre felragasztjuk a Csomágolás~ 
hoz·- mallékelt _ "K:ontróll, ·Vizelet" szövegú cíinket;:· 
Ezntán a· beteg keVés VízZel, szétragásnelküla3 díi 
sárga• test-drazaét---beVeszi. --A:, drazsék beVét~léfui'
_szá#t~tt_l %:óra múlva ~ másik,üvegbe ism~t -~~~
~~~~ité_s k_övetk~:. A telj~(~~~yiségű v;i.~eiet~ 
tarta~a@ m~dik: üvegre a Cf)OmagohiallOZ-Iriell,éi~
~elt_~,-~% órás __ yizel~t'; :l;iOOV6gii_-címk~ ke1:üJ,;'MlUtá.U 
a vizelet festődését bizonyos fakto,ok befoi~Jják, 
ezért a vizsgálatmielőbbi éiVégzé.áe· Szük:ségés;:A_--VfZ:; 
zel felhlgított_ vizeletmintákból kb. 5 ml~t .Mniesö~> 
vekbB öntünk; -má.jd azonos il:ien:íiyiSégben:-25o/c'~tíS~ 
sósavat keverünk.·A l% 'Órás vizeletet taTt~o 
kémCSlSben 8r festékanyag __ -jeleD.létében ni>ros cet .... 

neződéS keletkezik;- Ennek -inte:nn;· ~·:t~as~á~t; ~=~~~~!c · láshóz- mellékelt színskáJ.á.val ' 
1ítjuk-'Pozitív xeakoió ·esetében a ;;;.•;·,•:• fti 
ská18. IlYell 
azon 
sósavat tartalmaz. Az 
letének felel meg. Az-A és -·B 

hypaciditast. az A 

jele~ ......;.. 
f'rakcioná.!i; pr6ba.p>ggeliiel~se a ·iu;tY"s a;agi\«•c•S,,f;fu'j; 
,~!'" ~el~tása é~~kében_ szüksé~s-._ 

Megjt;gy~'i'- ~F orvoSi -·rendelő résZére~ 

Csomagolás: l csomag (2 tabi. + 3 drazsé) 2,- Ft; 
Losomag.lO X (2 tabi. +3 drazsé) 20,- Ft. 

ACID.UM NICOTINICUM 
K.Gy. . . H 800/M 3ÓO/P 900 
inj. 25 mg, tabl. 50mg 
Összetétel: l amp. (5 ml)- ·25 'mg -~id:''-~;t.-ot, 

l tabi. 50 mg acid. nicot.-ot tartalmaz.-~ -

Javallatok: Ér·spasmusok, migraine, szulfarirldok de
tox:ikálása, fagyás, anaciditas, sclerosis multiplex. 

Ellenjavallatok:- V érzésre való hajlaluosság, haemor· 
rhOgiás diathesis. 

A~l4s~ NapOnta v~ ~ásodn&i}onkéD.t a.mPiilla 
sc.,. im:, iv_. vagy háromszor naponta .l tabletta. 

Megjegyzés: of< Goak vényre adható• ki. AZ orvos ren' 
delkezése szerint (legfeljebb három aJ.kalommal) 
isrD.ételhe~ő. - ' ' 

Csomagolás: 20 tabL 2,.....;.. Ft., 100 ta.bL 10,- Ft; 
5 X 5 ml 'a.mp. 2,30 Ft, 50 X 5 ml a.mp. 23,- Ft. 

ACIGOXIN K.Gy. 
inj., tabl. 

H 100 

Összetétel: l amp. (2 mlj 0,2 mg_ ooe_tyldigitO:x.út.-ot, 
l tabi. 0,2 mg aoetyldigitoxin.~ot ta.rtalrrtaz. 

Javallatok: A keringési-8légtelenség·. ( cardialis-deÓOln~ 
pensatio) helyreállitása és a compensatio· fenntaJ.'· 
tá.sa. 

Adagolás:_ A _-compensatio -helyreállitásár_a-·'aZ· első 
(esetleg második) napon nagyobb adag- 2:-3_am
pulla iv._7 __ illetve -~-5. tallletta -_-_ alkalmazható, 
amit- á követkeZő ·napOkban -_akkór is_ -helyes _.~sök~ 
kenteni, ha -toXikus jelenSég egyált_allin nem -mutat
koiik· A helyreállitott_. co~p_ensatio fenllt~ás~oz 
általában napi %-2 tabletta. szükséges.- Az.' Aci~ 
goxin·mellékhatáaai megegy~znek_más tligital~ké
szí,tlnényekrOelléklu~.tá.saival(étvá.gytaJ.anság,hány
inger, látáSzavarok, bigemini11-_,_brady_c_ardia)~ ~z in
gerképzést és az ingervezetést kifejezet_ten csök· 
kenti. 
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Megjegyzés: >f<>B Csak vénJ'l'e a.dba~~!t~6~~~j~;:~~l\ : ~ rendelkezéSe. azerint __ : (legfeljebb l 
isinételhető. 

. Cso~olás: 5 X 2 Illi .'in~. i;'' "!fk 
,. ___ ,"40,-_-_'· F<t;--,-_- -_-' _._r· 

40 tabi. 2,= Ft, 250 tl!bl.' ~2,50)''t •. 

, ,JavaDatÓ~_: :l,(róiliJn:s-.Polyart_hrit~:_·(~h~~~t:6id:·~~: . 
·_'_'~c dtis); egyélJ ii.rt~tiSék _éS-·tendóVa@D.itiSelf>;iiÍ'JÍr~ -~ 
' sis,- mya,Igia.~: SpOndylóSishoz- és-- spondymrllfro~~ 

--~·:, ,h9z,~satJ.a!rozó neuralgiáJt sth./, ·•·.,·-·:·'·-- "---'~,."7'-?_-

·Aíkflnú•Z'ds; /Á --f~jdhJ;;i_~T;téBfl~i~t .:hieie~-:.;;_~1i~Js 
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VI.Zzel lempssu.k~ szárazra_-töröljüli; éf(a 'k6llőeCBel 
~konyan bedörzsöljük :naponta-::17 2iszet..: :~~t, 
-gyulladás· e.Se~n ésak száraz_-(flanell) ·kötéSt:. alkái~ 
mazzunk. · · 

Meiijegyzés: VénY nélkül is_küidh'at~;
c,.,magolás: l tubus (20 g) 2;cc- Ft. 

' :l:-~-- --_--,;-·_- :,;; ; '-_.--· _,,' 

. -~ . 
Összetéteh l _tabi. 0,27 g calc. phenylchino~J~b~ 

0,2? -'g 'Bcid:- :acetylshlo,- 0,.07- g_ -cale. óarb,;:.·Öt".t8.Jmal: -
:tnaz.-

ADEBIT Ch. 
ta b L 

··M500 

_öé's~teh ,1- _tabi. 50 mg butylbiguani(lin.- ._hydro· 
chlor,--ot tartalmaz.- .. 

-_:_:JaV8J)"atOk: A· diiib~tes :ruellituS_ -rbma~ :-oljid~(tíPusá-
-- _lilik kézeié,sére _aprelri:iazhltt6ömríii~tfiii;i.Y~:sul-
. fonylc_arbamid~_kéSzítlllBnnyel együtt; iifi_Of ·a_ saját 

insúliri-teimelés ·nem · szűnt meg;. _;E~eniq~-_bizo· 
nyos esetekben insulinnal kombimUt' 'liikal:ili:8.zá-sa 
indokolt lehet. -Elsősorban felnőttkori :,:sulfonyl-

·-: ·-c.arbamidra_. reziszj;ens ,(liabetesben·_ önáJlQan-,vagy 
sulfonylca,rbamid-készítméJ;uiyeL_- kombiná.lva, ha 

--e~ __ utól;>bival~egymagá.ban--a_- megfelel(), .anyagcsere· 
e__gyensúly_.-nem::;voltc-;-elérhető.- -"T""" Felnőttkori' dia
betesben. ,aor :keriiJ.l:J,et -elsődleges~ alka.lmM.ásá.ra is, 
-~ _ig!Olr,t. előnyös -.lehet suifonylcatbamid-túlérzé· 
kenységben. 

--E_ipta,tkori, .lahilis anyagcse.réjű, diabetes j o }lb .kom
,_ penzálás~a; a_ vércukor-ingadozásók csillapitására, 
-j1~linna}"kom.binálPa• Tapasztalat· szerilit vátható 
az insulin-szükséglet csökkenése, :némelykor <az in
sulin-rezisztencia javitááa.-.- Az'-Adebit·-a··fiatal
korí _.diabetes önálló.- kezelésére nem ,alk&lma-s._ 

:.:;iil~-~ja~~~~k: _ A~id9sisos-an~~cser~zay~; _·i~ ter· 
mészetesen pra€conla és_ coma,,dia})_etiCUill,,(l(rtőv..é-

. ses, lázas· állapot, terhesség, giiilgriená, vli~'emiikö
dési=· elégtelenSég, niájbetegségák -(ru:niak';ellehére, 
hOgy a.dá.golá.Sárii -Visszavezethető ''_rii_ájkár'OSodá.st 
Dem észleltek). Műtét előtt a bet-eget' ;illsrumra kell 
beállítani. -- ' - · 

'_-AdagOlás:· Egyéni __ JÍlJ'~gÍtélést_-igényél,.: Á~- 84~6_19:~- be· 
· ,, · állftáa_a;'··iJleive) .. atállitásB.·" -98-~k:_; gf~g'y:Ui~~tben 

vagY .szákorvosL~jáx_ó~teg-ieiidelé$1} _~törté_Iit ál· 
- ·llJ:llá?' _01-yósi (l~bor_atóriumiL ~ll,eD;~J;~S pl_~n~tt vé· 
· gezhető:":S:eiYesén ___ Rkkor_ járull~{el;}ú.\-_ :~keZdeti 

adagot ·' f~ko7..it~S~n' ·novélj_ük- az' ,egjrépi :·apt~~lis 
adág · eléréséig. A-z átlagoS' kBzdeti· adag· 'nápbnta 
2-3-szor l tabletta (100-150 _mg) étke~. _'P-tán, 
kevés folyadékkal. A tov'ábbiakban;·.at'híft.~i-:_Qlia. 
pot.ától függően, 2--4 napon$,ént_l_tablett~yal_pö· 
velhetjük fM~ adagot. -A m·axiinális napi adag' 6 tab· 
1etta--(300 mg) :i.---4-ezeri elm;ztásb~u.: AdJéVezet.és 

il . l 

i 
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időszakában (10-14 napig) a napi 
ürítés e1lenőrzése és néhányszor az 
cukoryizsgálat. elvégzése szükséges, 
lá ban csak ·a-· kezelés 10---' 14 .. na.pján 
hogy á beteg reagál-e a kezelésre. -A 
.~sza~~an, ·.(~b. _2 _hó~pigLa~, 
ként: yégezzük_: A._ vb kép, a 
félé~erzként 'e~lenőrizend,ők. -
ja: leggyakrabban :riaponta 
este l tabletta. -

,. --A :diéta· -sZigO:rú_ beta.rtásá: -tennészeteáBn>eleíigeg~ 
hete_tlen-.1,-: A_- -kombinSJ.t·_· -kezelés esetán , a,, __ eulfO" 
nYici~.-rbarmd-készftmény,- illetve· az~instilin-;adagjá·-: · -_-

- az: .anyagcsere-kontrollnak --megfelelően-- esökkent-· 
hető,- Amennyiben-'a':hormális'anyagcsere ·a-kombi
nált _kezelés ·(pl. 2_ tabl ,sulfonylca.rbamid. +·-3--tabl. 
Adebit) alkalrnazá.Sál'a helyreállt,· ··megkisérlen:dő a 
sulfonylcarbamid-készítmény fokozatosan· ·történő 
teljes _elhagyása;·. Az adag csak:niegt'elelő: lab0rat6:.;· 

- riumi- -ellenőrzéssel csökkenthető vagy növelhető·~ 
Insulinról való átállításkor az 'insulin·'elha~áss. 
csak fokozatos lehet. - ~·._.-.o:." 
Főleg járrriűvezetők, magasban .vagy 'veszélYes gé~ 
pen dolgozók- csak az orvos által - ai egyénN3rzé-
kenységnek megfelelőerr ~ elő_írt adagbaJ1_Bz~e
tik !_ AJk~'azásánák időtartama alatt ·t~l6ff.~sztis~s 
italt fogy&szt~. - ' · · - · 

hárOm 
Cst•1U'•golláo• 40 tabi. 2,- Ft, 200 tab! .. :lO,,~!Ft." 

AETHER ADNARCOSIM Ch. . ·.;..:;:.:>· ·'."i;'!;:•:; 

· Ö.Ss~·~t6~i: Í' üveg. IŰO g aether· ad .narc.iot .. 't,f~;Őfuoru1. 
Jin1lllai:·; Narcosi~i. 
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Megjegyzés: Orvosi rendelő részére. 

Csomagolás: l. üveg (100 g) 3,50 ;~t •. 

AGATHEOSAN EGYT. 
ta b L 

:ÍI 400 

Összeiéteh l tabl':·250 ;.g:theob~·Omin.;-'20~~r:ig$~no· 
b~bitaL,- 5 mg _ pentaerythrityhun tetranitric.-ot 
tartalmaz. · 

JaVallatok: Angina- pectoris, -st~nocard.ia, arteria
. ·SclerosiS;· neuroSis cordis. 

Adagolás: ;Nap~nta ~~.szar J~.::itabi~,: . _ ., 
Főleg _ _j4t'művezetők, ptagasba.n vagy._~es~ly_e;_a gé
pen dolgozó }t_ c~ az orvos által ~. a_z egyéni érzé
kenységnek megfelelő® __ ___, előirt_: .ada.gban szedhe-
t ik, ill. aJ.kalmazhatják. - - ' · 

Megjegyzés: tf:l Csak vényre B.4ható ,ki. Az or:v<;os, ~·en-
4~lkezésy __ szerint. ___ (legfelj_f1bb ~om alk~()ip.mal) 
ismételhető. 

Csomagolás: 20 tabi. 2,- :?i. 

AKROFOLLIN K.Gy. 
olajos inj. 5 mg 

Q 210 

Összetétel: l am_p. {l ml) 5 mg oestradiorphrp., 30 mg 
_ alcohol, benzylic.-t tartalrp.az. 

Javallatok: Primaer és secundaer amenorrhoea, ·raro
és_: hypomenorrhoea, menorrhagia,_ genitalis hypo
P]a.gia~- -~tr~~iós és cliJ;naxqs t~t~k·,~~ablact_~t~o. 

Adagolás: Pri-r1w,er amenorrlweában:,Naponta-1~3 mg 
vagy-. 3 -naponként .5----,-10 .):ng JWraszerűen.- A: kúra 
alatt (20~25 riap) adagolandó ·c összmennyiség 
30-:-:-60 mg im. A kúra-utolsó'S--o--7 napján-célszerű 
a kezelést sárgatesthormon·adagolással kiegészí
teni. 5-JO napos szünet után ~ kúra ~ ízb~n J;l?-eg-
ismételhető.· -, -.. , _ ._ .. ,_-,--- ··' 
Secundaer amenorrhoeában, válafnint ,ia?YJ· és hypo
menO'l"l'lweában a cildus közé:Pidejéb8n ·(imnak 
11..,..-.,..12. napján) 1~10 mg-Akrofollint'adunk im. 
Ha a vérzés megindul,- úgy a kezelést több lillliapon 

, át·, megismételjük.-- Ha a kezelés eredménytelen, 
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úgy a primaer a.i:nenorrhoeánáL leírt ad.Sgolá8i,_,m6d 
alkalm_azan.dó._~_, .v .·.:c:_,-, "------''·.1-~ .. .- •... ,o,--, .. :,;_--, 
Mencm-lw{Jia esetén ·a vérzés első napját6l ~10;~ 
prodie im. amenstruatiqvégéig. _ _- _____ , __ .-.-- __ .: 
GehiUlis hypopl.fl8iábán(af_:mlduS' /1~26;-•' ilaP.iáik 
naponta . .2 .. mg öSszesen 20 mg im. Eredmén;Yi;elEm

. ség esetén az_ ~9follin adagolás_át a ~iklus _elején 
kezdjiilii:és· kéthlj,Vdrikénii"öSszesen ·~O mg:Ot'ad:lnlk 
iiii ~·x keOOléitútóbbf iriö'djá · gátolha:tja '.iii[ oYú-
latiót. ' ,- . ,. 

-. . -GastrW!ifÍ.l!::é8 ,9l:~tnaq:~,_.türu;lte~:Jx~fP~Y4ao1~~tclta·
vonta;· 3~5..::....1 0-SZér J,;;A!g; irp:~ ; ~T-:: _: e$!?~g __ ·aJ;l.aro: 
·genékkel ·koinbújál.Va;_:_ adható a ·siükséges_ egyéb 

· · türieti ké2:eiéS-:10égésztteséret-·--: ~,=_,-.-:':1-~-: -;";_ :~_,..._,.,;~:-:·~.'-':·-:c-->- ·; 
· · · :_A· ZfiétdtW_ ·:megBZüt;-tetRAiére, _az:· ·emr·~~~tt_"ter:n_es:. 

·ség -:-ID,egszakadMa'·_·_·Va~-: ~Züléii ;iiiiUl'.~ .. --a~nnai 
f>.-::.-10 mg;---majd· -eZt köVetóe:n·továb'PB!.L..3~h_ap·on 
át naponta5-10 mg. , .::::.-. -; ,;; : 

Megj~:_ -~--deyak, _vé~yr~ adható )ti. 'A~ oHo~~ffin~ 
delkezese -szelint ·'{legfeljebb_ -}J.árop:~.·: a~omroal) 
ismételhető. - · · · · ~. 

Csomagolás o b. 5 X l roJ. am p. ;3,60 lit; O: M )(T~ 
amp. 36,- Ft. 

-~za.ka.\2.eilyhébb 
-áZm•.mffiog6z00.- aiOOholisin:Us, 

··:.siS. -- --.iá,~ - · "' · , 

'. A~olási· ~gel ·if~ dél~é)tt~ 7é_tk~.ze~:.~~-~:~1~2 
tabL, ~ll. ~-l ~P· sc .. ,Alkalmazá-s~ ~élU~~P,:\ragy 
es:te.Irciriillú-tldéí:. ,.,.' · ' · .. · "· ''" ·--. -·' 

j •' : ' ... -- ,, ,, '·'·:•---• 

. A gyógyszer· bevé"Wle, '_:ill. alkaÍma.zása.b.tán~S-=10··. 
óiáh belül;~:vagy .folyamatos szedése; OC · · 
tén a· kúra időtartB-ma sliitt 
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g_w;ban: -:vagy-, ve.szé-1yes ·gép eu ciolgozni tilos.' cAlli:al
,~~-- mazásának,- -ill.-hatásának-itartania =alatt- tilos sze· 

szes dtalt fogyasztani: "" 

Megjegyzés: ~* e:;a1: Vény;~ eg;~~~i ~óhunal 
- kiadh.ató. 

, __ :t __ SoniaSotis_:: :6'/ /tx { IDI: am p. 2;~,)!';t;· 
10 tabL 2;.::.. Ft. · · ·· · 

ALBROMA..l\f 
.tabL 

A 200 

ÖssZeÚte!:. i 1 · · tabi}iQj5 g b!t)nw-~11erbci'rl->::ó~'Ltarlal· 
- maZ. ;-, ,,,. ·- ';~-,-- · 

J~~J("~~~;' S~~~tinu>I, en~ll~'--h.~~~~ii~$~_. _G~~rme-
ke1m'ek is adható.· NeuroSis, ·alooholiSnluS,·-dlii:nitx
szal kapcsolatos ingerlékenység/ kimeriilt~g'e'n, az 
i~eg;at~dszer izga~áu -alá~úló-~V~z~va~,;- pruritus, 
fülzúgaB. ' ·.. '" ' '- ~~-.:,, .. ,J. ' 

. ,, B_ajátoB gyerrtW!vnóg·yá8zati javal,la,t: neuropathia. 

(Adagolás: Mint sedativum: _napo~ta :4x'1~~, ··tab-: 
letta; mint hypnoticum.: 3 tabletta lefekvéS előtt. 
(;}yerftuijcadf!gok: ~,12 hónapo,~.:k~orig 0,25_~0~50 g{ 
die, 2-----3 adag:ea elOsit.ya;-,J~t?--~ves ,;korig:_ 6,5-
·lgfdj.~; _2-;~-3._tKlagra _el~sztva; _7~14 év:e.s_. _korig 
l '.....J.. 2 g{ die;:. 2~3 árl~gra' ClosztVá} \- -,_~_, :.~,;--~ -·.:,.' 

-,----- .;'"_.-_,, :_. :'·, < ·:·->· .... ;:'J:C)::é; 

-F.őleg .. jánpű_v~F{)k,, .m~agasb_?.~. y~gy,_ veszély~s géw 
pen dolgozók. (}gak oryp__s ál_tal _-;-_ a_~_ egy:éni érzé
kenységnek megfelelően'- el{Sfrf··ad.B.gba..Ifszédhe
tik! álkalmazá.?~k ic;lc;>t~.~-a],att;t,Uos_,s~zes 
italt fogyaszta-ni. ::_ _ __ ; . . . _ , ·. _, -_: -... ~----

Megjegyzés: ~ V énY nélkÜl eg~-~~l~~~li~~;ij~bb 
a1egkisebb gyári csomagolás vagy.-~k ~egfelelő 
mennyiség adható_k:i. ----- ·' ~ ---,';,:~::·~ 

Csomagolás: b. 20 tabt 2,40 ,Ft. ' 
\.. ,,, ,,-_:,:' •;;3 

A.LGOPYIUN Ch. ' 
,inj., .. tabl". .. ,, 

:r';' A 6oo 

Összetétel: l amp. (2, ill. 5 ml) l, ill. 2;5·-g-Jö~ií!Ílida-
. .,, Zoph.wot, . o--·.. : - .. :::." 

1-· tabi. 0,5 g novamidazoph.-ot tartaln:az;-~\z 
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Javallatok:Mindenneroú fájdalmas áll:~pot, még a.leg
hevesebb_fájdalmakis (epe- és v-esekólika).--Íziileti 
és izom-rheumatismUs, lumba.go és ischiaS. Neural
giák,-_meghűléses _})etegségek •. 

A~~Iás: - a.:_~sirer · ~~ponia. 1-~ t.abletta.<~ 
1-2-szer napont~_0,5-l-:-72 mllin •. ,I;levee __ ~Jda.l
-mak esetán ·5 iill im., görcsös fájdalni_ak ese~n {kó· 
kólika) 5 ml iv. _ ·- __ · 
Gyermelcadagok: 2 hónapos kortól 14 éves korig 
0,04-0,03 gfkgfdie per os, illetve O,Ql gfkg im. 
1-2-SOOr naponta. 

----~-e~:-A;-t;~~-:-vény .néJldil_is Jciadható. 4:z_in_f. 
csak vényre adha.tq_· ki. -Az orvos rendelke~se sze
rint (le~ljebb -~áram, _alkalo~!) isméte~_etó. 

Csbmag~láS:b. 5.X2 ml amp. 3,60 Ft, b. ÍÓOX2 mi 
amp. 72,- Ft. ~ · 
b. 5X5 ml.~mp. (!,40 F.t,. 
10 tabi. 2,50 Ft, 100 tabl. 25,- Ft. 

ALJODAN Ch. H 500 
tabl. · 
összetétel: l tabL 0,25 g jbdaethyL allophanio.·ot 

(J·-==-49%) tartalmaz.- · 

jk~allaWk:-- Arten~~lérO~. _- e_noephalitis, brónChitis, 
scrofulosis, stenoca.rdia, ólommérgézés, alcoholis
mus;'lues III.- és IV. sta.d., hypofunctiós strúm'a. 

:, ~~~=-:N~P9~ta :3-4 x 1~2 tabi. 

-Megjeg)>-Zés:- V ény nélkül-iS kiadható._ 

Cso~olás: b .. 20 tabi. 2,cc Ft. 

ALSOLEGYT 
kenőcs· 

Összetétel: l tubus 
. -.sol. (Al20 3 -= 
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18 g __ vazelin 
l tubus (45 
tartalmaz. 

Adagolás: Külsőleg. 

Megjegyzés: V ény nélkiü is kiadható. 

Csomagolás: l tubus (18 g) 2,~ Ft, l tubus (45 g) 
3,-Ft. , 

ALUMINIUM HYDROXYDATUM<' ·""'~ 
EGYT J 200 
tabi. 0,5 g, por 
Összetétel:_ J tabl. 0,5 g alum~ hydr>ot, l doboz 100 g 

alum. hydr.-ot ta1:talinaz. · . 

Javdatok; Hypera.ciditas, '-pyrosis, ulcus v:entriculi 
et duodeni. 

Adagolás: 'Étkezés előtt és után a- Porból r' késhegy· 
nyit, a tablettából 2~2 darabot jól-szétrágva le
nyelni. 

~egjegyzés: Vény nélkül is kia.dható. 

CsOmagolás: b. 50 tabl. 2,- Ft, 
b. 100 g por 2,- .H't. 

AMBOSEX K.Gy. 
sublingualis tabi. 

Q 200 

Összetétel: l tabl., _0,004 IUg aethyniloestradiol., 
4 mg methyltestosteron.-ot tat-taJmaz. 

Javallato1l:; Olimaxos zavarok, climaxos artln·itis, fri· 
giditas, hypophysaer cachexia, clünaxos hólyag
incontinentia, prostata-hypertrophla, involutió~; 
melancholia, climaxos ostitis deformans, osteopo
rosis senilis,otosclerosis, Raynaud-kór, Ttleus ventri· 
cúli -et ·duodeni. 

Adagolás: Naponta 2--4 sublingualis tabletta . 

Megjegyzés: 1ft Csak vényre adható ki. Az orvos ren
delkezése Szarint (legfeljebb három alkalommal) 
ismételhető. 

ll 5 
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AMBOSEX prolongatum K.Gy. 
olajos in j. 

Q 200 

Összetétel: l anipulla·{l ml) l'·mg'-oestradioVb~., 
4 mg oestradiol phenylprop., 20 mg test.osteron. 
prop., 40 mg testosteron, phenylprop., 40 mg tea~ 
tosteron~ isoc.apron.-ot .tartalmaz. _ _ , : ;~ , ;_ ,: 

Javallatok: C1imaxos kiesési tünetek, 
elimaxszal kapcsolatos osteoporosis, 
continentia, spondylosis, involutiós 
ostitis·. deforznan.s, ostBoporosis 
_ke~ési zavarok, 
ulcus ventricnli 

Adagolás: Általában havonta l ml (l ampulla) . · 
séges. Osteoporosisban havonta 2 ml ~gyszerre_vagy 
két adagban. Az injekció kizárólag 1m.,: mélyen a 
farizom ba adható. 

Megjegyzés: ~ cSak vényre adható ki. Az orVos ;~li
delkezése szerint (legfeljebb három alkalommal) 
ismételhető. 

Csomagolás: l X l ml amp. 2,80 Ft, 25 X l ~ 70,-:--

AMIDAZOPHENUM Ch. 
tabi. 0,1 g és 0,3 g . 
Összetétel: l tabl. O, l _g, ill. 0,3 g arnidaZoph>öt tar-

talmaz. · 

Javallatok: Antipyreticum és analgeticum~-- . 
Sajátos gyermekgyógyászati javallat:- febr!S 
matica. 

Adagolás: Níi:Ponta 3xJ tf:!.bl._:-· 
Gyermekadagok: 2-12 hónapos 
pot (hyperpyrexia) szüntetésére 

illetve kellő hatáa eléréséig, d~~E:~~~~·r~ folyamatosan_- ·gg 0 0 felett , 
között két6ráilként 0,1 g; b) tartos 

zal járó megbetegedésb'e':n~15~·"•,zöü~r~801,:él~~':,_'_~in_<;t_";' 1-14 éves korig láz L 

de 0,1 g helyett 
~12 hónapos kmMhlrnoll. 
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c) rheWl1ÚS lázban: 0,07-0,05 gfkgfdie, 5~6 _rész-
re elosztva, hetekig. _ -~-.- -
M elZékhatásként hányás, cyanosis, görcsroham je
lentkezhet (utóbbi kettő túladagoJ.á& tünet). Tar
tóS- adás esetén ·a fehérvérsejtSzái:h· hetenként el
lén?riZ'endő ( agriinulocyt_~sis, ángiDa __ agr~_ulocy-
totwa). -- -__ y-.:_: -~-

Megjegyzés: V ény nélkül is kiadható. 

Csomagolás: b. 10 tabi. O, l g 2,- Ft, b., 100 tabl. 
O, l g 20,- Ft; 
b. 10 tabi. 0,3 g 2,50 Ft, b. 100 tabi. 0,3 g 25,--Ft. 

A.ONIA párna B.· BlOO 
Összetétel: l pólyázott amp. 1-ml amma~. sol. 10%-ot 

tartalmaz. 

Javallat: Ájulás_ esetén ,elsősegélynyújtásra. 

Adagolás: Szükség esetén · l am p. tartalmát · beléle-
geztetni. · · 

MegjegjrzéstVény nélkül iS kiadható. 

Csomagolás: b. 3 db 2,- Ft. 

Ail'IMONIUM CHLORATUM B. N 100 
0,5 g bélben oldódó drazsé 
Összetétel: l drazsé 0,5 g ammon. chlor.-ot tartahnaz. 

'- 'Javallatok: A Hg-vegyületek Vizélethajtó -hatásának 
fokozás:áfa.. A vizelet savanyitására (spasmophilia, 
tet~a -~tb.). , . _, 

Adagolás_: N ap onta 6 X l ___:4 drazsé .. 
Megjegyzés:- VénY nélkül is küi.dh'8.tó; 

'· Csoiuagólás:--b~ 20 _-draZsé 2,- Ft." 

,!MYLNITRIT pátlia EGYT H 300 
kizárólag belélegzésre, ~· ,, 
Összetéf:eh; l {pólyáioÜ) amp_. 'ó;Ó~5_ g ·amyl.- niÚos. 

" 0,455- g·paráff.-liqu. tartalmaz. 'J,- : ' 

'Javallatok_:- Angina_pectoris, ~Pas:t~us--migraine, he
veny agyi anaemia., kokainmérgezés: esetén első
segélynyújtásra. 
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Adagolás: A párnába csomagolt al?pul~át összetörni 
és a gőzt belélegezni. Szükség eseten- Y~-1 
múlva ismételhető. 

MegjegyzéS:._._~-csak .;éD:~ adi:t~tó Íci. A~;o~;;,s Xen
d~lkezé~ szerint {legfelJeP~ hár<>Il":l~, all~~~:::l.·.~ 
ismételhető. ____.; Hypertorua esetén 
okozhat! 

Csomagolás: 5 db -2-.- Ft. 

ANASTHIM K.Gy. K 4.00 
in j. 

összetétel: 1 amp; (l ml) ·0, 6 NE~ ~:~~~.::~l;'i,l 
extr., 0,5 mg adrenalin., 1 mg c: 
tahnaz. 

J a vallat: Asthma bronchiale. 

AdagoláS: Roham esetén %~i ri::ll;osc; vagy im~ 
feljebb naponta 3-szor. 

Megjegyzés: ~~-Csak vényre adható ki. Az 'orvos 
rendelkezéseszerint (legfeljebb.hárpm a~lonlmal) 
ismételhető. 

Csomagolás: b. 5Xl ml amp. 3,IO._Ft. 

ANDAXIN EGYT 
tabl. 
Összetétel: l taPL 0,2 g _meprobamatm;not tartalmaz. 
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féleinri 

3-5-ször naponta. ' - ·. - · _-- _ , 
A ·gyógyszer bevétele, ilL- alkalmazá?a-után
órán belül v_:~ folyamatos szedése, ill. ke,zel";se~< 
tén ·a kúra' id8ta-rtarria alatt· járműv:et veZetnii 

gasban vagy veszélyes gépen dolgozni tilos.'·Alkal
mazásának, ill. hatásának tartama alatt tilos sZe
szes italt fogYasztani. 

MeiiékhaiáSi · '.Alinos~ág, fáradtságérZés,· izomtónus
csökkenés. 

Megjegyzés:·~ Csak vényre-adható ki·'-Azc.or,got=Lfen
delkezése szerint (legfeljebb három alkaloi:iunal) 
ismételhető. 

Csomagolás: b. -20 titbl• 2,30 Ft.~ · 

ANDRORÁL K.Gv. 
su b lingualis tabi.· 

Q.lOO 

Összetétel: J tabi. 10 mg methyltestoSterOn.-ot tart-al-
n1az. 

J~vallatok; Hypo~enitaÍismu~ nÍ~Cclillus, e~u,q~id
ismus, cryptorchismus, ·castratio utáni kiesési ·tü
netilk; _késői pubertas,- férfi climacterium ·és_ kíSérő 
psychés tünetek, potentia~zaV-arok- egyes. -alakjai. 
Prostata-hyp~rtrophin. ~ - 1\-fas:todynia? królJikus 
mastopathia, endo:rú.etriosis, pubertas - praecox, 
clima-:x-zavarok, carcinama mammru:):. ~ Egyéb, 
nem hormonális ere,detű __ megbeteged~sek: angina 
pectoris, periferiás ---'keringési závarok; ~ulcus·_ Ven
triculi et duodeni,-ósteopor:osis, c~ökkent caJlus-,kép
ződés, acne vulgaris,_pruritus.senilis. 

Ellenjavallatok: Prostata-caicihOma-' 'abszollit 'Cllkn
javallatot képez. 

AdagoÍás: __ Androgen-tetápia_ oélj_a:ira _itliaiá.ban naPOn
ta :I~2 tabletta, prOsfata:-hypE:;rt:fophláball:· na.pi 
1-3 tabletta. l\Iamma-carcinorllába:n1 napi _3-5 
tabletta 8-10 hétig a fiútét után, 1hajd az adago
lá.s·napi-1-2 .tablettára Csöklr_enthető.- Egyéb jayal
latokban a .. ~szükséglet- szerint individuál_jsan napi 
1-2 tabletta. 

Megjegyzés: ~ Csak-vényre 1adható ·ki. Az OI"'ilos-ren
delkezése Szerint (legfeljebb -három álkaJ.Omma-l) 
ismételhető'.' · 
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ANTAETHYL Ch. 
ta b l. 

X 300 

Ö~zetét_~~l:_! ta.bl. 0,_5 g_ disulfir_am.~_pt. ~~taJma~: 
Javallat: Alcoholismus. 

. AdagOlás: ·Egyéni, Csak ·gyógyiíitézet javaslatá.--alá.p~ 
ján. . . . 

Megj~: ~ Az orvos akkor rendelheti, 'ha azt a 
terüle_tileg, illetőleg sza,kmaila.g .illetékes. fekvőbe-. 
tegellát6 osztály, sy,akrendelés szakor-

vosa javasolja.- Cs;aal:k;;;:;;;~~:~~:::: :J:~~,\~:l]'.lj, 
r'ehdelkezése szerint {l 
ismételhető; 

Csomagolás: 20 tabl. 3,60 Ft. 

ANTINEURALGICA EGYT 
tabi. 

A 600 

Öss~tétel-: 1-tabl. ·,0,05 g coffein.; 0,20 g anüda.zoph.-. 
0,30-g ·phenacetin·.-ot .-tartalmaz. · 

J~vallátok: F'ájc19.,1mak, -ne~algi.a~ 1áz, . .· -. ·. ,_ 
'Adágolás:_ Naponta 1-3-sZOr 1__:,.2 tabletta.· 

Mégjegyz&: 'vétlY nél~'_iS)riild~~~ó. 
Csomagolás: b• l O tabL 2;~ Ft. 

AP ARKAZIN EGYT 
drazsé, in j. 
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Ci'Sztva, melyek közill a reggeli adag ·a·Jeger&e_bb._ 
Később a napi adagot 4-5 naponké~t,l,-00""""'"71:5Ü 
mg-mal emelhetjük a könnyű, 250~00 · mi-mal 
a súlyos-esetekben.-A leg:magasabb napi adag a,kór
kép ·súlyossága- szerint 50~1500 .mg köiött 1ehet. 
;- Paren~ralis _alkalmazása csak_ rit~ _szi.ü;séges. 
?yor~ haMB elé~sére %~l ~pul1átJ#~Unk 
Im. vagy lassan IV. {pl_. torticollis, oCulogyciás ro-
ham esetén). · - '· ___ ,. _, 

- A gyógyszer b~vétele, ill. ·_alkalmazása után 8.:....,.:.10 
órán bel~, vagy-folyamatos szedése, ill.· kezelés ese
tén a kúra időtartáma alatt-járművet ·-vezetni, ma
gasban vagy- veszélyes .gépen dolgozni tilos. Alkal
mazáeának, ill.- hatásának tartama:-alatt- tilos sze
szes italt· fogyasztani. 

Melléktiinetek: Főként az adagok tili. gyors emélése
kor somn()lentia vagy részegséghez haSOnló-tiúie-6ek, 

· ~ovábbá: ·ataxia, paraesthesia, ·szájS~ág,·:hany
mger. Hosszan tartó kezelésnél orvoSffélügyelet, 
id_őnként vérkép- és :vizeletvizsgálat~sz~ges,.ioert 
olykor agranulocytosist és vesekároso4~ 'észleltek. 

Megjegyzés: ~~ Parkinson-kórban 98' ~sYndroinában 
szenvedő betegnek a kezelőoryos ,La-J>:ör~ti,, üzernj. 
orVos, az ideg-elme szakrendelés·· (gÓndOZ~) Sziik
orvosaJ. térítésmentesen réndelheti. Csak:-·vériyre, 

, egyszeri alkalommal adható ki._ _ . 

Csomagolás• 50 X 50 mg drazséll;20 Ft;c20X250 mg 
dr~zsé3,40Ft; _, ___ . _ _--,·-. '" 

_._5 X~ ml ain p. 2,2o·· Ft. 

AQUADESTILLATA R 
proinj . 

. :J~Vaiiat: ö~4~~zer. _ 

X 400 

Megjegyzés: Csak -vényre adható ki. ·AZ ol''v-68 ren
delkezése 'szerlrit (legféljebb ·három alkalommal) 
ismételhető. -

CSomag~lás. b:lox5 ml a6op. 2,30 ~t,b.J00~5 ml 
amp. 23,-Ft, "' · · 
b' 10 X 10 ml amp. 2,90 Ft, 100 X 10 m1 amp. 
29,-Ft.. . 
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ARSOTONIN Ch. 
inj., t;1bl. 
ÖsSzetétel: l arnp. (l ml} 50 mg natr. ;·:~~~:.c•n,:ot, 

r t~bl. -a rng calc. methylarson.-ot t 

JaVall&tok:_· Külőnféle ·anaem:iák, leukáerriia, _recOllva
les~ntia; neurasthenia, Ba-sedOw-kór, malaria, tbc, 
psóriiisiS, licheú 'ruber, ekzema chron. __ · 

Adag~lás: Naponta vagy másodnaponként h~''· •e.. • 

1~9-·;tabl. emelkedő adago1ásb~Il vagy.ru>.;,,'"]J'b 
idő~ :át .. naponta 3-szar 1~2_tabl. 

--Gyermekddagok_;·i:tapanta:· 10--:.,..-15 éves: 
5--,..,,10 éves: __ Jf2-4 t"abl, --1~5 éves: ~·;;;:;~ll;:~!t;, 
emelked6 adagolásban, a.:kéSZítményhez 
utasítás sze:rint. . 

Megjegyzés:> ~-~ 9sa:k vén~e adÍmtó ld.-
- rendelkezése-szerint (legfeljebb hárm>;< >>lk~l<>mni.i•l} 

ismételhető. 

Cso~ol:i.s: 2Ö)(l nil amp._-3,- Ft, JÖOX·l ·mr_·amp.·_ 
15;--Ft.; · 
100 tabl. 2,-_.Ft-: 

ARTHRÖFLUOR B. 
kenőcs 
Összetétel: l tubuS 0,025 g- 'na:trium' fluŰr~~t-umöt 

talmaz."25- g léii:losható kenőcsben. 

Javallatok: Degeneratív ízületi 
losisok, arthrosishoz társuló 
sos ízületi 
lalnint myalgiák 

Adagolás: Nap!:n~t~a~~~~:!~~~€2~~~~~~11~ a; fájdalmas 
nyari.bekenni és 
lés_ legalább egy 
kézzel .a s~emhez nyúlni nem szo;ns•d! 

Megjegyzés: ;.B Csak vényre adható ki: Az o!"',ós'rm 
delk.~zése szerint (legfeljebb három 
·ismételhető. 

Csomagolás: l tubus .(25 ·.g) .. 2,- .. Ft, .l tubus 
3,--Fh. 
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ARTIN B. 
"drazsé 

J 300 

Összététeh l drazsé 16 111g aloin., 32_ ing phenolphth. 
4 mg extr. stryehni Sicc., 2,4 mg -extr.' bellad. 
.sicc.-9t.,tartalmaz. 

Javallatok: akut és krónikus--obstipatio. 

Adagolás: Felnőtteknek'este lefekvés előt-b 1-.---:__.3 dra
zsé. 

Megjegyzés: Vény nélkül is kiadható. 

Cso~golás: b.- 2Ö 'draZsé 2~..:.c. ·Ft·. 

ASAROPECT K.Gy. 
cseppek 

K 200 

Összetétel: 1- üveg 5 mg aethyl~orph.- hydrochlö~., 
25 ;r:ng chinin. hydrochlor., 2~ -mg dl-ephe~., _po 
mg methyl. p.-oxybenz.~ 0,15 ml 8.cid. hYdróéblor. 
concentratiss., decoct. asari._ europ. herb .. (9,5-_: __ 25) 
ad 25 ml-t. tartalmaz. · 

Javallatok: Bronchitis catarrhalis ·acuta '~t~ éhrónica, 
bronchitis chronica spastica és_ bronchiec~?!sia ese· 
teiben köptetőként; adjuvá:i:ui kezelésré asthma 
bronchlaléban a közismert egjréb antiasthmaticu-
mok használata mellett. ~. ,;c,-

Adagolás: N api 3 X 5 csepptől 3 X 10 cseppig eriu}1kedő 
adagban. Használat előtt f~lráz~1;1-dó. 

Megjegyzés: lf4_·:-vény. nélk.ül egy- alkalommaLlegfel
jebb a légkisebb gyári csomagolás vagy- a:.nnaklneg-
felelő mennyiség adható ki. - - -

Csomagolás:.! üveg 2,- Ft. 

ASTHMAMID EGYT 
tabl. 

K40ü 

Összetétek-l tabl. 0,00035 g at;op.'s~., 0,10 g'·theo
phyllin., 0,20·g-aínidazoph., 0,04-g papave;~.·. ~ydro
chlo~., 0,04 g phenobarbital.-ot tartalmaz. 

· JavaUatOk: Asthma bronchiale', ririgraine, stenoCa~-dia. 
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dolgozók csak- az orvos - az 
-: Sé~k megfelelően ........ előírt adagban 
-alkahnazhatják. . .. ,- _ _ · 

Megjegyzési '"''"' Vény nélkül egy· a·&,~·, ,·"••"-'· ,;·,.Ú 'I.eg' ":":·.~··· 
feljebb_ a legkisebb. gyári, csomagolás, vagy 
megfelel~ mennyiség adható ki. 

Csomagolás: 20 tabi. 5,10 Ft.· 

ASZTMA·ELLENI•CIGARETTA• 
B. 

ÖSsUiéte1: l c_igEtretta 0,15 ·g benaCL 'fol;~ n''"''"' 
hyosc. fol., 0,15 g stramon. fol.-ot tartaJn_1az_., 

Ja:valla:t: Asthma bronchiale.

~dag~lás~- ~~hani keZde-tén' 1 cigarettát' -~ISiíVni. 

M~jegyzés:- ~ Vény-nélküi-egy alkalomm·allegfei-
Jebb a ~egkisebb gyári csomagolás, vagy Q~·~·• , 
me~elelo menn~ég a~ató.ki. _ 

cSom3g0Iás: 20\ib ~.~Ft. 

ATHENSTAEDT B. 
oldat. 
Összetétel:· l'.;ii~eg (250- :·g- Oldatr-5- ,-g "'ferT. 

sooch.-ot (Fe"'. = -soo mg) tartal.inaz 250 g ,, .. ,,.;.,,ic'.' 
vi:ies oldatban. , , ' . · ' · 
l üveg (500 g) -2-szei-es anyagmeimyiséget ·~··~··, 
maz. 

Ja.;d~~k: Chlo~~sis, másocna:g;:;~ ~n~,;;,· i,iít,";.;fo:;i: 
zás. 
" ' ' ' 

AdagOlás: N a pon ta 3-szor l evőkanál. G;ye>"m>9Ij<;Jw, 
3-szor I_ gyermekkanál. 

~~~jegyzés:-V én;· né!kiil is hlaaha tó .. ,. 

Csomagolás': 'i üveg (250 g) 2','to Ft, i 
' 4,IO•Ft. ' ,: 

ATHENSTAEDT •arzénes B. y 
·oldat 

Ftoo 

Összetétel: l üveg (250 íi) 0,01' g acid. arseriicos., 5 g 
ferr. o:s.:yd.: sacch.-ot (Fe"' =_500 mg) _tartalmaz 
250g-szeszes-vizes oldatban. l üveg (500,g),2-szeres 
anyagmeniiyiséget tarta~az. 

JavaUatok: Chlorosis, másodiagos anaemia; rreconva
lescentia. 

Adagolás;_ Feln?tteknek napOnta. 3~s~or_ l evŐÍmn_állal. 
Gyermekeknek naponta ~3-szor- 1- eVőkan:áUal, 
,étkezés utan. . _ · _ .. 
li émn<l, fininlahi> gyermeknek nem adJwtl,.' · 

Megjegyzés: ~~ft Csak vényre adhB.t.ó ki. AZ orvos 
rendelkezése szerint- {legfeljebb hárOm alkalom:ri::ial) 
ismételhető. 

Csnmagolás• l üveg (250 g) 2,! Ö Ft, l üveg (500 g 
4,10 Ft. 

ATRIPHOS K.Gy. K300 
mj. 
Összetétel: l amp. (2 ml) 20 mg aciCl. ; a-d.'en~sintri

phosph.-ot (nátriumsó alakjában) tart~~~· 

JaVa11atok: A koszorúserek és környéki vér~cl~nyek 
görcsei, angina pectoris; coronaria-thrombosis, in
farctus:ok, hypertonia, paroxismalis~· tabhyca/rdia, 
claudicatio intermittens, hetnicrania, Raynau4~féle 
betegség, vérkeringési zavarok, nikotinártalOí:n kö-
vetkeztében. ' 

Adagolás: NapoTita 1:--2 amp. im. Kúras~rú _ _.adago-
1ás: 30 napon át naponként l arúpulla.-Paroxysnialis 
tachycardiás roham alatt 1-2 amp. iv.,-~an! 
( ru;ystolia). 

Megjegyzés: ~Csak vényre adható ki. Az orvos ren
delkezése. szerint (legfeljebb három alka}pmmal) 
Ismételhet-o. - · , · -· 

Csomagolás: b, iOX2 mhmp.-13,- Ft. 
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ATROPINUM SULFURICUM 
EGYT-B. 
in j. 0,05% és O, l%, ,tabi: 1/3 mg 

ÖssZet~~l:_ ,-1 aiDp. (l ml)__ 0,5 mg_ ilt Í, O mg iitrop. 
~u1f.-ot; -
l tabl. 0,33 mg atrŰp; ·sulf.-ot tartalmaz. 

Javallatok:-- Simaizomgörcsölq : hyperaciditaS; kóros 
izzadás, asthma bronchiale, mérgezések .- (morfm, 
p~~ka,rp~, I~gyö~ő galó~)-esetében~ 

-A~~~~; -~ap,op.ta l ~P~-J'>c. __ vag_:t 3-szo~ lc-"2,tal>l • . : 

Megj·~·:_-,_~~ ·csak-Vé:O_Yi-e adható'- ki: A:~·:_oryóS. 
rendelkezése s:r.Brint (legfeljebb-három-alkalommal) 
ismételhető. 

Cso~Íás: .b. lOXl··_-.mi -amp. Ű,Oii%.-'2.--s--- Ft: b. 
50 X l ml amp. 0,05% .10,- Ft. 
b. lOXl ml amp. 0,1% 2,- Ft, b. 50 XI ml amp. 
0,1 %"10,--Ft;·--: i:.~~ 
b. 50 tabi. 2,- Ft. 

AZOPRENUM COFFEINUMCITRICUM'''' 
A. A 600 
tabl. 0,5 g 

ÖssZeietel: l tabi. 0,5 g·azoph. cőff. Citi;.-oi til.rÚihrú:tZ: 

JaViÍUatok: :Migraine·, fejfájás. 

:~dag~Iás: ~ap~mt~ 1-3-sior 1-:-2 t~bl. 
Megj~gjrzéS: Vény D.élkülis ·kiad_hat6. 

CS0nl~golás: b. 20 tabl. 2,- Ft. 

AZULENOL B. 
kenocs 
ÖssZC:tcl:el: l tUbus (2Ü g) 30 mg azulerlumoi tructa!.riii(; 

vazelin típusú kenőcsbf:m. 

Ja~~i~tok: Sarj'adzá.S ~lősegiiése, p~~&i~~~~~~··:u;,~· 
cJ:'uris, égési és_ fagyási sebek,_ -~ 
röntgell-besugár.zása' aJ.at'ti kezelésére. ' 
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Alkalmazás: V ékonyan a beteg testfelületre kenni. 

Megjegyzés: Vény nélkül is kiadhat?

Csomagolás: l tubus {20 g) 2,-;- Ft> 

BALTIX 
cseppek 

EGYT K 100 
- ::-~" '-$""-

Ös!!zetétel: l üveg (10 ml) 0,5 g clofenad;;lu~- hydro· 
chloric.-ot tartalmaz. · 

Javallatok; Akut és krónikus köhÖgés. Krónikus bron
chitisek okozta phary---ngea.lis köhögés; tonsillecto
mia utáni köhögési inger._ Pleuritis,_ tüdő-tumor, 
Silleosis okozta- .köhögés; S'ped:fikus _ tüdőfOlyama
toknál is, főképp abOl kodeinSzárrriázékok :megszo
kása th_ár fennáll. _Bronchoscopia,. bronchogiil.phia, 
tüdőtöltés előtt -prophylactikusan. · 

AdagoláS: Felnőtteknek- naponta '3--4-szér 20-30 
csepp, kevés- vÍ2:17.el-vagy gyümölcslévet .Gyerme
keknek naponta 3-szar 5--15 csepp, csecsemőknek 
3-szor 5 csepp. 

Megjegyzés: ;.B_ Vény néikiil egy ~Íkalomm'á.l legfel
jebb__a legkisebb gyári csomagalM vagy annak meg
felelő me:riiljriség_ adható ki. 

Csomagolás: :1 üveg (-I O ml) 2,...:.; Ft. 

BARBAMID Ch. 
t ab!. 

A 600 

Összetétel: . l· tabL: 0,13 g barbitalnatrium, 0,284 g 
arnidazoph.-ot ta_rtalmazo 

Javallatok:· -·Fájdalomcsillapítás, lázcsillapítás.- Mig
raine, neuralgia, dysmenorrhoea, -rheumatismus, 
arthritis, műtét.utáni fájdalmak. 

Adagolás: FelniJit~knek naponta l::-3~SZ()rj' tabi. 
Gyermekeknek naponta 1-6 éveS kürl;1tin -~3-szar 
%-:-% tabi.; 7.....:....14 éves korban .2-3-szor ·lf2-1 
t'abletta. ~ · · 

Főleg járművezetők,magasb8.n vagy.veszélyesgépen 
dolgozók csak az orvos által----'- az egyéni érzékeny
ségnek· megfelelóen ~ előírt adagban Szedhetik! 
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Alkalmazásának időtartama alatt tilos s2;eszes italt 
fogyasztani. 

Megjegyzés: ~ Vény ru\lkül egy a~:~'::';,~,ii~!~~:~~~~l je bb a legkisebb gyári csomagolás 
felelő ·mennyiség adható ki. 

Csomagolás: b. 10 tabi. 2,- Ft. 

B.AYRENA A 
ta b L 
Összetétel: l tabi. 50Q mg--sulphametoxydiazinufuot 

JavaUatok~ V~~mi~.'- -~otiamidérzé,~eUY_- kó; 
okozó által okOzott fertöZés kezelése: - ;. · ·'
Légúti fertlizé_sek (bronchitis'~ br0D;Ch6PD.Émin0nia). 
·.Szájüreg~- gara~, inelléküregek, fill fertőZése: 
Urogenitális. rendszer- fertőZései' (cystiÍis; cysto
pyelitis, pyelitis, :pyelonephritis, prostatitish 
Epeútfertőzések ·(cholecystitis'~- cholangitis). ,.) 
A bőr coccusok okozta fertőzései (phlegmonék). 
Enterális infekciók. Sebészeti műtétek előkészitése 
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(vastagbél, epeműtétek).__ _. _ _ :- _ . 
Ery;s~_pelas, aótinpm:fcdsis keZelése._ . ·,- . :er_ 
Virusbetegségek · Székúnder bákteriáliS_ fertőZései. 
Pro:fila.xisként adható"- hosszabb :kortilióSztéroid
kezeléskor a bakteriális szekunder ·infekció .kivédé
sére, asthma bronchiale esetén a bakteriális lég
úti fertőzés megakadályozására~ : ~ ,_ __ _ . ~t " , 

A Bayrena hosszan tartó kezeléseki-e is-~. 
pl. krónikus, recidív húgyúti infekció, króiiikus 
prostatitis- -kezelésére, króníkus bronclritis .-.aKUt-_: 
exacerbatiójának megakadályozására. 

, A Báyrená;a 

ra: i:náh,-

AdagoiHs: Szokásos adagolás fell:;tőttekiiek: ·első' nap 
2 . _tabletta,· másodiJr_ _naptól 1_-jia'J?lettl!. reggel, le-
hetőleg étkeZés után. ." __ . _ · 
Huzamos, hónapokig tartó keZeléSre is alkalmás. 
A gyermekadagok. az alábbi táblá_zat szerint java-
soltak: -

Kor l 
i ' Következő 

Té~úly ~Első nap l· _ imJ;>ok 

' 1 mgfkg l tabi. l mgfkgl tabi. 

9-12 -hó:riap 9---'10. 30 %- 10 Y 4 
l-2 év 10-13 20· Yz 10 y. 
2-4 {w 13~16 20 % 10 y. 
4:-6 év 16-20 20 % 10 y. 
6--~-.::ro év 20---'30 20 l !O Yz 

10-14 é-V 3ű--'45 15 1% 7 % 
14 é-.;: felett 45 felett 15 2 7 l 

··a~~ hÓnap között eisohap 3Ó' rríg/kg,'kövétkező 
nap'oko~ 10 mgfkg_ ~dásá- fontolható 'meg._ 
~ nS.pi_ adagot céJSzerű é~zerre. ?eV enni, étkezés 

· utári. -Súlyos·:esetekben az első' ·na}>i- adag_ l/3-dal 
növelhető~ · 
Pró;tnaxis céljából elegendő_ a-· f~imtart6 -adagot 
adill_._ A Bayrena a tünetek megszűtiése után 

_ 2-3 napig'- adagolandó._ _ . :A kellő mennyiségii folyadékhev;i:telről gcindosküd-
, hi k~ll. __ " 

Mellékhatások;. A -szulfona.nridokra·:~-j~ll~~zi· vala-
mennyi mellékhatással sz.ámolni_- kell, pl.: .aller
giás- bőn-eakció, vérképzőszervi.:_zavarok, émely
gés, :P.ányinger, Ha a keze~$--. alatt bői-kiütés, 
.bőrpír jelentk~zik, .a- gyógySzer, a<lá.sát:abba kell 
bagyni._Hosszan tartó kezelés _aia:tt-a -vérkép _el-
lenőrzése szükséges. :·;. 

Megjegizésdfo~ ·csak'iényTe adható -ki·és- ai:Orvos 
rendelke~se szarint _(legfetljeb]J ;három alkalommal) 
ismételhető.-.· · ' - ·· · · · 

Csomagolás: 8 tabL 4,10 Ft •. 
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BEACILLIN B. 
·tabL,~ Szirup, Szuszpeliziós- in j. 
és l 200 OOO NE 

Összet~tef:· l tabi. 2oo OOO NE bfni~th. benzylpelli-···--
cillin.-ot, 
l üveg szirnp (60 ml) 2 400 OOO NE benzath. ben
zylpenicillin.-ot, 
l üveg in j. 600 OOO NE, ill. l 200 OOO NE benzath; 
bei:tzylpenicillin.-ot tarta.lma.z. 
l oldószerampulla 3 ml,-ill. 5mlaquadest. pr·o>nJ.·t..•i.l. 
tartalmaz. 

Javallatok: Összes penicillin-érzékeny fertőzés. meg
előzése vagy kezelése; különösen azokban az ese:tek:. 
ben, amikor hosszan tartó penicillin-adagolás szük
séges. 

.L"Wegelózésre: Streptococcus-fertőzés ~:::~:~:~iill illetve recidiva megakadályozására, 
rheumás láz és nepbritis esetében. 
ban nemcsak az aktív sZSrkban, hanem 
zajlása után is szükséges adagolása, to•,ál>bá sfu·en-• '' C! 
tococcus-ferlőzés megelőzésére az utolsó rohámiot 
követő hosSZább időn 'át. A keze"::lé;~•:_::' ~~'':.', .. "."';'I'
tococcus-mentessé lett ,Scarlatos -.., 
tőzésének megakadályozására, 
tekben. Tonsillitis töÍnegesebb 
ség terjedésének meggátlására 
Tonsillectomia után 
akadályozására. A 
tól való mentesítése "~'Ja'""'' 
giai lelet esetén) olyankm:, 
hordozó vagy annak 
vánatos. 1\hndaZon 
cillin- megelőző adagolá-sa 
Ke.zelé&-re: Minden olyan 
tőzés-leküzdésére, 
okozók, elsősorban 
nek elő (anglia, ill. 
pneumonia, gonorrhoea, syphilis, 
mycosis, mély pyodermiák,. otitis media 

Ellenjavallatok: A -beteg ,!:;~~"l~l~~::~f[~ okozók penicillin-rezisztenciája. 
utaló jelek esetében nem szabad 

RO 

Ad&golás: 111 egelőzésre: Tartós megelő~s céljára gyer
mekeknek általában napi l tabletta vagy l kávés
kanál szirup (200 OOO NE). 
Felnótt?kne~ általában naPi 2 tabletta vagy 2 ká
vé~kanál szrrup (400 OOO NE) .,a _.·reggeli étkezés 
uta~. S~reptococcru;;-fertőzés közvetlen. ve~_zélye 
e::e~ ke~szer. ennYI az adag (a másoc!jJ,t __ -.~ a 
déli etkews utan). -
Streptococcus-hordozás · megszüntetésére napi 
3-6. table~ta vagy .3,...-6 kávéskanál szirup lO na-
pon at, egesz napra elosztva. , ; . _ 
ACTH, Cortisanpal stb. történő kezelés: alatt áJ.ta
lá?an napi 1----:-2 _tabletta vagy 1~2 káVéskanál 
smp. --( . -. _ 
Műtéti beavatkozás~k Előtt és -qtán ~napi; ~6 tab, 
letta vagy 3-6 kávéskanál szirup. 
K~zelésre:: A bet~g k9ra, -ill. testsólya és a betegség 
súlyossága __ szennt általában napi _ 3-:---6 tabletta 
vagy 3-6 kávéskanál· szir'up, egész· D.apra eloszt
va az étkezések után. 
Gyennek terápiás adagja 6600-7000.,NE/testsúly
kg~nak felel meg 6-8 órás _iclőközökben. történő 
ad~golás ~~ll~tt. Ha_ a b~teg' állaPóta. súlyos, a Ire
zelest penzmllin-befecskendezésekkel kezdjük, :majd 
fokozatosan per os kezelésretérhetünk át._A tab1et
tákat, ill. szirupot a· láz megszűnése, ill. a. tünetek 
visSzafejlődésa után is, még legalább 2-3 naPon át 
tovább kell adnunk. 
Az ~j._~ad,agok llagyságát és számát a betP,g á.l1;apota 
szabJa meg. Általában 600 OOO NE-t ·5· napónkéiit; 
l 200 OOO NE-t pedig legalább 2 hetenként ·kell 
adni. Syphilis kezelésében kezdeti 200 .OOO ~li: 
után napi 600 OOO ·NE· vagy 5-6 tiliponként 
l 200 OOO NE, kúránként 10 OOO OOO NE -össz
mel;lllyis~gben. Cardiovasculliris. syphilisbeil__ kez

. deti 10_0_000_ :N_"_~ _ut~}lap_o_n~a 2QO . .O.OO NE 2-
~ OOO OOO NE összrnennyiségben. - · H!:t a beteg 
~pata ~~o~, a kezelést vizben oldódó kristályos 
kaliumpemeillin~befeeskendezésekkelkezdjük,majd 
Beaeíllin-kezelésre térhetünk·ái .. -Műtéti beavat
kozások előtt és után- 600 OOO NE egyszeri -befeos~ 
k~ndezése. elegendő.-- Beaeillin in j-. alkalmazása 
elott...,....- rmnden esetben, tehát,akko,;.is, arnikor fel
té~elezhető,. ~o?y a kezelendő szerriély még sem
rmlyen pemcillin-terápiában- nem részesült ~ az 

81 



esetleges túlérzékenység megállapítására scarifica~ 
tiós bőrpróbát--kell végezni~- Folyamatos :Beacillin:. 
kezelés esetán ez azonban csak a kezelés megkeZdé
sekor szükséges. (A:searificatiós bőrp:t;óbá.· e~végzé
sére 'vonatkozó tájékoztatás a csomagoláshoz mel
lékelve v:an,) 

Megjegyzés: tf-4 Csak vényre adható ki. Az orvos ren
delkezése szerint a tabL és szirup (legfeljebb három 
alkalommal)--ismételhető. A szuszpenziós inj. csak 
egyszeri aJkalommal adható ki 
Rheuinás -láZon· 'átesett 
'tablettát a -kezelőorvoS 

téritéSniellteSen · 

A l 200 OOO NE_ szuSipenziós·. injekciót a_z .--:· ···:· • 
készletéből kell térítésmentesen kiadni a 
nemigondoZóbaÍl. gyógyszerelés alat~, á116 
betegeknek. -

Csoinag~Iás: 12 útbL -4,60 Ft, ·250 tabl. 97;--= Ft; 
60 ml szirúp 5,60 Ft; ' 
l üVeg a , 600 OOO l\TE + l amp. (3 ml) -oldószer 
2,50 Ft; . · -· 
l üveg a 1200000 1\TE.+ l amp. (5 ini) .oldlóB2""" .. 
4,60-Ft: 

BEI:.LETOVAL A. 
ta b L 

összetétel: 1 tabi. o,2s mg 1-~Yoscyarilln. sulf~; . 
b'utobarbital.-ot tartalma~·-

Javallatok: Paraly'sfu rigitans~,l;::;:~:~~~~a~a~~;~~ 
gá.Szav~l'ok~- migraine, -c 
emesis. 
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Megjegyzés: ~Ifi Csak vényre adható kk Az. o~vos 
rendelkezése szerint (legfeljebb három alkaloÍlii:Dal) 
ismételhető. - · 

Csomagólás: ~o tabi. -2,- -Ft, 100 tabi.' 10;~ 'Ft. 

BELI:.OID K.Gy. 
drazsé 
Összetétel; l drazsé o,_ l mg 1-hyoscyamin. ~ill.~ 0~3 rng 

seeal. corn. alkalmdae tatales ( ergotoxinban kife
jezve), 30 mg butobarbital.-ot tartalmaZ. 

Java11a.to~: Vegetativ dystonia~ hypelj;hyreosis~ tachy
car~a, vasoneurosis, centrális -ve~etativ -~varok, 
angwspastikus diathesis, nrigraine,_ hyperhidrosis. 
asthma bronchiale. - - · 

EllenjavaUat: Glaucoffia: 

Adagolás: Naponta 3-szar 1-2 drazsé kÓr~szerl'i ada-
golásban is. .. ' -· : 
Főleg járművezetők, magasban vagy v~zélyes gé~ 
pen dolgozók csak az orvos által- az egyéni érzé
kenységnek megfelelően _.:.. előírt adagban s_zedhe· 
tik, ill. alkalmazhatják. , 

Megjegyzés: ti-4~· Csak vényre adható ki._ Az orvos 
rendelkezése-szerint (legfeljebb három aJ.kalommal) 
ismételhető. -

Csomagolás: .b. 50 drazsé 3,5:0 Ft. 

BETACID K.Gy. 
pasztilla 

J 7IO 

Összetétel: l paszt. 0,1 g. pepsin., 0,4 g betain •. hydrb
chlor.-ot tartalmaz. 

. . ~chylia gastricS: '(anáemia -pe;D:iéiOs!ih~ 
1s), anaCiditas, hypacidita.s, gastrogeni -diarrho'ea 
rothadásos dyspepsia; _ _ __ ' 

Adagolás: FelnŐtteknek 1-2 ~abi., gyermekeknek 
l. tabi., csecsemőknek 7'2 tabl .. vízb,en oldvaétkezés 
közben vagy "Q.tán. --

?'!li••gj•egJIZés: ,V éit Y llélkül.is kia,dlúit6:'":' 

c C.iomagollás: !O tabi. 2,- Ft, 
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BILAGIT Ch; . 
drazsé 

J '720 

Összetétel:. l drazsé 60 -mg_ natr:~ .. choleiníc., ,_20' mg 
pheilolphth., _80 mg hexameth.-teti'.,_ 20 mg papa

~ ver. hydrochlor., l mg methylhomatrop.
0 
brom~·_;· 

7,5 mg menthol.-ot tartalmaz-. . - ' ·- n 

Javallatok: Cholelithia.sis, chole~yshtis, cholecystec
tomia utáni panaszok. 

Naponta ~3-szor;l-2 

Csomagolás: b. 30 -dra~ 
17,-Ft. 

BILOCID K.Gy. 
tabi. 
Összetétel:. l tabi. 0,5 g 

tartalmaz. 

J&:Vallatok: -Chöleé;Vstitis, chdlahgitis, -hepatitiS 
demiC8; utáni ·cholepathiák, Cholt=>lithiasis, -gastro
duodenitis, enteritis acuta. 

Adagolás:- Lökés-terápia: ~-napig 3-szfr~~~~~~t'; 
étkezés után, majd napi 4 tablettával 
kezelést. Súlyos esetekben 2 óránként 

Megjegyzés: V ény nélkül is kiadható. 

·Csomagolás: 20 iabl. 5;50-Ft, 100 tabi. 27,50 Ft~ 

BIO$UP:sESSIN .. ,.B ..•.. ········••·•··• 
kapszula . 
Összetétel: l kapszula 0,20 g hydrc>xyéat·ba:miclunaot!.: 

tartalmaz. 

, Javallatok: KrÖliikUS ·myélOid~l~é~Íl~k~a~emEia~~·~~~:1 ·metastasissaL- Az említett 
ban 
a 
ból. 
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Nagy kiterjedésű, terápiarezisztens psonas1s; 
psoriasis ad erythroderma vergens; erythroderma 
psoriaticum, psoriasis pustulosa. ' 

-Ellenjav~toÍ..-: ·-H~xyca-rbamid _nem. a~t'Ó, 'ha 
általában cyto,staticum,_ ill. irn_munos11pr~ssiy s_zer 
kontí-aindikált; tovÍí.bbá_-cSontvelőo:káio~;- I'ááj
vagy vesefunkciós zavarok esetén. Fertili.,; kOrban 
_csak az életet .veszélyeztető állapotokban, adható 
az esetle~s teratogén hatás miatt. -Ter}less'ég alatt 
egyáltalán-~em adhatóo-·_;; 

Adag{)!~.: T,ii-:·morok·eseiébert~- _,--, _ ._: 
a) váltakozó terápiában-80 mg/testsúÍykg:egy'szeri 
dózisban minden harmadik nap~- vai!,y 
b) folyamatos··-ter-ápiában 20...,....-30 :rhg/testsúlykg 
mindennapi adagban (pl.-70 kg-os beWgnek 3 X 2-
3 kapszula/die). 
PsöriLt.sis esetében:· .>. -.:- ~ 

·20-30 -mgftestsúlykg--Ílapi a.ruigban··(pl. 7Ö-kg-os 
betegeknek 3 X 2-3 kapszillafdit:l)i 
Intermittáló kezelés: egy hetes kill·a-után _egy hét 
szünet. , · 
A klinikar:vál8sztól függően .2-3 -kúrao 

.Men~~~k:. ·Gastrointestinalis ,zavarok (étvágy
talanság, émelygés, 'gyomornyorp.áa), bő:rJ~:ír; átme
neti hematológiai tünetek (an,~Wmia), néha ideg
rendszeri -zavarok. Esetlegesen megemelkedett szé-
l'UJA'-húgys_avszint. . 
AsZer csak intézetben, dózisb8állitá.S-után-, a haerno
poetikus rendszer, _máj- __ és vesefunkció rendszeres 
ellenőrzése- mellett -,ad.{u:ttó. ;Krónikus myeloid 
leukaemia kezelésekor, az -adagolást. má( ::a fehér
vérsejtszám l!,í. 0.00/mikro l alá csökkenése esetén 
abba kell hagyni. --, __ ,.: c·: , . ·; 
Egyéb-indikációban·:a terápiát fel kell függesZteni, 

·ha· a-fehérvérsejtek száma 300_0/rpilil:Q_l, _a-thrombo
cyta-szám pedig 100 000/mik:r-Q l~ ~ökk_enne, és 
csak ~kkor le4et újra. kezdE;Jni, ha. ~.értékük jóval 
e fölé. emelkedik. 

Megjegyzés: ;.B~ · -KizárÜag fekvőbeteg-gy6lninté
zeti (gondozóintézet) felhasználásra van forgalom· 
ban •. 

:'"" (:Smlla!:olaso 250 tabi. 9(\,80 Ft. · 
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BISECUHIN K.Gy. Q 231 

ta b L 

Összetétel: l t&ab~;l~et~;·:·~h~ll'' ~~.~~:~:~!~\~~~:::~: < 
cum~_, 0~05 n 

jav&Jiai~-;KiZt\~6~g 
mazhS:tó. 

Aclagolás: A BÍsecticln tablátta s~é~t ~-~~~~tio 
első napjától-számított-6. napon kell elkezdeni és_ 
21 napon át napi l tablettát kell bevellll;i. minden 
nap azonos időpontban, lehetőleg este.-Ezt· köve
tően 7 .nap szünetet_kell.tartani. EzJtlatt·szabáJ.yo~ 
reakciOkészség·: esetén a-,kezelési. szünet ·~5. nap
ján menstruatios:r..erii, yérzés mutatkozi.k._. A hét
napos tablettaszedési szünet eltelte után_a;·követ
kez5 hét azOnos napj~ ismét el kell kezdeni· a Bi
securin tabletta szedéSét_ - tekintet nél1..~ arra,_ 

-- liogyá vérzés tart-e még_;_..;_ és-ismét' 21 napon·' át-::_
kell'szedni~ Az egyes kúrak: _-kezdete tehát· mindig 
a hét azoi.tos'DapjárB esik.--~_Amennyibém a-7 na
pos kezelési.'szünet -végéig sem jelentkezné 
úgy a kezel{Sorv:osnak }wil eldönteni:e, hogy_ 
tablettaszedési időszak Iriegkezdhető:..e. · _ -
Ez az alkalmazási ·-mód -folytonosan -ismételendő. 
A fogamzáSgátló hatáS" ·rends:reres szedés eSétén az 
egyhetes _táblett&szedési -sZÜile~e_ is kiterjed_.:Ha_a 
tabletta· bevétele egy napon ezt ·a--lehető 

. legharp&.!'!!PP~:pó]~-~----~~ll __ és _ 
aZokott időpontball -be kell 
tele között- 36 ó'ránál 
külöriben '~z 
nem 
séhez kb., l hétre van 
tehát a fogamzásgát~ási-a 
nem lehet. 

Mellékhatások: Fejfájás, hányinger, ":,''~::d:~Jt 
tesiSólynövekedés, .bélpanaazok a·: kúra 
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előfordulhatnak s a későbbi cyclusokbai:r többnyire 
megszűnnek. Varicositasban, epilepsiában,- hyper
toniában, depressióval járó psycbiatriaLkórképek
ben a készítmény alkahnazása körültekint_ést igé-
nyel. ··-,' _,_ 

Megjegyzés: ~ Re~delhetőségét külöri'"'út~it'ás 'iza-
bályozza (lásd 667. oldal)~ Csak vé:iifré''.•iiBha.tó -ki. 
Az orvos rendelkezése szerint (legfeljebb három 
aJJphlommal) ismételhető. 

Csomagolás; 21 tabl. 2,90 Ft. 

BISPAN Oh. 
ta b L 

F OOO/J 100 

Összetétel; l ta b l._· 5 mg i~op~·opamid~ j~dat., 6Ó_ mg 
drotaverinum hydrochlor. (N:O-Spa)-ot tai'ta.lrUaz. 

Javallatok: A gyomor_-bél huzam motoro_S,·--~s Secre
tiós funkciójának zavarai, ga,.,traigÍák, akut éf! kró
nikus _ hyperacid · ~astritis,_ pylorOspasrb.US, ·ulcus 
vantriculi és duodeni~ colitis, meteorismus, chole
cystopathia, cholangitis;_ cholecystitis, az -úréter és 
húgyhólyag görcse, a ·méh- simaizomzatának gör
csével jái:ó állapotok,--c;Iysmenorrho'ea stb. ,, 

EUenjavaiÍa.tok; Glauco:inji, és prosta-ta-hypertiophia. 
Adagolás: Átlagos_ adagJa relnőtte~ek akü't. esetben 

szükség szerint 1-2-.. tabletta,. krónikus-,esetben 
kúraszerűen 3---:6 hétéll át, nap~nta a;szor l tab
letta, amely a4ag :-:-:-'~ a klinikai áJJ.a,pot javUlásával 
arányosan-fenntartó adagra csQkkenthe_tő. A kú
ra,.,zerq. adagoláskor a hatékonyság és _tű,rőképesség 
figyelembevételével egyéni adagolásra törekedjünk. 
Az étrend-, a nyugalmi stb._ ~lőírások.bet;_a-cyandók. 

Megjegyzés: ~Vény nélkül egy ~omm11tllegfeljebb 
a legkisebb_gyári csomagolás vagy ann8.k_.mégfelelő 
mennyiség adható ki. -

Csomagolás: 20 tabi. 2,- Ft .. 

BIUNG B. 
kenőcs 

T 200 

Összetétel: l tubus (20 g) l g ammon. bitume~~n., 
2 g zinc.· oxyd.-ot tartalmaz, vazelin típusú kenőcs-
ben. , -·-:_ · '-
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Javallatok: .Gyulladásos beszŰ.i'Ődéssel és_.viszketéssel 
járó _bőrelváltozások,_ ~eveny és·idíUt, ekze~, per-
nia, congelatio, decub1tus. _ 

~1á8: A 'beteg testfe:Uuetre kenni.

M~j~::._ y ény nél~ill. is kiadh~tó:_ 
, Csomag~lás: l tubus (20 g) 2,- Ft. 

BIVELIN K.Gy. J 2l0/H600/H 800 
in j. 
ÖssZeté_~J: -l amp. (5 ·_ml) 0~3 mg dj4ydroer~Ot"Oxjri: 

áeth8.:Dsulfori." 200 mg p-aminobenzyl-N·di,aeth;y-1, 
leucinol methansulfonie.-ot tartalmaz. · ' ' 

J~vaU~tok: Thron:Llloeffiboliák me'gelő·zé~---:- é~- :\er~
·piája. _Akut thrombophlebit~, __ phlebothi-ombo.~m, 

- tüdő•efuboliá, arteriáS- embolia. 

Adagol~: T!u-O~b~sis 
továbbá felületes 
tisben 

ban (az tartama 

ban··a beteg állapotától~~t~f~,~;~:~ majd naponta 2 XI, 
im. 'A Bivelin·. -in j; kiZárólag 
lassú' cseppitlfúzióbali adható. 
V ená8 ·ádá8a ellenjavallt l 

:M~!;i~/ 4~ d~ák vény-ré· adhatcS -ki.\~z: 
rendelkezése ·szerint -(legf~lje bb :.há1:op; _a. I.l mJ,omm.cil)+ 
ismételhető. - --- . -- - -__ -_ -.-_-- '_:· --

Csomagolás: 5 X 5 mll0,70 Ft, 50 X 5 mll07;.::__,: 

BOLUS ADSTRINGENS 
tabi. 

EGYT 

' ' - - - ~,- . 
Ö~tétel: l tabi. 0,15-g aibumen ta.nnic.,_O;l5 

•. muth: subgallic., 0,3 g bolus albát tar·talmruz.o. ··:·\•: 
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JaV8:Uatok; Akut fertőzéses bélmegbeteged~l;;ek,_,-.mér~ 
gezéses· gyomor- és bélbántalmak, krónikus entero· 
colitis (rothadásos és erjedésBs dyspépsia, gastro
gen ·diarrhoéa): . 

Adagolás: Naponta 3-szor·I-3 tabletta. -

Megjégyz&.: Vény :O:é,kül·i~- kiadh~tó. 

Csomagolás: 50 tabi. 2,- Ft. 

BOLUS LAXANS EGYT 
tabi. 

J 300 

Összetétel: l tabi. 0,02 gextr&ct.rhei siccUrn, 0,05 g-sul
fur praecipit.at., 0,1 g sennae folii pulvis, 0,4 gbo
his albát tartalmaz. 

Javallatok: Obstipatio, fiatulentia, ,meteorismus, bél
-erjedés, íntestinalis autointoxicatio. 

Adagolás: Naponta 3-szar l-3 tabletta, óikeczéS._után 
vagy esetenként l "---4 tabletta. 

Megjegyzés: Vény nélkül is-kiadható. 
Csomagolás: 40 tabi. 2,- F-t. 

BORAGIN Ch. S 100 
hüvelytabletta 
Összetétel: l tabi. 0,25 g ?-_cetarso_lum, 0,03 g ,acid. 

boric.-ot tartalmaz. , 

JavaJiatok: Fluor albuS; -·Itiilönösen. 'l'richomi:ma,g-col
pitis, valamint _a hüvelYfal ·működési· gyengeségén 

. alapuló minden ·egyéb fluor. Hüvel3-"i illUtétek elő-
kéSzítésére. · -

Adagolás;_ Kezdetben napoUta ·:l-2 _tabi., m~lyen· a 
hüvelybe vezetve. _Abban aZ: esetben,_ ha·~ folyás 
napokon _belül nem_ csökkenne, naponta 2, esetleg 
3 tabletta -is behelyezhető w hüvelybe. A kezelést 
követő reggel: ülőfürdő; hüvelYöblítés .hetenként 
egyszer. Ha secretiós rendellenesség miatt-a_ tablet
ták neril esnek szét,_ akkor célszet:-G._azokat behelye-

, zés előtt ví~be_ m~rtapi. 

Megjegyzés: ~~ Cs~k Vényre adható __ ki. _ _AZ_ orvos 
rendelkezése szerint _(legfeljebb három alkalommal) 
ismételhető. 

Csomagolás: J 5 tabi. 2,70 Ft. 
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BÓR-CINK EGYT U 100 
5% sze!llkéniíc8 . .. . . ·. 
ij~téÍel~ l-tubus (5 g) 0,25 g acid. -bor., 0.-25 g zinc. 

oxy~.-ot :t~~ 5_ g. vazelin, :típ~ _k~~ő~ben. 
Íavdatok:~- lnép~~is. ulceros~; ulc:W corr;eae: Jrer· 

tőtlenítő, adstringálo, secret16t csokkento s~e
nőcs. 

Ailagolás: Külsőleg. .• ', . 
1\Íe~egyzés: Vény néiküi -i-~ kiadliat6. 

Csoiru.golásó .J, tubus (ó, g) 2c Ft.· , 
. . . 

BÓRSA~~~ ~ÁRGAVAZELIN 5% B. T 900 
Ö~ze~ieJ: l t~b-~ (20 _'g) l g ~id~ bOr.~):~· g\~aOOl. 

flav.-ot tartitlma:.,:. 

Met;(je~és: Vény ~~Íkül ~ kiadható. 

Csomagolás: l tubus (20 g) 2,-_Ft; 

B~ALDIX EGYT 
ta b l. 
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Mellékhatások: Alkalmazása során nemkívánatos mal
lékhatásként ·nausea, fejfájás; gastrointestinalis pa
naszok, bőrpír, enyhe ·fáradtságérzés előfordulhat. 
Bár a káliumveszteség csekély, hosszan tartó keze
lés --:- májbetegség, dia.betes - esetében tanácsos 
a káliumszintet, illetve a vércukzo?t és a :qapi cpk:or-
ürítést ellenőrizni; · · · ___ :·""~?--·--- · 

Megjegyzés: ~ Csak vényre adható -hl." Az ~~os 
rendelkezése szerint (legfeljebb hároín alkalormnaJ.) 
ismételhető. 

CSomago1ás: 15 tabl. 6~80 'Ft. 

BUCARBAN Ch .. 
ta b l. 

M500 

Ö_sszetétel: l_-tabl. 0,5.g N1~sulfanylil~N2~n~butylcarba-
.- mid.-ot_ tartalmaz. _ - -

.Ta~atok:. Diabetes mellitus_ per, o~ t~~p~j-~.-

Adagolás: ·Kizárólag gyógyintézeti-vagy sz~orvosi 
· járóbeteg-rendelésen történt beállitáa Után- és csak 
állandó orvosi ellenőrzés mellett alkalma~ató. 
A kezelést ál taJába-n lökéssei kezdjük meg~_ a követ~ 
kező adagolás szerint: első_ nap 5 tabi.:; -ihá,sodik 
nap 4 tabl.,_harmadik és·neke~ nap 3·tábL~ ötö~ 
dik nap 2_ ta b~~· hatodik nap l tabi. E~ tán· (esetleg 
1-2 heti szünet útán) naponta 1-2 tabi. fenntartó 
adágat ·adunk_ A tabl8ttákat_kevés _vízzel~_ a~ étke· 
zés~el kapcsOlatOsan, _egyeséV:e~ arányo-San elosztva 
vétetjük_ ~_e. A beállítás idején ·gyógy:iritézetben 
fekvő betegen naponta kétszer~- ambuláns betegen 
egySzer vércukorszint~meghatározást-Végzüi::Lk, va
lamint a 24 ó:tás-vizeletből megállapítjuk a- cukor~ 
ürítés mennyiségét. A kezelés alatt a diétás ellSírá-o 
sokat be kell tartani. __ _ ,"· , 
Főleg járművezetők, magasbali Vagy v:eEízé(yes gé
pen dolgozók csak az orvos által --az egyéni érzé
kenységnek megfelelően - előírt. adagba~- szedhe~ 
tik! Alkalmazásának időtartama alatt·tílO.s··szeszes 
italt fogyasztani. · 

1\fegjegyzés: +-- RendeléSét utasítás szabálY'o'zz!i, (l. 
671. old~!). Téritésn)entooen !,:ell' rendelni. Csak 
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vényre.a.dható ki .. Ha az orvos téritéskö~le?Oettségel 
:rendeli, ren4elkezése_ szerint (legfeljebb három al
l:mlommal) -__ ismételh~i!:). 

Csoinagolás:-20 ·tabi. 4;10 Fti,-:250-táb~. 51,30-;Ft; 

HSOO . BUPATOL .· K.Gy. 
inj., tabi. 

__ Össze~tei: l_ amp. (l :r:ill)-50 mg bame'tha~~~-~
ric.-ot; 
l tabi. 25 mg bamethari.um _s'!lifuric.-C?t tartalm_az. 

Javal_lato_k: Oblit~ratí.;, .verŐérbetegsé~k;- ~rlerioscle_~ 
rosis obliterans, angiopathla diabetica, throJJ?-b~~ 
arigütis obiiteraus (Buerger-kór).-· RaynaUd'-kÓr, 
scleraderrnia diffusa. Érbeidegzési zavaron alapuló 
kórképek: acrocyanosis, acroparaesthesia, digitus 
mortuus, dysbasia ·-angioileurotica intermit1ieilB. 
Postthrombotikus vená.s és nyirokkeringési zavar, 
ulcus crur:is? de:ubitus. Hyper~oniával, art_erioscle-
rosiSsál kaPcsolat.os fejfájás; sZédülés." ' -- -

Ellenjavallatok:. Cardialis decompensatio, coronaria· 
sclerosis,· stenocardiás panaszok; szív-infarctus 
utáni állapot,.hypotonia.-

. 'Általában na!>onioa 

Megjegyzés: ·+- Csak. -vényre .adható ki; .. Az orVóS 
. rendeTh;ezése Szerint '{legfeljebb' hár'om alkaloininal 
ismételhető;·· 

Cso~olás: 20 tab~. 2,~- 'Ft, '20o'_ iabL 20,-:-' 
~X l amp. 2,- ;F-t, 50Xl aypp. __ 2Q,;--- ~·-

BUJ;tOJfiX A. 
tabi. 
Összetétel: l tabi. I. 2,2 g calc. acetic.-ot:. 

l tabl, II. 3 g alum. sulf.·Ót tortaJmaz. 

Javallatok: Fájdalmas .duzzana.tok, gyulladások,_ zú
zódá.sok, rándulások borogatás-ára;._ bárgyuTiadá-
sokban a bőrfeszülés enyhltésére. , 

Adagolás: Külsőleg: a[Z I. és II. jelzésű csomagolásb61 
1-1 tablettát kiilón-külön lj 4-1f 4 liter vizben ol
dunk és összeöntjük borogatáshoz. ---- -,~~ 

Megjegyzés: Vény nél1._-ül-is kl~ható. 

Csomagolás: b. 4 tabl. I. + 4 tabl. IL 2~- Ft. 

CALCIMUSC 
in j. 

K.Gy. GOOOJN 400 

Összetétel: l amp. (5 ml) 0,5 g calc. glucö'n;:~t· t-ar
talmaz. 
l amp. (10 _rul) 2-szeres niennyiséget tarta]Jn~z. 

JavaUatok: Vér~s, _gyulladásos, allergiás_ beteg~egek, 
asthma, urtwana, _haemoptoe, .szérumbetegséa 
adnexitis. . ~· 

Adagolás: Naponta 1~3:szo'r 1- ampulla im. vagy iv. 

Megjegyzés: Csak vényre ;adható ki· _Az orvos __ ren
delkezése s7..erint (legfeljebb ·három alkalormnal) 
ismételhető. Az oldatban esetleg található' ki-.,~álás 
az ampulla meleg vízbe helyezésével néhány- .perc 
alatt oldódik. Kizárólag kristálytiszta oldat hasz
nálható. · 

Csomagolás: b. !OX 5 'rul-ainp. 4,20 Ft, b. 50 X 5 ml 
amp. 21,- Ft, 
b. lOXlO ml amp. 5,20 Ft, b. 50X10 ml amp. 
26,-Ft . 

A. G OOO 

;; i~sszeté"'l: l tabi. 0,~85 g calc. phospb., 0,024 g 
hydrochlor., 0,028 g calc. glueon.·ot tar-
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Megjegyzés: ~ Csak vényre adható kí.: "i<z' m'Vos 
' rendelkezése Szerint'-(Iégféljebb hárOm al1;al:bm.m:>l) 

ismételhető~ 

Csomagolás:_ 20 t!:tbl. 2,----'--- Ft\ 

CALCIUM CHLORATUM B. 
inj. 10% 

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

'Jav~lÍat: Ka.Iciumterápia._ 

Adagolás: l_á.ri:lp. iv. 

Megjegyzés: Csak vényre adható ki. Az 
delkezéBe -sZerint (legfeljebb három all<alorrrrrral) 
ismételhető. 

Csomagolás:b.lOX5 m1 amp. 2,70 Ft, b; lOXlO 
amp. 3,20 Ft, b. lOOXlO ml amp. 32,- Ft. 

CALCIUM LACTICUM B. 
tabi. 0,25 g 
öSSzetételi: l tabi. 0~25 g calc.lact.-ot tartalmaz.· 

Javallat9k: Urticaria, szénaJáz, jodism:us, ·~=E:!; 
rhagiás diathesis, asthma, hypertonia. A 
mészveszteségének pótláslka: szoptatás, 
rosis, tbc. 

Adagolás: Naponta 3-5-ször 1:-4 tabl. · 

Megjegyzés: Vény nélkül is kiadható. 

Csomagolá.s: b. 50 tabl. 2,------;-- Ft. 

CALCIUM-SANDOZ A;: 
pezsgőtabletta 500 nig 

Összetétel: l pezsgőtabletta 0,3 g calcium 
2,94 g calcium lactbgluconic.-ot (összesen 
kálciumot} tartalmaz.· 
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JavaUatok: A magas dozirozás!J, oralis, kúrasze:r'Q.,'kal<>. 
ciumterápia indikációi: osteopO'I"Osis, kalciun:i~jrag
csere-zavarok (tetania, rachitiS, -spasniophilia), 
exsudativ gyulladásos folyamatokb.an adjuv~-
ként. · · - - -, 

EUenjavallat: Veseelégtelenség. 
;·--- ---.~<i~,-~- ; 

Adagolás: Szokáscis adagja felnőtteL"JU!,k _ "naponta 
2-3-szor l pezsgőtabletta. Gyermekeknek· naponta 
l pezsgőtabletta l pohár vizben feloldva. 
Osteoporosis esetében felnőtteknek naponta 3-szor 
2 pezsgőtablet_ta, l hónapon át.- _ 

0
- _ , ~ 

Fenntartó kezelés e,setén: -naponta -2-szer- l -pezsgő
tabletta. -A tablettákat l pohár :.vízben (2 dl) fel
oldva kell bevenni-. Ha a C.aloium-Sandoz 500 rng-os 
pezsgőtablettát naponta több mint 1000 NE D-vi
taminnal együtt adagolják, ·a Caleimn-Sandoz 500 
mg-os pezsgőtabletta dózisát napi 2 tablettára kell 
csökkenteni és 'i viZelettel ürített kalciummennyi
séget ellenőrizni: kell. 

Megjegyzés: CsalF. vényÍ-e _adható ki. AZ orvos ren
delkezése szerint (legfeljebb ilikom alkalommal) 
ismételhető. ' 

Csomagolás: 20_ pezsgőtabletta -·s,I:o Ft. 

CALDEA A. 
tabi. 

P 800/N 400 

Összetétel: l tabL 500 NE axerophth. (A-vitamin), 
750 NE ergocalcifero1. (D2-vitamin), 400 rng calo. 
phosph., 200 mg c~lc. lactic.·ot tartálniaz.-

Javallatok: Rachitis, csontanyagcsere-zaY:ar,; -terhes 
anyáknak a graviditas másodil.: felében, tetania, 
spasmophilia, csonttörés, exsudativ·- -'diathesis. 
Rachitis:-prophylaxis. 

Adagolás: Csecsemőknek 1-2,· gyérmékekriek: 2-3, 
felnőtteknek 3-6 tabl. naponta. 

Megjegyzés: ~Vény nélkül egy alkalommallegfeljebb 
a legkisebb gyári csomagolás vagy annit'k megfelelő 
mennyiség -adható ki.-

Csomagolás: 20 ta b l.· 2;- Ft. 
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CANESTEN: EGYT 
hüvelytabletta 

Össi:etétel: __ :l hüv~lytabietta: 100 mg cl<>triitm•zohu:not; 
tartalmaz. 

Javallatok: Különböző _Candida-fajok, főleg C>milid•• •.s 
albicans, valamint Trichomonas okozta 
colpitis. Különböző, CaneStenre _érzékenY 
fertőzések esetei. ' 

Ellenjavaiiatok: Esetleges. túlérzékenYség. 
Terhesség_ esetén_ az_ első_ 3 hónapban ada. go!i&,fi' 
megfont'olan!ló, bár smrimiféle- utalás ninCs 
togén vagy embriotoxilms hatás~ra. 

Adagolás: Naponta -l tabletta este;-mélyen a ht\ve;ly,•• •.• 
be bevezetve, hat .egymást· követő 
tül. Szükség esetán napi 2 tabletta 
(reggel és este 1-1) 6-12 

A reirifekeió ~!kerülése ;~~f,~f~~l~~;~:=~::~~:~~~~:: egy-:idejű lokális keze~ése 
intravaginális applikáció 
latos a vulva és az anális 
Canesten kenőccsel való kezelése. 
chomonas-fertő~sek eseteiben -mÍnd 

a partner kezelésére ajánlatos; J;~~~t~~tÓ,';k;;~l:~5 
orálisan metronidazolt (Kliont) E 

Mellékhatás: Ritkán előforduló 
tat i o. 

liegjegyzés: · ~ Csak VényÍ'f)_ adh~fó _ki;- AZ m-vo·s t'en- ' 
delkezése szarint (legfeljebb három 
ismételhető. 

Csoinagolás:--.6: hliV~(ytabletta.lO,SO Ft. 

CANESTEN EGYT 
kenőcs, oldat 

Összetétel: l tubus (20 g) o,i g clo.trimazol•crmot 
talmaz vízzellemosható kenőcsben. 
20 m1 oldat 200 mg clqtrimazolumot, polyc>xccé 
num 400 ad 20,0 ml tartalmaz. 
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JavaUatOk: Minden bőr-mycosis, melynek kó;_;OkozóÍ: 
- dermator)hytönok (pl. Trichophyton- és micro

sporum-fajták, Epidermophyton fioccosum); 
- ·sarjadzógombák- (pl. Candida albicaÍlS, ill'etve 

egyéb Candida-fajtB.k); _ . ___ .___ _ _ : __ ; 
- penészgombák __ és egyéb gombák,' ameljeknek 

szerepük _-van a __ bőr-myoosisok ki~~an 
A Canesten-kezeléSre leggy&krabb8.h iBagáló kór
'képek: 
- erasio interdigitiüis mycotica; 
-- trichophytia superficialis corporis; 
-)nter~rigo n1ycotica; 
- g"ombás paronychiák; _. .- _'-'"- --= _. 

- valaillint: Cand.ida-Vülvitis, balan'itis; 
.:...".-.- pityriasis versicolor, bár nem gombás-eredetű; 

reagál az erythrasma. 

EUenjavallatok: Esetleges túlérzékenység. 
Terhességesetén--az első -3_hónapban 'alkabnazása 
megfontolandó, jóllehet -semmiféle_ utalás-. nincs 
ter3.togén vagy embriotoxikus hatására. 

Alkalmazás: A fer:t;őzött't~rületeket' l:€mőccsel vagy 
oldattal naponta ·2-----'3-szor vékónyan bédörzsöl-
jük, illetve beecsetel jük. . :__ _ , .-. _ _ , 
A bőr fiziológiás adottSágai és a kórokrizók k8dve
zőtlen lokalizációja. miatt a gombá.s fertőzéseket a 
tÜnetek megszűnése után legalább 14 -·nap'ig' tH.~á
csos utókezelni. 
A sikeres: kezelés időtartania általában: 
dermatomycosisok esetén 3::::-4 hét; 
erythrrisma és pityria~is versicalor 8setén'kb. 3 hét; 
Candida-vulvitis, Ca.ndida-balanitis esetén __ l-2 
hét. 
Az általános higi@Ués szabályok betartására (pl. 
mosakodás után a bőr. szárazra törlésére). a bet-eg 
Hgyelmét fel kell hívni. 

Mellékhatás; Ritkán előforduló bői'-irritatio. 

Megjegyzés: ,;r. Csak vényre adható ki; AZ orvos 
rendelkezése szarint (legfeljebb három alkalomma,l), 
ismételhető. · , .-. ~ - ' 

Csomagolás: 20 g kenőcs 4,30 Ft, 
20 mlöldat 5,60 Ft. 
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CAPSODERMA B. 
kenőcs 
ösSzeiéid: _l ·tubus (20- g) ·o,o2·_ g_ caPsaichl~, 0,5_ g 

ctrm.phor~. 0,5 g áetherol. tere'!J.-t t_artalmaz vazelin 
tipus'4 ken6csb_en. 

j~~:k: :.Arlhrosis (osteoarthrosis), ffiyalgia, spon
dylarthrom_hoz .. ~?Satlaltoz{)_. neuralgiák,_ krónikus 
polyarthritis (rheumatoid arthritis), egyéb arthriti
sek. és tendo_va.ginitisek megnyugodott szakában. 

Ellenjavallatok: Mindeli -gyTillaaás- aktíV'''szaka. 
soderma kenő_cs_ által okozott izületi-folyamat akti· :T,é':j; 
válódá:sa._ A btsr túlérzékenységi ·reakciója.< 

Alkah:núrui: A f~jdaimaS terüi~ret langy(l~-,s~aPpanoEi 
vizzel lemossuk, szárazra töröljük és a kenőCcsel 
Vékonyarr bekenjük. A bekeliés után a kezeket tne:.: 
leg vizben, szappannal alapó:Sim fu.eg:_,kell: ·mOSDi_! 
A kezelést 3 naponji-t -egyszer, majd naporita két-
szer~...."." reggel és este- Végezzük, a panaszok~eg~
sziintéig.· · ~ A gyulladáSoS fellobbanás szubakut 
szakában vizes pára,kötés alkaJniazható. 

Megjegyzés~ V ény .nélkül ~ ina-dható. , 

Csomagolás: l tubus (20 g) 2,50 Ft. 

CARBO ACTIVATUS EGYT. 
tabi. 0,25 g 
Összetétel: l ta. b l.- 0,25 g c_a.i'bó ·Sctiv.-ot tartalmaz-. 

Javallatok: Szép.t_erápia; ::~~;~f~~::~~~~:!:~ egyéb 'fei'tőző gyJ?mor·, 
sek esetén a. niég fel nem 
beálá&k,a. 

Adagolás:_ Sziikség_.szerint. 2--::3_-_s~or_ ",__"""'''''"··"" 
vés vizzellenyelni. 

Megjegyzés: Vény :r;télkül is kiadha.tó. 

Csomagolás: b. 25 tabi. 2,- Ft, b. 2~ 0 t~)> J.,"· Uc";l!'• 

CARDITOXIN K.Gy: 
drazsé 
Összetétel: l drazsé: 0~1 mg digito~.-~t 
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Javallatok: A keringési elégtelenSég (dOOompJm:Satio 
cordis) helyreállitása és a compensatio fenntiártása. 
Vezetóses zavarok esetén nagy _óva~osság.-s~éges. 

Adagolás: A compens~t_io ~elyreállitására _ajánlatos a 
kezelést- nagyöbb ~(napi~ drazsé)· elkeZ:. 
deni, amit a követkeZő napokban c_sök:Jrenteni he
lyes akkor is, hB. semmi to:xikua jeléiii~jf-'11~ mu
tatkozik.- A helyreállitott compensati Ó --ferintartár 
sára ~pi t:-·-:-1%. drazsé sziikséges- ált~~p_,n. _Ku
muláeiós tendenciájamiatt króillkus renntartó ke· 
zeléskor célszerű-heti 1-2 szünnap beiktatás~. 

_Megj~: *'-~ Osak -vényre ._~dhat_9_ ki._-~_ orvos 
rendelkezése szerint (legfeljebb harOm alkalommal) 
ismételhető. 

Csomagolás:. 40 :drazsé: 2,1 O Ft. 

CENTEDRIN K:Gy. 
tabi. 

.B 2oo 

Összeiéteh l tabletta 0,01 g -me:t!hylphenyd,at.,-_hjdro· 
chlor.-ot tartalmaz: ' - -- ' ' - - " ' 

Javallatok: Gyors szellemi kifár,adá,s, a kOiúkritr«ció_~ 
képesség-_hjánya~ gyeng(;! emléke$,_ ~-ltpor~iós 
és ass.zoeiációs képesség elégtelensége!' dePreS_siós. 
állapotok · ('clim8.xb8n vagy reconva.lescentiában), 
föhn~panászok. 'Az-> elmekórtanban .-:a:· .Centedriu 
figyelerribe 'jön Reserpin-kúráknál, éspedig 'Olyan 
esetekben, imikor a feszültség-megoldódása illellett 
stimuláló hatás is kivánatos. ' 

Ellenjavallatok: Magas vérnYomás_.; agyvérzésre-való 
hajlam, angina. pectoris, hyperthyreosis. 

_'AdagOl~~·;_.f-\:z_-~iiago~ _napi adag '2 X 1-t~bletia; depres~ 
siós-_állapotokban esetleg _2X2,tabletta.· A készít

, méttyt általában n~_ alkalmaz:z;uk- J 6_ óra .után,_ hogy 
·az alvászavarokat _elkerüljülr: :, .. -.-.. _ · . _ _. , 
A -gyógyszer_ bevétele, i]l. aJ.kalmMiása után 8-10 
órán belül, vagy folyamatos szedése,_' ill. k!3zelés 
esetén a kúra időtartama alatt járillűvet vezetni, 

- mag:asban Vagy-, veszélyes gépen''dolgozni-tilos: Al
kalmazásának; -ill._ hatásának tartama ·aJátt= tilos 
·szesZes· italt fogyasztani. 

!l 
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Megjegyzés: ~~ Csak vényre adható ki egy5,"ri cc;:C~ 
alkalommal. 

Csomagolás; IO tabl. 2,-:- Ft. 

.CHINIDINUM SULFURICUM A. 
tabL 0,2 g 
Össze~l:: l tabi. 0,2 g chinid.ht. sulf.·ot .tartalma~ü 
JavaUiltok:i: Extrasy'stolia, arrhythmia absoluta, 

Vari relnegés, pitvari lebegés, parqxismaliS 
cardia. 

Enelijávállatok: -·szi~~biOCk ·és sUIYos de~o·rnr>ens~IÚg.L'1 

Adagolás: N~ponta i--4~-sze~ ·1- ta;::~·~J:~~~:s i'; emelkedve, vagy este l tabl. Nyolc 
Ennél nagyobb adag alkalmazása csak 
zetben ajánlatos. 

Megjegyzés: ~ Csak vényre adható ki. Az ""''"" ""''· 
delkezése szerint (legfeljebb három 
ismételhető. 

Csomagolás; 10 tabl. 2,~ Ft. 

CHINORTO Ch. 
szemcseppek és forte sze"mcseppek 
Összetétel: 5 g szemcsepp O,ŰÓ083 g p-rdt_rophenyÚruri1 

diaethylphosph., 4,99917 g paraf:fin.liquid.~ot; 
5 g forte szemcsepp 0~00167 g- p-nitrophenylium 
diaethylphosph., 4,99833 g paraffin. Iiquid.-ot tar
talmaz. 

Javallatok: Atropin _és vele_ rokon 
okozott pupillatágulás 
heveny glaucomás 
gHtUCói:iút kezelés€;; 
ben is;· 
hályog műtéti 
továbbá rejtett járó szemkifáradás 
kezelése. S~jSzéli tetvesség és a szem: légyfer~ · 
tőzésének kezelése; 

a s;>:embogár Ö$.Szeszűkülése miatt néhá,ny 6rára 
vagy egy napra'--sötét látás·:'li4-madhat. Általában 
céls?éerű a cseppentést; este, lefekvés:.·_előtt -végezni~ 
--.Hosszú-ideig tartó alkalmazása vagy túladago
lása szem- és fejfájást, néha hányingert, hányás-t 
és ~énést Ókozhat. llyeilkor a cSeppentést~a tü
netek ·inegszűnéséig ki kell }m;gyn!· A- SZeill.~ü:p-et~k 
ellen 1%-os homatropin--vagy 0,5%·os'··atró:Pfi1: 
szemcsepp alkalrnazhat6, naponta többször is, ki· 
véve a glaucomás Vagy glaucOmára gyanús szeme-
ket. ·· 

~~ CsaJ-t yényre adható ki. ",4-.z -.t;~rvos 
szerin'!; ~(lWeljébb három alkalommal) 

-:. :·· '}' - -·· 
A glaucO~ás betegnek szémészeti szakrelldelés 
szakorvosának javaslata esetén a kezelőorvos· (kör
zeti;- üzemi órvoS) térítésmentesen: rendelheti. 

Csomag~Íás-~' 5 ·g·-s~mcsepp 2,10 ;~t; ·5 g f~rte szem
csepp ~,30 Ft~ 

Ch. AlOO 

Öss~tel: i paliwk 100 ml aé-i:.h: cblor.-Ot 'tartalmaz. 

Javallatok: Külsőleg; Inhalációs hóditás~ fagyasztásos 
érzéstelenités. 

MegjegyZés: Orvosi rendelő rés'wr~. 
C.omagoJás; 100 mJ 2, 70 Ft. 

EGYT 
drazSé, szifUP-

s 730 

. Össiretétel: i- draZsé 250 nlg chlorampheiricol.-ot, 
l üveg szirup 46 ml-ben 2,5 g chloramphEmicol. 
palrnit.-ot (=: 1,44--g chloramphenicol.)- t!1rtalmaz. 

· Javalb.tok.: Mindazon in~gbetegedésék, 8melYekpato
gerieiisében, p~togén age:nsként~ az Iigy-éh terápiára 

Adagolás: Becseppentéshez az alsó:~:::~~::~~·~~.f~ ~~"; kallehúzzuk és az,igy megnyílt 
egyetlenegy· cseppet ejtünk.· A 

"·-·_nem vagy nem eléggé reagáló, chloraniphenicolra 
az0nban_:érzékeny-k9rokozók kizá~ólago_s_ vagy je~ 
lentős szerepet játsZan'ak:. dysenteria, ·~dySpepsia 
coli, pertussis, typhus -abd., paratyphtiE A és B, 
anthra:x,. typhus exanthemat~cus, brucellosis; -coli
cystitis,. coli-pyelitis, coli-fertőzés:. -okpzta "súlyos 
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megbetegedések, bá.rrnilyen gennyes folyamat; 

a gononhoea valamennyi kórform.ája, penicillin, szulfanila:roid hatástal;•n~n~a~k:~~;~~~: ~ 
monia, mononucleösis infeCtiosa.,-

HOsszan 

koraszülöttek, 
hasség a _poStnatalis 
jára nem 

A kezelés időtartamai~~~~m~;;:~~~i esetén általában 4-5 
lában 7 nap. Typhus 
nek napi l, 5-2 g a 
(általában 2--3 napon 

következik, a recidiva e~~:~:':~,~~á~ó~; 
san (kb. 5 !' 
adagra": napi U~~;~t~~ 
alább !4 napig f 
sával. 
Hosszan tartó és nagy- adagOkat-'"';"'""''"" 
amphenicol~terápia esetén 
képet rend8zere8e:n 
a 
nésére.) Egy éven 
ZatosságbQl - csak 
_hető meg. · 

Mellékhatások: Nausea, ·~:·:~~~~~ ~~;::~~ 
giás -reakciók fordulh~tnl;1k el6. ' 

túllépésekor. vagy hosszú kezelés során gt:anulocy~ 
topenia, esetleg_. aplastikus- anaemia, valamint 
neurotoxikus tünetek (opticus neuritis, ·periferiás 
neuritis) jelentkezhetnek. 

MegjegyzéS: ·'!<'!< Osak Vényre adható ki egyszeri 
, alkalommaL 

· drazSé _250' mg 102,- Ft; 
l üveg (46 ml) sziiup 4,50 Ft. 

EGYT I 730 
szuszpenziós inj. 
Összétéiel;. _l- üveg (I) l g chloramphenicol.~_9-t; 

l oldószerampulla (II) 5 ml. aqua dest. -.Pro inj.-t 
tartalmaz. 

Javallatok: Olyan megbetegedések vagy kó_roS: l;lelyi 
elváltozások, amelyek patOg'e'nezisében~- _Ra~Qgén 
ágensként az egyéb terápiára nem vagy neiri elé~gé 
reagáló, chlor!miphenicolra azonban ér~}!eny .. kór~ 
'Dkozók kizárólagos vagyjel_entOs szerepet j~tszana.k 
és amelyeknél emellett chloramphenicpl más alkal
maz_~ódja nem jár_ kellő terápiás _hat_ással vagy 
ne:m vihető ker!3Sztül. · -" -

Ellenjavallatuk: Hosszan tartó intermittáló kezelés, 
etiológiailag tisztázatlan megbetegedések, vérkép
zőrendszeri károsodások, májbetegségek~ ves961ég
telenség, valamint besugárzásutáni állapot,. __ tová.bbá 
koraszülöttek, újszülöttek kezelése.·'-- Prophylaxis 
céljára nem alkalmazható. V érképzőrendszerre,ható 
gyógyszerekkel (hY;dantion·származék()k, phenyl
butazon; ph~nothiazin, cytóstitticumok,- s-cilfon· 
amid stb.) egyidejűleg nem .adagolható. 

Adagolás: Szoká.sos adagja_ f~1nf)tteknel;c: _ 40 ,mgJ~g 
· (2-3 g); gyennekeknek 50 mgjkg, '~3 részletben: 

adva. A terápia teljes időtartama·nem._haladhatja 
meg a 7--:-:-8 napot. A készítményt im~ álkaJmazása
kor :.ITiélYen ·az izomba kell adni.· L()calis ·alkalma
zásrá w.i:i:td a por;-:i:riind a szuszpenZi'6-·fe1használ
ható. Az adagok~ -.azonban ilyenkor-; sem .léphetik 
túl a parenteralisí!U megadott adagok-at._- Hasz
szan· ·tarló, és·' nagyobb.~adagokat :alka.hnazó chlo-
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ramphenicol-terápia esetén ajánlatos a 
képet rendszeresen' ellenőrizni. Különös · 
a reticulocyta- -és granulocyta-szám 
Egy éven belüli ismételt kúra :..:.____-
bó~- csakelőzet~ kjvizsgálás 

Mellékhatisok: Nausea; stomatitis, lingua 
giás reakciók fordulhatnak elő. A 
túllépésekor vagy hosszú kezelés 
penia, esetleg aplastikus anaemia, 
toxikus tiinetek (opticuS-neuritis, 
tis} jelentkezhetnek. 

rn-qtét utáni gennyesedésekre, felnyitott fUl'unculu
sokha. Égések minden stádiumában. 

_Adagolás:_-A sebh:itltőport _3. seb m_egtisztításft' Után a 
sebr"e hintjük éS száraZ;·: Steril fedőkötést' ~lkSlma
zunk. Adagolásának mennyisége a seb nagyságától 
függ, de 10-15 g-nál többet lehetőleg -ne ·haSznál-
junk- egyszerre. /-ei-,.;_,.-,:,-.T-0!F" 

l'yfegjegyzés: ._B Csak 'vényre adható ki. Az orvos 
rendelk~zése szerint (legfeljebb három alkalommal) 
ismételhető. 

Csomagolás: -1 .áz6r'ód0böz 2,10 Ft. 
Megjegyzés;,. ~\fc _Csak vényre adható 

alkalommal. 

Csomagolás: 1 üveg 1 g + 1 oldószeramp. ··"·•oO···~n. t .ll~ CIDLO,Rl[)CID H EGYT 
50 üveg l g + 50 oldószeram p. 120,-· Ft. kenőcs 

T llO/U.llO 

CIDLOROCID EGYT 
ken6os 

Összetétel: l tubus ~~;~~i:;~!~~:~~~:~~~~;;~,~~~f~'t~; l' talmaz, 5 g vazelin 
háromszoros anyagmennyiséget tart'"""''" • · ..• 

Javallatok: Impetigo, pyodenna, .el~llm ~~~~~~~~l~tli ~~· 
sum, ecthyma, ulcus crucis, folliCul.itis, s 
garis; otitis ·exterri-a. 

~~g~lás: Külsőleg. 

Megjegyzés: ~ Osak vényre adható ki. · 
rendelkezése szerint (legféljebb három alk~rt1~'(' 
ismételhető: 

Csomagolás: 1-__ tubus (5 g) 2,- .Ft, l 
3,-Ft. 
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Összetétel: l tubus 37,5 mg hydrocortison~ acet., 
50 mg cbloramphenicol.-ot _tartalmaz 5 g vazelin 
típusú kenőcsben. 

JavallatOk: Szemészctben: Keratoconjunctivitis phiYc-
taenulosa,, allergiás keratoconjunctivitis, . lqoónikus 
conjunctivitisek, tavaszi hurut, ker3.tocon]unctivi
tis sicca, keratitis parenchymatosa, keratitis rosa

-C(;la;. sclerokeratitis~ keratitis_ punctata, keratitis 
disciforrnis, a szem égési és roarási sérülései, szem
béji dermatitis:'·_'és· . ekzema, krónikua' ble]Jharitis, 
iritis, akut és krónikus ititis glaucmnat:Osa; irído
cY:élitis, postoperatív _ Uveitis, o:P.htha.hnia sympa-
thica:· ·~· ·- · 
Bőrgy6gyászrilhan: 'Impetigo, follimili.tis~ sjcosis 
VulgariS~ -ekZema nummillar_e~ atopiáa ek2\gma, ek
zema seborrhoica, neurodéi-riiatitis mindell 'fórrná
ja, növényeJPrel, vegyi anyagokkal~ gyógyszerek
kel stb .. szemben fennálló túlérzékenység következ
tében· fallépő, allergi~ dermatitis és ekzema, külö
nösen'a koiítakt esetek; ,~nogenitalis ekzema, pru
rigo,_ intertrigo, lichen simplex acutus, _erythema 
.multifurme, lupus e~ythematodes lokalizált alak
J?<, alqp~cia areata. _ Egy~b d\1_rmat9sisokat kísérő 
nedvező -ekzemás- -elváltozápok. Dyshidrosis. Otitis 
externa. 

Hypopyi_on-kerititiB és -ü·itis. Bár· 
eredetűj nagyobb __ terjedelmii szarUbám· 
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hiány. Keratitis dendritica és herpes zoster cor
neae. Trachoma. Átfúródás· veszélye· miatt . n:i.(}ly 
szaruhá,rtyafekély (u},cus. serpe~) eset.€m.~ ;Óvato~.· 
sággal haszriálha,tó ~ szaruhártyaJ;tegek eseiéh; 
ahol-megfelelő_ t.ap~alat~al és óvatos adagolá-ssal · 
jó eredméÍly érhető. el. 

Adagolás: Kűlsőleg, a klinikai képnek megfeléldeU 
naponta 1-3 alkalommal. -r:- ; " -- -

Megjegyzés: ~~ Az órvo~ akkor re~d~llieti,-·m_ á_~ 
a területileg, illetőleg sza.kmailag illetékes fekvő-_ 
betegellátó osztály, szakren~elés_. (gol149.zN_ --~~k-. 
orvosa javasoljáo _ · __ .. :::·;;, 
Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke~-~~~ 
rint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető:!\,__; 

Csomagolás: l tubus (5 g) 3,30 Ft. 

CHLOROCID-S EGYT S7~ö 
in j. 
Összetétel: 1- üveg- l 'g_ Chloramphéirlcol..::ot (1~37S::_g 

cbloramphenicol. succin. natr. alakjában) .r tar7 
taliilaz:· · - · 
1 oldószer am p. 5 ml aqua dest. Pro ini~' ta.rt'.:Jn'""" C 

Javallat: Mindazon 
genezisében, 
nem 

. azonban 
lentős 

keÚŐ 

Ellenjavallat: Hosszan tartó 
etiológiailag--tisztázatlan 
zőreiidsZeri károsodások, 
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vá bbá 
la.ris 
szerre 
kok, 

valamint 

részletbell adva. A_terápia·teljes idótartama,nem 
haladhatja meg a 7-8 napot. - · 
Parenteralisan csak iv. és im. alkalmazható 20%-os 
oldatban (l üveg tartalmát 5'ml oldószerben oldVa). 
Venába lassan - l perc alatt - kell injiciálni, in;t. 
pedig mélyen az izomba. _ _ _ _ .. , _ 
Hosszan tartó és nagy adagOkat 'alkalniáz6 :-~hlor'
amphenicol-terápia esetén ajánlatos a ,-iéiji's~'-fílf: 
képet re;rul,szeresen· .ellenőriZQi, különös tekinteVtel 
a reticulocyta-szám-: meghatározásáa-a.. Egy éven 
belül ism.étc::lt kúra - elővigyázatosságból - C$ak 
előzetes kivfu>gálá.S után kezdhető meg. 
A CblorOcid-S- kOrinyen -oldódik, óldat_á. tisztft, hosz
sz8.bb állás Után-sötétedik. Lehetőleg frü;g~·készült 
oldatot' haSználjunk Az elkészített inj.-oldai; szo
bahőmérsékleteri 5_ napig 'tá~olható. 

Mellékhatás: Nausea, stOmatitis, lingua_ nigrft, aller
giás,reakciók fordulhatnak elő. A megadott adagok 
túllépésekor-vagy hosszú kezelés során granulocy
topenia.,--esetleg aplastikus,-anaemia, valamint neu
rotoxikus tünetek (opticus•néuritis, periferiás neu
ritis) jelentkezhetnek.' · 

Megjegyzés:_ ++ 9sak vényre adható ki egyszeri 
alkalommal. 

Csomagolás: i üveg l g + l X 5 ml oldószer 2;5o Ft. 

EGYT 8 730 

(régi neve: Chloroeid drazsé-gyermekeknek) 
Összetétel; l drazsé 50 mg chloramphenicol."ot. tar

taJm.a.z. 

Javallatok: Lásd -Chlorocid. 
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Megjegyzés: *~ Csak vényre adható -ki egys~~rt' 
alkalommal. 

Csomagolás: b._ 30 drazsé 2,20, Ft. .;.:c·,-----'~"' 

CHLOROSAN EGYT . T 130fT ifi~c 
kenoc8 
Összetétel: l-tubus-l g chiorquinaldoltlmot ta;ltalnuoz• 

20 'g lemosható kSnő_csben. 

Javall8tok; B,ő_rg_yőgyászat_: 
;toC9·R9us,- és-. g9mbák
f81;tő~sek esetén: 
p'étigillosum és 
folliculitis, mycosis 
GyermekgyógyMzat: 
goid), pyodermia és a fent 
Sebészet: Gennyez[, aebek és a 
prophylaxisára; decubitus;;ulcus 
Szülészet---~náurJógyMzat: -A--lactatio folyamim fe!l,.,.c l!' 
lépő mellbimbó-berepedezések és- az ö~:~~{;~~~;; 
dásos megbetegedéseinek megelőzése és t 
(mastitis, abscessus mammae). 

A nyálkahártyát izgátja,- ezért ~1<~~~:::~~1:::;)··~~·. 
és az orr megbetegedéseiben -

javallt. b•Ő~teli~~::~?,;:FI~ Alkalmazás; A kenőcsöt a- kezelendő 

kony ~-~t;e:g~b~e~n~~~;:EA~!l~w:··tét~sf~t~~;.~~ sére különösen · · 
óránként 
kat és 

Megjegyzés: VénY.'néll>:::ül is kiadható.

Csomagolás: l tubus kenőcs (20 g} 2,- Ft: 

CHLORURIT Ch 
tabt 

"'''···''"= 

ÖS.zetéteh l tal,!. 1l,5g c•hlc>roi>hi>'Ziihfu,ót 

JavallatOk: Cardi'ális éS í·enalis 

cirrhosis Okozta:as~ic!~it:;es:··;:e:'i '~~~~::~~;!~~ tiós és pra.eeclamj}siá:s 
tas~ Valiimint a 
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ru a. esetében. Jmősegiti- kombinált adagoláshan-S 
más vérnyomáscsökkentő (ganglion-blokkoló) -sze
rek hatását, sőt egymagában is vémyomáscsök
kentően hat . 
Sajátos gyermekgyógyMzati javallat: Nephrosis. 

AdagOlás: Egyéni. A szok~os ·iw.~g_-._,f..~(~e;cnek 
l-4 tabletta (0,5----2 g} mas_odnaponként· vagy a 
hét egymást követ-Ő 3----5 napján. Viszonylag gyors 
hatása rniatt a készítményt este ne alkalmazzuk.-~ 
Hosszabb időn át adagolva a hypokalaemia elke
rül~sére ajánlatos a káliumiont naponta 1-6 g 
kalium chloratummal vagy kalium citricumma1 
pótolni. 
Gyermekadagok: 2-12 hónapos kórig 2-szer·*- tabi., 
1-6 éves korig 2-szer 7'2 tabl., 7~14 éves korig 
2-szer l tabi. (reggel-délben) 2--5 napig, . utána 
2-4 nap -szünet, vagy: másOdnaponként. 
Fenntártó kezelésre hetente kétszer·- l-l napra a 
fenti adagokat adjuk. Testsúlym szánútott adagja 
15-20 mgfkg/die, testfelületre számított ·-adagja 
500-700 mg/m2fdie. A,diuresis' a'beadást követő 
2 óra múlva kezdődik és _12 órán át tart,_ Elhúzód6 
kezelés esetén fontos -"a bőséges kálifunbev-itel: 
gyümölcs, főzelék, CE;okoládé, esetleg KCI-pqt-(1--2 
.g riapOnta, ostyában) vagy káliumacetát adáSa az 
álábbi Ízesitett oldat fOrmájában.: R p. Kalli.' acet. 
sol.- gta 16,0, SirU:p. simpl. gta 24,0,_ J\-qua' dest. 

· 60,0; ebből, egy kk megfelel 0,2Q g KCl~n~k- Cse
csemő_ kilónként és naponta l 'kk-lal~·gyerrrü:}k fele-
ennyit kaphat.. _ - · , 

. ~őleg járművezetők, mag~ barC Vagy_ vesZélYes gé
pen dolgozók csak- az orvos .által ~-az egyépi ér?..é
kenységnek megfelelően -· előírt adagban szedhe-
tik, ill. ·alkalma.zhatják. ·- ' 

Mellékhátás;.Émelygés, hán;Vá"l, bőr_kiüi:.és;: hOsSZabb 
időn át történő ad:3,g esetén hYpokalaemia (izom
gyengeség, idegrendszeri tünetek, 'jellekZetes: EKG). 

Megjegyzés: !fi Csak vényre adható_~ ki. Az .orvos 
rendelkezése szerint- (legfeljebb hMom- alkalommal) 
ismételhető. 

Csomagolás: 20 tabi. 3,50 Ft. 
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CHORIOGONIN 500 NE és 1500 NE 
K.Gy. Q 130 
inj. 
Összetétek-l Szárazampulla 500 NE, illétve -1500, NE 

gbrutdotr:opl:ún. chorio~c.·ot tartagnaz., 1: Q~9-o~~.r:.;·-; 
-ampuJ!~ 1-~,4 mg __ natr~ cblo_r., aqu .. des_t.'-pro ln]. 

ad 2-ml~t ta.rtal:o:laz. 

Javallatok-: JuveniliS metropathiák. P.taeclim.acteiialis: ·' 
és ivarérettkorbeli metropathiák, amennyiben azok 
természetét 'nem régen-végzett _endometrium szö:~, 1<;:-;·

. -vettarii vizsgál3t--:tisztáztao Primaer .. és aecundru:it.');-'-_ 
amenorrhoea, cYclus-zavarok .(hypo·, olygoypoly .. :;·c.:-:_:_."· 
in8norrhóeák).:-Ovulati6S .-za varokból {hiányzó -vagy;-;;;_"· 
késői tüSzőrepedésből) származó_ meddőség. Habi~ 
tualis és imminens· abortus a terhesség·e}ső_ harma~ 
dá ban, Cryptorchisinus, dystrophia a~poaogenita-: _, 
lis, hypophysaer cachexia:, Simmonds-kór, --alopecia. 

uo 

CINKOXIDOS KENŐCS B. 
5% 

T 900 

Összetétel: l tubus (20 g) l g zinc. oxyd.-ot t8.i-ta.Imaz 
vazelin tipusú kenőcsben. _ 

Megjegyzés: Vény nélkin iS :kiadhat6. 
Csomagolás: l tubus (20 g) 2,- Ft, 

CLINlUM K.Gy. 
tabi,. 

HSOO 

Összetétel: l tabi. 60 mg lidoflazinumot tarlhlinaz . 
J8.vallatók:' Coronaria-sclerosis követkéztéheri ~fellép6 

angina pectoris. Myócardialis infarctus, illetve reci· 
diva prophylaxisa. 

E,llen.Ja~~llatok: A szív: inger~pzési- é~- fu~~tVeze 
tési zavarai. Myocardialis_ infarctus _akut szakasza. 
Terhesség. ·- , 

Adagolás: Optimális terápiás hatá.ánakkialakulásá· 
hoz általában 6 hónapos keZelési" időtartam szüksé· 
ges. Átlagos napi adagja: 3X_l tabletta,'i:tzonban 
célszerű ehhez 'az adaghoz fOkozatosan eljutni: 
a kezelés első hetéöen naponta; l ta b l.;- a második 
héten naponta 2 X l tabL, a harmadik héttől kezdve 
naponta 3 x l tabi. a _imra befejezéséig. ' -

~Íellékhatás: A;. elle~ja~allatok kizárása,. és ~~elelő 
adagol~s mellett _ mellékhatások -alig, alakulnak ki. 
Ritkán előfordulhat fejfájás, szédülés, fülzűgás, 
esetleg átmeneti emésztési zavar. 
A Clinium és :s,ztv-gl;Vc~sidok,. dl,ureticumok, .ill. 
mellékhatásként ritmuszavart_ okozó készítmények 
együtpes rendelése csak különösen __ körültekintő 
ellenőrzés mellett ajánlatos. ~a az· EKG-görbén a 
Q-T szakasz megnyúlása látható, vagy ha kamr ai 
extrasystolék lépnek felo akkor· az adagot tisökken
teni kell. 

MegjegyZés: -~ Az orvos akkor ·reíidelheti, ha a.zt 
a területileg, illetőleg szakniailag· )ille.tékes ·fekvő
betegellát~· osZtály, szakrendelés-· (gciildozó) Szak· 
orVoSa- javaSolja;·--- Csak vényre adható ki. Az 
orvos rendelkezése szerint (legfeljebb három alka-
lommal)- ismételhető. - ' 
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A_ C.:linium tabletta rendelésére, adagolására 
~zágos Kardiológiai Intézet által , .. ,,,,.,;ru.tott,!.{<la•• :; j 
szertani levélben (lásd 665. old.) foglaltak az 
adók. 

Csomagolás: 50 tabi. 17,70 Ft. 
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Adagolás: Adagját--és a kezelés --időtartamát előre 
megszabni nem lehet, mert az a betegtíplistól, ill. 
az_ ovarium -érzékenységétől {reakcióképes.ségétől) 
függ. . 

Ha'_a beteg cvcluSosan vérzik,_- a kezei~t ~.cyclus 
5. napj_ án ·cé~zerú elkezd_eni. : _ - . _ _ '~~"_~-
!. kúrában: 50 mg/die adagban 5 napig, kÖ_zben 
klliiikai, és laboratóriumi vizsgálatokkal figyelve az 
aVacialis 'Vála-szt. Az ovulatio általá:J:lan a_ cyclus 
ll. és 15. napjaközött következik be. Az esetben, 
ba, a fenti kezelés hatására nilles ovulatio,_ 8.kkor 
a __ -It }Uir'ábau a __ ~öVe~kezO cYy~~ _5~ napjától 5 

-napon át naPi 'too mg-öt ki:lll 'adagolni. Ha ekkor 
sincs ovulatio, akkor ugyanezt~ kúrát (100 mgjdie) 
még egyszer meg lehet ismételni. Sikertelenség ese
tén 3 :tt{)napos, szünet után_- 11?-ég __ egy _3 hőriapos 
kúra ajáTILl:!ató.-Tov~bbí kezelésnek azonban nincs' 
értebne. Az egy cy~IUsban adOtt gy_ógyszermennyi
ség a 750 mg-ot lehetőleg ne haJadja meg:. 

Postccmtra~ptiv .amenorrhoeában 50_ mgjdie az 
adagolás.:, _5 -:napi kezelés általábm:1.:illár. _az első 
kúra . során eredményes. Oligospe~Olia esetében 
50 -mg Iiaponta, ___ 6 hétig. 

MeiiéhltatáSO!o::·- Rendszeriiit cSák naf:&obb.-. d6Zisok 
adagolásakor fordulnak elő szédülés, :fejfájás, 
émelygés, hányinger, ritkán _hátJ.yá?, depressio, 
fáradtság, idegfeszültség, álnll:itlimság; hízás, alhasi 
fájdalom, vasomotor·tiinetek formájában. A keze
lés soráll tapas~talt _ h5hullámok:;- vaJa,.nrin,t látás
zavarok a készítmény szedése után megszűnnek. 
Előfordulhat. a petefészek _cystikus m~gnagyol?bo
dása is, Irulönösen Stein-Leventhal-syndromában. 
llyenkor az ovru1umok 4-8. cm JJ_agys~gúaklehet
nek, e-zért áz alaPhőmérsékletet ·_elle;nőriiiü .k:~ll, és 
amint bifázisúvá válik, a kezelést abba kéll hagyni. 
Hosszabb }pír a eset_én-. _ reverzibilis_ hajhullás . ~lő
fordulhat. Ritkán urticaria vagy allergiás derma
titis, mellfájás, · dysmenorrhoea tapasztalható. 
A vizelet mennyisége és gyakorisága is fokozódhat. 
Ikerterhesség Clostilbegyt-kezelés .. 'Során. --is-, elő· 
fordulhat. A kezelés megkezdése ·-előtt ··ajánlatos 
májfunk_ciós- próbát végezni. -A terápíá.t:--mindig 
gondos nőgyógyás7.ati vizSgálat. előzze nieg. Olyan 
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esetekben célszerű a. ké:;!zitményt.alkalmazni, ame-:. 
lyekben a ,vizelet összgonadotropin-értéke a.>>Q,rrii>
lis szint rusó határa alatt v~n, vagy normális _ 
az ovarium normális tapintatú, a pajzsmirigy 
mellékyese _ működése pedig rendezett_. Peteérés 
-elégt8léÚSége eSet~n a terméketlenség egyéb lehetsé~ 
ges okát ki kell._zárni, vágy a gyógyszer használata 
előtt kezelni kell. Az esetben, ha az ovarium meg
nagyobbodása és cystáa átalakulása 
megállapítható,_ a kés~tményt ~ddig 

- szabad, amíg az ovarium normalis 
lBsz .. Ezután_- a kúrá ~adagját ·vagy
csökkenteni kéli; Az. oVarium rendsZeres 
·a kezelés 'ideje alatt iS ·srok~ges. 
Clostilbegy't hatására ·az ovulatio sokSzor nahe>ren / 
időzíthető, és ezt követően gyakori a s·árgatest~ 
elégtelenség, ·eZért a fogamzás után ajánlatos profi
laktikus'_ prOgesteron-kezelést k€zdeni. 
A gyógyszer csak állandó nőgyógyászati eUlenőn<és 
mellett szedhető! - · 

Megjegyzés; .. ~ _AZ ·orvos akk()r ren(~d~e:Thi;~e~t,-i:,~;J:~~t: a területileg, ·illetőleg szakmailag 
betegellátó osztály, szakrendelés 
orvosa javasolja. - Csak· véD.yre 
orvos rendelkezése szerint {legfeljebb_ három. 
~omínal) ismételhető. · - - · · ·-- -

Csomagolás: 10 tabi: 2,- Ft. 

CODEINTIM HYDROCHLORICUM 
A. 
tabl. o,Olg és 0,02 g 

~Összetétel: -1-tabl.-_-0,01 g. ill._0-.02 g co>>e,n..;gy,"",, 
·chlör.,ot tartalmaz. 

-- 'JavallatOk: Köhögés- és fájdalomcsillapfMs. -

Adagolás:-,Háromszcr 1-2 _tabi. {0;01) va.J<V•.lll<,on 
szor l tabi. (0,02).' 
Főleg jármiivezetők, _magasban vagyy":~~~~ 
pen dolgozók csak az orvos által-a 
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-- kenyaégnek megfelelően-- előírt ailaglba>>: sirelj 
tik,- ill. alkalmazhatják. 

Megjegyzés: >B Csak • • . 
alkalomlÍlal. venyre adha;t:;o ki egyS~ri 

Csomagolás· b lOXO Ol 
tabi. 2,50. Ft. ' g tabi. 2>- Ft; b. 10 X 0,02 g 

CODEIN-ACISAL A 
tabi. · 
Összetétel: l tahi. 0 o2 c . --. _.-._ 

acid. acetylsal.-ot 'tartga~~=~· hydrochlor.,_ 0,50 g 

Javallatok: A légZŐutak h ' '·. 
höge. 's~ és fájdalomcsill urult~os megbetegedései. Kö

ap _as. 
Adagolás: Háromszo 1 2 t b! Főleg . ' " r - a etta naponta 

Jmomuvezetők ma b • · 
pen dolgozók csak a~ or: ál~ vagy ~s~lyes gé
kenységnek megfelelően s l"' -az egyéni ér~
tik, ill. alkalmazhatják. - e oírt adagban szedhe-

M . • eg)egyzes: I>:B Csak vényre adhat, , --. _ . 
:en~elkezése szerint (legfel" bb t-:.(-~ Kl. Az:. or-:Vos 
1smetelhe-tő. , Je -'--WIJ.um alkaionunal) 

Csomagolás: b. 10 ~abi .. 2,50 Ft. 

CODEIN-STIRIUM ·A 
tabl. · :K 200 

Össz.etéiel; l tabi: 0,02 g codein h . -' . _;- ---
stib. __ sulfurat. aurant.-ot-tart~ochlor., 0,05 g 

JavaUaiOJu Kín:di ;y. k'' ·. --.--
lapítása. , sz az, o_pet nélk:üli kO:högé~ csil-

Adagolás: Rároms ,l 2 ---
Fölég járművez:~k 'má tabletta .naponta~· 
pen dolgozók csak ~ or-!~s~:al vagy_ vesz~Í~es gé
kenységnek megfelel6en -- lő' az egyem érzé
tik, ill. alkaJmazhatják. - e írt adagban szedhe-

Megjegyzés: ~ Csak vényre -acilia tó Jti- . ', 
:;en~lkezése szerint (legfel' bb hár · Az- ol-vos 
Isme~lhető. Je om a!kalommal) 

Csomagolás: b. !O tabl. 2,50 Ft. 
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CODERETTA A. 
tabi. 
(régi neve: Coderit gyermekeknek)-

Összetéteh l tabi., 0,05 mg acid. prii:lnhüya,"d,'m5c hlc;r.,:.)i 
dein. hydrochlor., 5 mg dl-ephedr. 
tartalmaz. 

Javallatok: Akut és krónikus. bronchitis, tu'bm'cullooi; 
pulm., laryngitis catarrhalis stb. 

Adagolás: 1 éves korban% tabl., 3_éves ~-""o .. ,_ 
6 éves korig 2 tabl., 9 éve~ korig 3 
k0rig'4 tri:bkéS 15-éves_korig :5=;t_abl. ö--+,szef'ii 
ponta. -- · 

Megjegyzés: -8 Csak vén:Yr~-- idh~tó kai.lka.lmnm'~ 
rendelkezéseszerint (legfelJebb hamm 
lslliételhető. ) 

Csomagolás: b. 10 tahi. 2,~ In.· 
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Javallatok: Urethritis, cystitis,_. pye!itis. 

Adagolás: Naponta 3-s7..or 1-2-drazsé.-

Megjegyzés:.Vény-nélkül i$ kiadható. 

Cso~goláS:-.20 drazsé- 2;;.;,_ ·Ft,- 250 drtizsé 25;:....:.. -Ft. 

COFFEINUMNATltiUM BENZOiél:iif 
B. B 100 
inj. 20% 

Összetétel:· l am p. (J:'mi)Ű,2 ge~-ff._ natr. benz.-ot-tar· 
talmaz.,·, __ . . \,. --- ,,_ · . · ., 

Jav~~~ok_: Alk5)holmérgezés,- .fenYegető. légzé~bénu
, Iáa,. s~vn;űködés erősítése és szábályozása, Vérnyo

masemeles, collapsus. 

Adagolás: 1-2 .ml se:., im., iv: naponta 1~2-·szer, 
esetleg többsZOr. 

Megjegyzés_: Csak vényre_ ~dha.tó ki. Az orv~s ren
delkezése szerint (legfeljebb három a.J.kaloinmal) 
ismételhető. 

'Csomagolás: b. 10 X l ml am p. 2,- Ft, b. 50 x·t ~Ul 
amp. 10,- Ft. -, 

K.Gy. D 100 
- . ' - - . 

'(i .. .Oiéi.,J: T amp. _{2 .. ml)_ 2:s;"4 m'g,cOffdn.; 40 :ih-i 'pro-
bj-drochlor.-ot tar~aJmáz. · - " " 
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CONFERON Ch. 
kapszula 

Q 220 

Öss~tétel: l kapszula 250 mg ferr. sulfur. oxydul!>t.··o: 
tartalmaz. 

Javallatok; Bármilyen eredetű 
. akut és krón:ikus vérzések 
cllrom anai:ii:riiák:; 
chrom anaemiák; 
a táplálkozással 
esetén felnőtt- -és 

tialis hypoc~·om 
vashiányos -
:fi1rus terápiájána~ 
tében létrejött ·bőr: 

, [pl.: -rhinitis· atropbicans ( m>ae•n~}> 
ratiók]. 

Adagolás; A ferro-sók adagját úgy kellU ~:;f.~~~~ 
hogy a, beteg kúraszérŰ adagolással D 
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nyiségii elemi vasat kapjon. Átlagos adagja-Jel
nőtteknek és serdülőkorúakuak naponta_ 2-:-3~Sior 
l kapszilla {100c--I50mg elemi vae). . .. . . · 
Gyermekek adagja 3-,-6 éves korban (14--20 kg 
között} napi I kapSzula (50 mg elenn _vas),_ 7-12 
éves korban (20---:-35 kg között) napi _2~s~_eJ;.__l __ kap-
szula (100 mg elemi vas):- - _ ~;~--- :-~ 

Csecsemő- 'és kisdedkorban napi l ~2-Szer * kap
szula (1'2~~25 _mg ele~ vas) tartalmát káVéska
n8.1 szirupban (pt ni~ban) ~dagciljuJr; _ _ _ 
A kapszulát főétkeZések utáil, Bzétrágás nélkül, 
egészbéú- kelllenyelni. Csecsemők ,és· kisdedek ré
szére-történő aikálmaz-ása csak-akkor ajánlatos, ha 
a kapszulák tartalmának a szüksége's adagokra tör
ténő pontos és szakszerű azétosztása biztosítva van. 
A kúraszerű adagolás időtartama látens hyposide
rosisbanáltaláb_an 6-8. hétig, vashiányos an,aemiák

. ban (az állapot súlyOsságától függőén) 2-3 hónapig 
tart._ .. 
Anaemiás gyermekek r~{>zére . történő v~ezelés 
javallata eseté-n figyelenib~ kell :,.,.enni _.l\ __ gyonlOr 
sósav viszonyát, valamint á' 0-vitad::iin (esetleg a 
folsav) szükségletet. 

Mellékhatások; Szedése során gyomor-, bélpanaszo
kat, fejfájás-t, szédülést, túladagolás esetén haé:rp.o
siderosist okozha-t. A- bé-lsár-·a keletkez6·v.a.skén9g
től fekete, erre helyes a beteget előre -figyelmeztetni. 
A kezelés közben keletkezett esetleges.dyspepsia-, 
hasmenés felléptekor '!l< _ vasszedé-st átmenetileg_ el 
kell hagylli. .· • . . . • . . . . .. ·. . • . .· . 
Tetra-cyclin-féleségekkel égyütt adni nem tímácsoS, 
mivel chelat-képződés miatt a vas resorptiója· érő
sen gátolt. A gyógyszert gyermekekt-ől elzárva kell 
tartani. 

Megjegyzés: Vény nélkülcis kiadható. 

Csomagolás: 50 kapszula 5,6~ Ft. 

K.Gy. Q 230 

öSszetétel:· l tabL .0,5 mg aethinodiolum diaceticrunot 
tartalmaz. 
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Javallat: Fogamzásgátlás. 

Ellenjaviillatok: 'l'erhessflg, pubertas,_ májműködési 
zaY_arok,_ Dubin~ohil.son·syndroma, ~otor·syn. 
droma, a.DS.mnesisb~ll szere;plő idiopathikus terhes:-
~gi iCt_~rus.__ · 

Aaa"goÚs: Az első tabletta bevételének a 
menst-rnatiós cyclus első napja. A 
.napi 1 tablettá.t-ke11szedni foly~~.o.san {~enst~a· 
tiók idején is), azonos ·napszakban, mmdaddig, 
anúg a .rogam:záS?átláS biZto.Sí:túsa kí:•tánatos.: 

~ 1\olellékhatásOk::A. nők többségénél-aDontinuin szedése 
panaszt _nem· -okoz, Egyesekriél -ro"ellékhatásként 
közti verzések következhetnek .. be .. Ezek 
csak átmen8ti-jellegűek·és nem IDdokolják a 

· megsza.kításáto . . .... 
Megjegyzés: 1f4 Reridéllietősé-gét-külöh utasítás szab~ 

: lyo~a (lásd- a 667. oldalon). Csak vényre adható ki. 
Az orvos rendelkezése szerint (legfeljebb há.rmn ~ 
alk:BJ.omrnal) ·ismételhet-ő. 

Cs~~olá8:'42 tabl. .2,;- Ft. 

CORHOCAIN K.Gy. 
inj .. 

80 

Javallatok: Helyi érzéstelenitéSie; h;y'Pe·rtcmiásc>iuU.>1;. 
adrenalin-érzékenyeknek is. 

Adagol~:.Kisebb sebé.szi beavatk;ozáskor és fo1~h<izá~: 
kor 1--,--2 amp.'''·· 

Megjegyzés: ~ Csak vényre adható 
rendelkezéseszerint .(legfeljel;Jb háxo>mcajl!col•>j!'~~l 
ismételhető. 

Csomagolás: b. 20 X 2 ml arnp. 3,50 Ft-. 

COREDIOL K.Gy. 
inj., csepp 
ÖssZetétel: -l- am p:· (2 ml) 0,5 g ni'• oethamid,,ót,, !c'c•c.:§ 

1 üveg 2,5 g nieethiunid.~ot tartalmaz. 

]2(! 

Jav~atok: Vérkeringési és _Iégzé_si zavarok,- Collapsus, 
SZlVgyengeség, alkoholmergezes, asthma bronchiale 
bronchitis, emphysema. ' 

Adag~Ias: :-Naponta.1_i.::~Xi -.amp: ~é.-, iin.,>iV.; az 
oldatb6l naponta _3 X 15~0 -e;sepp. 

Megj~~- .:.B Szab~on r~ndelliető~ ,. ·-'·r<·-''".~;. 
Megjegyzés: ~fc Csak vényre adható ki,' Az- orvos 

rendelkezéseszerint (legfeljebb hároín alkalommal) 
ismételhető. ' · 

Csomagolás: b. 5 X_2 ·rnl amp. 3,20 Ft, b. -so x 2 m1 
amp.- 32,- Ft. 
1 üveg'(IO m1r2,- Ft;· 

CORHORMON 
in j. 

K.Gy. H 100 

Ö~szetéiel: l·~mpo (l ml) 0,001 g extr. cordis ~mbryo-
nalist tartahnaz. ' 

JayaUat; il\~yopat~a. cordis chronica, __ co~npe~1.1>~tio 
fenntartasa. ., 

' ' 
Adagolás: N ap onta 1-3 am p. im. vagy szőlőcnkor-

ral iv. _ 
cc . 

Megjegyzés:_ ~ Csak vényre adható _kj •. Az- .orvos 
rendelkezéseszerint (legfeljebb három alkalommal) 
ismételhető. 

Csomagolás: IOOX l ml29~- Ft. 

CORONTIN Ch. H 300 
drazsé, forte drazsé, ;régbélkúp 
Összetétel: 1 drazsé 15' rhg, l foite drazsé. 60 IDg pl·enyl· 

aminum lactic.·ot tartalmaz. · 
l végbélk;úp -50 .mg pr~nylaminum·lactic.,_ 30 mg 
phe~obarbital.·ot tartalmaz. _ 

Jav&Uatok: Angina- pe·ctoris, organikus és'functiona
lis eredetű cOronaria-elégtelenség~ neurovegetatív 
eredetű coronaria-syndromák. - KedveZŐ -- hÚtás 

_, észlelhető periferiás érszükillet esetében is. . 

. ·:_Ellenjav:dlatok~·- A- szív súlyos ··atrio;~nt~~~cl~~i~ és 
intraventricularis vezetési zavarai _esetében. · 
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COTAZYM FORTE EGYT 
tabl. 
Összetétel: l tabi. -O, 17 g pancreatiriuin "A" 

extract. fellis tauri siccum, 0,01 g celrrulase>,,R~ 
centratuwnot tartalna~z- ~ 

Javallatok: Dagahat- ·vagy idül:;r.::!~E~~n~~~ pancreas-elégtelenség; bél- és 
krónikus májgyulladás; sprue 
keztében), zsír-_intolerantia, Hatulen10>a, 
mus.-

hiánya esetén_6 tabl. elégséges 50 g zsír, roo·g toj:ís~ 
fehérje, 250 g keményítő és 480, mg cellulose bon,tá-
sához. _ · 

ÁltalábB.n -1-2 titbletiát étk~zé's közbe~ vagy köz
vetlenül· evés után~ -kevés-Vízzel, ·székágáS-nélkül 
kell bevenni. --------""iP:· 

Megjegyzés! Csak vényre adható ki. A~ oÍ:~os ren
delkezése szerint {legfeljebb három alkalommal) 
ismételhető. 

_omagolás: 30 tabl.:a.ag J!t. 

CYCLOSERIN Ch, 
tabL 0,25 g 

s 400 

Összetétéi: l tabi._ 0,25_- g cydüserimun~ot (0~637 g 
cycloserinum bitart. al'ákjában) tartalniaz. 

Javalla_tok: Főleg a tüdó-tuberc:u]_osis kró~us~_- INH
val és Streptomycinnel szembeni ·rezisztens formái. 
Kedvező eredménnyel ti.lkalmazható a hP:~·utak és 
neUli szervek fertőzéses eredetű megbetegedéseiben 
is;· ámennyiben má.'S kéSzítményekkel történő 'keze
lés sikertelen vOlt. 

Ellenjavallatok-: Psychés_ zavarok, epiiB:Psia, VeSeelég
telenség. 

Adagolás: Átlagos D.api adagja- felnőtteknek- :a titb
letta. Ha ezt az adag()t a beteg jól túri, a napi _adag 
4 t-ablettara emelhető. _Napi l g-nál többet seri:nni
képp nem szabad a,dni~- Ajánlátos a kúraszerű ada
-golást napi l tablettával kezdeni:/és"ha-inelléktüne
teket nem okoz, az adagot másodnaponként fokoza
-toSan további l- tablettával nö_velni. Ezáltal kb. 
egy ·hét ·után-elérjük 'a ·in eg kívánt- átfugos napi ada
got, azaz-3 -tablettát. 

_ MegJegyzés: t-fi KiZárólág: "fekvőbéteg-gyQiYroté~ti 
(gondozóinté:iet_i) felliaszí1álásra" van_ forgalomban. 
Az intéZet kéSzletéből ken-· a betegilek-térítésmente
sen kiadni. -(Lásd Eü. M.- utasítái-t a_ 663. Oldalon.) 

Csomagolás: 40 tabi. 40,10 Ft, 200 tabi, 200,50 Ft. 



DAEDALON K.Gy. A 800/G OOO/J 800 
tabi., végbélkúp 
Összetétel: l tabL 50 ·mg dip1.enhydrinatum~ot, 

l kúp (1,4 g) 100 mg_dinl~lihydrinat:, IOO·ing chlor_
. b'litanolumot -tartalril:az. 

Javallatok: Légibetegség, tengerihét-egség ··és -egyéb 
okOkból fennálló-(terhesség, uraemia, sugárbeteg~ 
Ség, inhalációs lla-Í'Cosis, ·Iabyrinthit.is stb.), nausea 
és hányáS. Meniere~sYJl:dróma. 

Adagolás: l ~2 tabletta vagy 1":-2 kun •>--ö 
ként,: a beteg állapotától függően. - :;-<'P._b•:.:·~~i; 
kusan kinetcsis megelőzé.sél'e egy ór.é.val az 
megkezdése előtt· 1--'--2 tabletta v~y ~:klifl· ,_· ;· , 
Főleg járműveretők, magasban vagy_ vestélyes 
pen dolgo7.Ók C8ak az orvos által- az egyéni 
kenyaégnek megfelelően- előfrt _adagban __ s~qhe--
tik! Alkahnazásállak időtartan:i.a alatt tilos·szeszes 
italt fogya-sztaili. 

Megjegyzés: tabi. If<, kúp '*'' - Vény nn:élk;~ill~·~/í;~>;•it;i 
al.kalommallegfeljebh a legkisebb gyári ru _ 
Vagy·-annak megfelelő mennyiség -adható ki. 

~magolás: -,b.: 1Ó_tabl. _i,~:·.Ft, .100 t~bi~ 40.- Ft,; 
10 kúp 2,50 Ft, 100 kúp 25,.,- Ft. . . 

DAEDALONETTA K.Gy, 
A 800/G OOO/J 

végbélkúp gyermekeknek 
Összetétel: i' kúp 25 mg diriienhYdrinat., 2~ IDg 

butanólumot tartalmaz., · 

1.24 

Megjegyzés: *- <?sak vényre adhat_ó ki. Áz- orv-os 
:eudelkezése szerint (legfeljeb lJ három alkalommal) 
lSlllételhető_. · ~. 

Csom_agOlás: 10 kúp 2,- Ft. 

DALGOL K.Gy. 
cseppek 
Összetétél: 15 m'1 oldat l Ü g methylpentynolu'm.Ot tar

talmaz._szeszes oldatban.· 

JavaU&tOk: 'KülŐnböző fél~hni állapotok:, ideges álla
potok és alvászavarok, climaxos panaszok~- Vegeta-
tiv dystonia, asthma bronchiale.--- _- .- _-:_ 
Sajátos gyermekgyógyászati javallat:. peurop;,;,thla. 

AdagoJás: Átlagos napi a(lag 3-szór:20 Csepp __ kevés 
vízben vagy kockacukoiTa cseppentve. · · 
A gyógyszer bevétele, ilL alkalmazása után 8-10 
órán beliU, vagy folyamai!_os_ sze(!és!},; _W,. 1:>:"?.-"??~~s- ese
téu a kúra időtartama alatt jármŰvl:;lt vezetni, ma
gasban vagy veszélyes gépen dolgozill tilOs. Alkal• 
mazásának, ill. hatásának tartama-8latt tilos, sze-
szes italt fogy~ztani.. _ _ · .; 

c Gyermekadagok: 2 h9napos kortól 14-éVes~korig: 
2-:---1 cseppfkgfdié, 30...:..5 részre· elosZtva (édes kö
zegben). 
Mellékhatás: Hányás (kellemetlen ·íze miatt). Cse
csemők viszonylag jobban _tolerálják. Nem-. pótol
ja, csak kiegészíti az egyéb kezelési eljárásokat 
(pszichoterápia, káros környezeti hatások kiikta
tása, gondos ápo1ás stb.). 

Megjegyzés: ~ Csak vényre adható _ki., Az oi'Vos 
rendelkezése szerint (legfeljebb három alkalommal) 
ismételhető. · · · -- ·, 

Csomagolás: l üve,g 15 ml 3,50 Ft. 

K.Gy. J 410 

Össz~tétel: 1-tabl.-.50-mg~ ill. i50 ~g levomisolurnot 
tarta-lmaz (sósavas só alakjában). 

Javail;;ti\~k; A~nariasi.';!1 horogféreg-fe-rtől'i'fl_ek. 
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Adagolás: A Decaris-kezelés a -di~gnosztikai- szé~et_~ 
vizsgálat után egyszeri oralis adagból áll. . · 
Feln/Jttelcnek: l db 150 tab~etta. 
Gyermekeknek: adagja . a 
zaP.dó meg, az elvi adag 
káaos -adag: 8-'-10- kg-os 
let_ta (50 mg-os), 10-20 testsúlykg-ig 
tabletta (50 mg-os) egy alkalommal. 
gyógyszert este bevenni. -:
Decaris-kezelés után nem szükséges! -
lenőrző székletvizsgáltit- iridokolttá teszi, 
Deeltris- adása ~ .első:.kezelés_ Utá~ két héttel 
iShiéteihétlS.~-:;.: ~- -- · - · 
LyPophil anya;gokmtk ·(SzéntBtraklorid, te1orakJ6,~: 
etilén, kenopódiumolaj, klorofotnl, éter 

risszal együtti adása kfrülen<lő. ~~:::;~=~;~~ (,~~;~ 
utána legalább 24 i1 
ható. 

·Mellékhatbok: A javasolt terápiáS.d.ózisban nem 

_panaszokat'; ·:n.ragasabb adagoknál':'t,;;~~~;;t];.ill~;~\ jl~f'Í 
1 vagy hányás~ fejfájás, ·diarrhoea_ á 

előfordulhat. 

Megjegyzés: ~ Csak vényre- ~dható ~lk!!~":;~y c~~~,t~·. _, rendelkezése-szerint (legfeljehb Jtárom 
ismételhető. 

Csoniagolás; _2 db 50 mg-os tftbl. 2,.:_ Ft; l ··db 
·, "mg-os·tabl. 2,........:... Ft. · - · ,. 

DECOSTERON K.Gy. 
olajos inj; 
Összéiéteh l amp. (l ml) 5 nig desox~·corto~. a<l<Íi 

O;I_riil alOOhoJ·benzylic.;:-ot tartalmaz. 

JavallatOkt _Mellékvesekéreg hiányos 
dison-kór), általános asthenia és 
lépő 

égés utáni ·toia~mia, shock. -Súlyos· 
(diphtheria, typhus,- pneumonia, grippe, 
szerű C-vitaminnal együtt adni. · 

men)&vaDai: HypertOnia, Oedema. 
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Adagolás: Hetenként 2-3 X l am p. im; TartóS.· DC
costeron--kezelés beállitá-sa, ami csak mellékvese
kéreg-elégtelenség esetében indokolt, csak intézet
ben történhet. 

ltiegjt;.,ayzés: ~ Az orvos akkO~- rendelheti,'' há azt 
a területileg, illetőleg . szakmailag> illetékes fekvő
betegellát6 osztály, __ szakrendelés (gondo-&ól, szak
orvosa javasolja. - CSak vényre _ adhiiió' ki. Az 
orvos rendelkezése- szerint_ (legfeljebb három_ alka
lommal) ismételhető. 

Csomagolás: 5 X l ml 8, 70 Ft. 

DEGRANOL Ch. 
inj. 

LOOO 

Összetétel: l szárazampulla 50 mg mariúO:ámstinum 
dihydrochlor.-ot tartalmaz, 
l oldószerampulla 5 mLnatr •. _c~~r- inj. 0,9%-ot 
tartalmaz, , .. 

Javallatok: Lymphoid és myeloid leukaemia;lympho· 
granulomatosis, lymphoSarcoma, reticulosarcoma, 
myeloma stb, 
Sajátos gyermekgyógyászati javallat: Főleg :Hodg-
kin-kór és lymphosarcomatosis. · 

Ádagolás: Átlagos adagja· ~ásodnaponki3nt' ·;5Ó~100 
mg iv. 5, ill. 10 ml fiziológiás konyhasó-oldatban 
oldva. Csak orvosi ellenőrzés mellett.alk:almazható. 
Paravenás injieiálása súlyos- neurosist okozhat/ 
Gye:rmekadagok: 2 hónapos kortól -14 éves korig: 
2-l mgfkgfdie, .iv. _má-sodnaponként, -6-8 al
kalommal. 
1\Iellékhatások:_- émelygéS, hányás, szédülés,_ fehér
vérsejtszám-csökkenés. '·Ha ez utóbbi kifejezett, 
alkalmazása ·felfüggesztendő. :- ' · -

1\'legjegyzés: ~ Csak vényre adható Iri egysf:~ri aJ_ka
lommal. Az orvos akkor réndelheti, ha azt a. terü
letileg, illetőleg . szakmailag ·illetékes fekvőbeteg
ellátó osztály_, szakrendelés (gondozó) szakorvosa 
javasolja. .. 

Csoinagolás: 5 X 50 Íng +oldószer '10,- -Ft·; 25 X 50 
mg + oldószer-.50,- Ft. 
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DEffiSTIN K.Gy. 
ta bt, 
Ö~szetét~l: l tabl. 0,05 g tripelennaminum 

chlor.-ot tartalmaz. 

, Jayállatok: .A_Ii8rgiás -eredelü,- betegSégek. ·_ -

Adago~: N~'pont~ ~4-s7..er T----=.2-tabl.-. --
Főleg járműveZetOk, magasban vagy- veszélyes 
pen dolgozók Csak az orvos áJ.ta]_....:....: egyéni, 
kenyaégnek megfelelő~n ..:...._ előírt ~:t~~~:::~ ; 
tik-!.AlkaJ.mazásá.nak időtartama il 
italt? fogyasztani. 
Gyerinikadagok: 2-12 hónapos korig: 
"%, tabl.fdie; 1-6 éves korig: .2---:-B-siór -% 
7-14 éves korig: 2-4-szer % tabl.jdie. 

Mellékhatás: Álmosság. 

MegjegyZés: ~>B Vény n:élkül egy ~~;;o:=~ ·:~~;:t~[i a legkisebb gyári csomagolás vagy annak 
mennyiség adható ki. 

Csomágolás: 20 tabi. 2,80 Ft, 100 tabi. 14,- Ft,•c\ .. C{ ; 

DELAGIT.. EGYT-A. 
tabl., inj. 
Összetétel: l tabi., ill .. J amp (5ml)0,25 g chlor,9~H!rlri/ 

pliosph.-ot tartalmaz. -

Javallaiok: -Polyarthritiá 
reverzibilis destruktív 

Ellenjavalla~k: Ne~~·~~m~loe:;b~as~· ~~~~:s~;=~~~i gastrointestinalis 
'tozások és a központi 
gedései 

A~agolási Polyarth1:itis 

- 2Xl_ tabletta, mat'~dti~l~~~i~t~~ pOrikérit -r taóletta: 
az első héten két 
majd .hetenként minden hét 
letta·. Terápiás célra: 12 tabletta Mrmn ·n~J~< 
Iül. Az első nS:pon, első- alkalommal- 4: 
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6---.,.-S Óra múlv_a 2 -t;abl.; a második és harmadik 
napon_ naponta e-gyszer 3 tabl. Súly-os · esetokben 
(cerebralis formában) a kezelést 1-:-::--2 camP. iv. 
cseppinfúziójával kell kezdeni, majd _t}--.,.-8_ óra 
múlva ezt az adagot hasonló módou vagy _im. meg 
kell ismételni. Ezután a kezelés per os _folytatandó 
két napig, 2X2 tablettávaL Amoebiasisban ,7 na
pig 3X2_tabl.~ majd_-újabb-7 napig'3')(Ft'ábl. pro 
die, után~ _2--6 hónapon át hetenként 2>:< 3 t_abl. 
Lupus· _erythem.at-Oifes esetében naponta_ 3 X l tabl. 
li'otodennatoBisban szükség szerint heteken keresz· 
tül naponta l ta b l., majd· hetente 2-3 ta b l. -
Parenteralis kezeiMre im.-naponta 2.amp._ 
Cseppinfúzióban pi'o dic iv. általában 1._.:___2 amp. 
.'50-szeres hígításban adand_ó. Szalicilátokkal.és.ké
reghormon-készítményekkel együtt is adható: -A_: ke
zelés butazolidin- és aranykészítményekkel kom
binálva óvatosságat igényel, mert az együttes alkal-
mazás súlyos 'hőrelváltozásokat okozhat. ' 
Delagil-kúra alat~ a vérkép foly,amatosan ellenőri
zéndő. - HoSszan tartó kezelés során rendszeres 
szemészeti ellenőrZés szükSéges. , 

~egjegyzés: Jf4 Csak v.-ényie- adható IJ_-:-Az orvos 
rendelkezése szerint' (legfeljebb három alkalonimal) 
ismételhető. ' 

Csomagolás: 30 tabl. 4;40 Ft, 5 X 5 amp. 3,- Ft. 

DEMALGON Ch. 
tabi.,. végbélkúp 

A 6oo 

Összetétel: . l tabi. 0,27 g amidazoph., 0,18 g brom
acetocarbamid.-ot, -
l végbélkúp 0,27 g amidazoph:, ·0,18 g bromaceto
earbamid.·ot tartalmaz. 

_Ja,v_aUatok: __ }rájdalomcsillapítás. Fejfájás, neuralgia_, 
.- neuritis,_. ischias;. .. tabeses crisis, dysrrmnorrhoea, 

postexi;;ractiós és postoperativ-fájdalom,.rheilmatis
mus, polyartbritis, endocarditis,, influenza, pneu
monia_ eseteiben. 

Adagolás: FelnőUekrwk ··egyszeri adag 1~2 'tabl., 
1-2 kúp. _Ez· az adag erős fájdalmak és általuk 
előidézett áJmatlanság esetén naponta többször ad
ható (3-4pszer). 
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Főleg járri.tűvezetők, magasban vagy ve;szé,l>;''~ 1!fÓ:. 
pen dolgozók csak az orvos· által
-zékanységnek megfelelően - előírt adag:ba,>· 
hetik!- AJ.kahna.zásának -időtartama- tjlos 
szes italt· fogyasztani. _ _ · 
Gy_srmekekne_k .Il.aponta J~.ié~es korban 1--ll··s~ori"C'\!} 
%,-%·tabl~ -vagy végbélkáp.·7-14-éves ko•cbacrr, •';"··+ 
l--'3-szor %-1 tabl~-v-agy;.végbélkúp. 

Csomagolás<•b<5h-úp 2;-Ft, b. l O tabi. 2,- Ft. 
·' .. ,.,, 

DEMALGONIL Ch. 
in j., csepp 
Összetéi'ei': 1 lirop. (2 nlÍ) ö,'o6' g_,_-aÍlylb~rbitai.-, 

amiQ.azoph., 0,6 g uretbjm.-ot,.: .. -
.1 jivég (15 ini)0,45 g allylbarbítal., 3 g arrü<i·•~OJpb:.:: 
4,5 ·g urethan.-Ot tartalmaz, 

Javallatok:: Potenciált hatású,, f'~~:;Ftt:~';~~~: 
antirháumatic~. postoP,erB.tiV 

·-pótlására használható. -· 
Sajátos gyermekgyógyászati ja.,allat: IiYJpe>'Pjcre:ria.;>~ 
lázas eclampsia. · 

dezve. _ 30,--60 csepp na]pm~ta Adagolás: 1-2 am.p. im-., l ~:~~~~:~~~:::~J~~{~ 
Főleg járruűvezetők, maglisban 
pen dolgozók csak. ~z orvos által 
kenységnek megfelelően- elő~t adaglo_~\l~'\e 
tik! Alkalmazásána_k időtartanui 
italt-fogyasztani. 

Gyerrnekadagoln: 2---'-~1;;2~l~~:~::orf~'rt~~I:2"~ 0,1 inlfkgfdösi im:;·] 
, "im.;-· 7.:..--14 éves korig: l,ii-·2 •"mlfd<>s>' 
mő!mek 10 kg testsúly tnnl-i>ac~, 

30 kg testsúly · felettiti"~· g;::::!:~~;~e!:n~l 
Görcs (lázas görcs) s~ 
(l. ott). 

Megjegyzés:,~-- Csa.k vényre adhB.tó 
rendelkezése szerint (legfeljebb há<mn >ill<J;J(;Íi!'i 
ismételhető. 
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Csomagolás: b. 5X2 ini amp. 2,10 F"t, b. 50X2 ini 
amp. 21,- Ft; 
l üveg (15 ini) 2,- Ft. 

DENTOCAoR Ch. 
tabL 

N4üüfX5oo 
·->:-.o,J..;r:~ 

Összetétel: i tabi. Ó, 5 mg natr. flucir.-ot' tartalmaz 
(F = 0,23mg) 

Javallat: Caries dentis megelőzése. 

Adagolás: A napi adag a fog;asztott iv6~' flUorid~ 
ion-tartalmától függ. Ha az ivóviz fluoridion-tar
talma lit~renként nem haladja meg :a_ 0,2_5 __ rng-ot, 
napi. adagja: terhes és szoptat6 anyákn.ak: 4-szer 
l tabletta{= kb. 1,0 mg F); -
csecsemőknek 1-szer l tabletta {~-kb. 0,25-mg F); 
kisgyermekeknek 1-6 éves korig 2--szer l tabletta 
(=kb. 0;5 mg F); 
iskolás gyermekeknek ~14 éves korig·· a~-szer 
l tabletta ( = kb:'O, 75-1;0 ing F)i lehetőleg étkezés 
közben. 
Abban az-esetben, ha az iVÓviz fl.uOridiön-tartalma 
0,25 és,0,50 mgjliter között-·-van, a· Dentocar'tab
léttát csak hisgy'elr-mikek és iskolás gyermekekne/n ad
juk a fent emlitett adagolás szerint.· 
Amennyibim aZ ivóviz-fluoridion-tartalma 0,.50 és 
0,70 mg{liter.között van, akkor a napi adag: 
3-6 éves kisgyermekeknek l tabletta ( = l{: b. 0,25 
mgF); . . . . 
7-14 éves iskolás gyermekeknek 2-szer-1 tabletta 

. (=kb. 0,50 mg F). 
Ha aZ ivóvíz fluoridion~tai'tahria enrié!·magasabb, 
a Den:tocar _tabletta adagolé,sa fölösleges,.,s_őt eset-
leg káros is lehet. _ _ . · , , _ . __ - _ -; ~ 
K;isebb-nagyobb létszámú __ közösségekbep_ __ (cSecse
mő-. és. gyermek-otthonok, n8.pköP, ottbonok.c óvo
dák, iskolák) és a terhes rendeléseken ;az adagolás 
az egészségügyi hatóság irányitásával történik 
Kerülni kell a tabletták rendsz€:rteleri bevét_elét és 
·a kellő- elővigyázat 'riélkiili túladagoléat egyáránt. 
RendszEirtelen · beVétel esetén hatás- 'ném várható, 
a: túladagolás- viszont ·egyrészt ''heveny mérgezés
hez ·(főképpen egyszeri_ nagy.- adag_- bevétélekor), 
másrészt (huzamos túladQ.goJás ; esetén) 'foltos ZO• 
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máne képződéséhez vezet. Epptm ,,.,,., .n •. m 
az __ egy:egy napcm /~lnuJIJ'adt tabléttákat ös'z'9lf4itiiii iTi 
s utólag egyszerre pótlólag beve"?n~ .. 

ltiegjegy~: ~~ J-elenleg nincs 
l<;m1ban. · Csecsemő· és 
iskolák és 
ségiigyi hatóság irányitásával történik. 

Csomagolás: 50 tabi., 500 tabl. 

DEPERSOLON ·J{. Gy. 

cummal kpmbinálva)._.A;kut 
{pl. 'Addison-crisis), máj-coma, 
farctus shock-stádiuma. 

SajátaB gyer-mekgyógyászati· ja!~la~t~:~~;:~:~~~~:;~~~f~i allergia-· valamennyi formája; 
tracheobronchitis; t.ox:ikus állapot; 
ht~.rut sűlyos-alakjai és:astbmás roham; "u''"'"· ,• 

Gyerrnelcadagok: 2-12 hónapos korig- 3......:...2 ,m-fJ! 
_ kgfdOsi ivo; 1-14 éves korig: 2-:--1 mgfkgfdoSi iv. 

Az injekciót lassan (kb. 3 perc alatt) kell.beadni. 
Szükség. esetén 20-30 perc múlva megismételhető. 

Megj~rryiéS: ':!-( Osak vényr~- adP.ató ki , egys?..eri 
·aJ.kalommal. 

Csomagolás: 3 X l ml am p. 8,80 Ft, 50 X l ml am p. 
. 147,-Ft. 

DEPERSOLON 
kenőcs· 

K.Gy. T 200 

Összetétel: l tubus (10 g). 0,025 g 21-desoxy-_2l~N"-(N· 
methylpiperazinyl)-prednisolonum hydrochlor.-ot 
tartalmaz lemosható kenőcsben. 

Javállatok: Az ekzema kölönböző formAi, aZ ahe~~b 
és a localisatióra való tekintet nélkül. Dermatitis 
különböző alakjai: mechanikus és kémiai ártalmak 
okozta bőrg-yulla:dáS:Űk,_ :sugár-dermatitis, dermati
tiS- solaris. Otitis extBrriá, intertrigo, _neuroderma· 
-titis·, lichen ruber planus, erytheinatodeS chronicus 

· dyscOides, psoriasis vulgaris, alopecia areata;'·_-Aller· 
giás -bőrgjulladások és dermatosisok, az_ allei-génre 
Való tekintet nélkül.-

Adagolás: A,· kenőCsöt napönJ>:_ént _ 2------3-szor; _-Vé~ony 
rétegben a bőrelváltozás területére kenj{iJ$.:, vagy 
oc~lUsiV kötés fo~á.jáball ~azzuk. -

Megjegyzés: ~ . Csak -Vényre -adható- ki. Az_ orvos 
rendelkezése szer:int (legfeljebb hiLrom alkalommal) 
isniételhető. · 

· Csomagolás: l tubus (10 g) 3,30 Ft. 

DEPERSOI.ON. K.Gy. 
orr- és fülcseppek 

U 210 

Összetétel: ~ ·ii:vegj{>-.IPl) 25. rog 21-desoxy~2I~:Nr_(N'· 
methyl-piperazinyl)-pre_dnisolon. hydrochlor., 25 mg 
lidocain. hydrocl;tlor•, 5Q mg dl-ep_:hedr. hydrochlo:r., 
1,5 mg,al_c~holfJ_·phenylaethylic.,--7_0,mg alcóhol po· 

Jyvinilic.-t tartclmaz 5 ml vizes oldat.ban. 



Javallatok: Fülbetegek műtéti 
mucopurulens,· mesotympanális 
gennyes köZépfülgyulladás 
}:thini~is vasomotorica, rhinitis 
nr~hártya heveny és idült 
heveny · -

Adagolás:Napontatöbbízben~5~~!'~~~~~[ ;; ~ lóba, ill. az orrnyílásba csepegtetni. 
csecsemő- és gyermekgyógyászati célra 
mazható. _ 

).\·legjegyz&.": ~- Csak vényre .ad.ható. kk 
:endelkezése szerip_t (legfeljebb három -fi··;;L;::;~~ 
ISmételhető. a 

CsoJ:WigOiás:· l üVeg t 5 ~)__3,30 Ft~ 

DEPERSOLON K.Gy. 

. ~:;:;~; ii~eg 15 mg~~]~~~~~~~~~f!J~~~ t:jiJt plperazmyl)-)JredniSolon. 
hol polyvinilic.-t tartalm~z 5 

JaVa,llatok;.jA~m!ellls!.ő ~~~~~~~~~~~~~~~~ allergiás .eredetű 
fizikai ártalmak 
veny és 
vernalis és · 
ceae és 
discifonnis, 

episcler~'t~Ül!. !E!1!ül!s1ő~ujv;eli~tils;' 1' ~~~~~~~~~ böző formái. 
képnek 
sére és a 
alapján, célszerű 
tágítóval vilgy 
Hátsó folyamatoknál 
Ion! Blepharitisben Hydro~;o-;:t;;,;;;;:-~;~.;gh;~~ 
ajánlatos. 

Elle~javallatok: Herpes 
rumden olyan szemészeti 
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a szaruhártya· hámfosztott 
serpens corneae,_ vírus · 
conjunctiVitis· epiderilica 

roa. Égések és szaruhártya-fe1mar6dások kezelésé
ben individuális megítélés alapján alkaJmazhat9 a.z 
összenövések meggá.tlására. Szemésieti::·műtétek 
után csak a műtét napjától-számított ~5.·'naptól 
kezdve célszerű a készítn:íény alkahnaZá:sar. "= 

Adagolás: _A kórkép súlyosSágána~ _ megfelelően:' na
ponta 1-3-szor 1-2 cseppet -az alSó_-.;4t~~ba 
cseppenteni. 

. Megjegyzés: ~ Csak vényre adható -;']ri •. AZ Orvos 
rendelkezéseszerint (legfeljebb három alkalommal) 

ismételhető. 

CsOmagolás: t üveg (5- ml) 2,~0 Ft. 

DEPRIDOL K.Gy. A 500 
inj., tabl. 
öSSzetétek l amp._- {l -~l) 10 mg_ niethadoli. _hydro· 

cblor.-o~, _ . .. _- _ _ .. , 
1 tabi. 5 mg méthadon. hydrochlor.-ot _ta-rtalmaz. 

Javallatok: Fájdalomcsillapítás és görcsoldás. :M:orfin 
helyettesítésére~ 

Adagolás: Naponta 1-3-szor _l tabi.~ 1-:--:--2-szer l am p. 

sc. vagy im. 
- A gyógyszer bevétele, ill. alkalmazása után 8-10 

óián belül, vagy folyamatos szedése, ill. kezelés ese· 
tén a kúra időtartama alatt járművet vezetni, ma· 
gasban vagy veszélyes-gépen dolgozni tilos. 

Megjegyzés7_ ~~ ~k · vé~:/Te 'adható ·_ki ~gyszeri 
alkalommal. 

Csomagolás:· h. 5 XI· ml amp. 2;..::.- Ft, b• 50 X l ml 

amp. 20,- Ft; 
10 tabl. 2,- Ft. 

DERMAFORINE EGYT 
sebhlntőpor 

T 150 

Összetéiel: l sz:óródoboz_ 0,015~ g r}yoktanin. aureúm 
0,036 g hydJ·arg. amidochlor., ,0,036 -,g.c hydrarg. 
chlor. mit., 0,036 g hydrw-g. oxyd._-fia.v., 0,112 g 
zinc. oxyd., 0,376 g bisrn. subnitric.·ot tartalmaz 
10 g sebhintőporban. 
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, Javallata: Sebhintőpor. 

MegjegyU.: Vény n:~.::~;;~i;,~~~·::~,~~;!l~:f]~ ~ ~1egkisebh gyár~-~ 
menn~~ adhat-~, ki. 

-Csomagol~:·b.l szóJ;ódoboZ-{10 g)2,-.:Ft, b .. i?Aio'•kk-':;•; 
(100 gpO,- Ft.· ·· • 

DESOPIMON . EGYT 
tabi. 

Ö~zetéteh} t_abl~ '25_-mg .. c hlcorp:hm>t"''""":·il}~~ •• _h~~:/0 )/l•T 
chloric.~-ot tarta1nlftz. 

JavaHat: __ Adipositas. 

Ellenjavallatok; Kisvérköri hype>·te•nscio. 

nale, glaucoma,_ hyperthyreosis. e~;~b~~~';\!g(\ { l 
szOptatós anyáknak riem adható, -~ 
gátlókhi végzett. kezeléssei egyidejűleg 
mazható. - J -

.Ádagolás: N~p6nta- 2_:3 X l tabletta 

kalóriaszegény diéta melleet~tb.l;A;t:~{i~;~~~é! 
érésére rends?..erint·napi 2 _t ·-u "e" ~me~n";,··::::: H 
elegendő. __ 

rticlJékh~t:ások:-MydriasJs,- ~·:
dása, szájszárazság, riausea, 
hasi fájdalmak, nehézség a 
fájás, urticaria, szédülés; kb. 
dul elő álniatlauság, idegesség; 
konyság és nyugtató hatás. 
Szív_- ~s élTendszed megbetegedések, 
tén csak óvatosan és állandó orVOsi 
lett alkalmazható. DeCompenzált 
pimon-kúra előtt 

Megjegyzés: , I-BI-B :CSak Véri.yre -adható ki, 
xendelkezése szerint _ {le@"eljebb hárO in ,;.umJ,j'fl':"al). 
ismételhető. - -

Csomagofis: 5o -ta.bl~ 2,.5-Ü Ft.· 
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DIAPHYLLIN K.Gy; 
tab!l, végbélkúp · 

H400/K 400 

ÖssZetétel: l tabi. 0,1 ·g aminophyllinllnl;·Ot,_ : 
l kó.p (2 g) 0,36 g aminophyllinumot tartah~~-z. · 

Javallafok; Angina pecto~, asthma ____ ~_diale és 
bronchiale, arteriosclerotikus ~ -hypetto~----~· 
detű keringési zavarok, myopathia cordis ch_rcmi
ca, claudicatio intermittens, deoo:mpenzált: ·vitiu
mok~ .cardialis és nephr-ogen oedemák. 

Adagolás~.- Naponta 3-Szor- 1-2' tabi.,-- naporita l-2 
kúp. 

Megjegyzési Vény hélkUI- iS kiadhltt6.-

:·CSo~1-~: 20 .t.abl. 2,8ú~Ft, 100 tabi.' 14,~ Ft; 
10 kúp 6,30-E'J;, lOOkúp 63,- Ft. 

DIAPHYLLIN GLUTEOSUM 
K.Gy. H 40üjK-400 
inj. 24% 
Ös~zetétel:-1 ainp. _(l ml) (1'~24 g aminophyllin.~--O~ót g 

.norcain>ót tartalmaz. 

Javallatok: 1._ Diaphyllin. 

' Adagólá~:-·1 _ani p~: k.~z:i~ólag irrÓ 

Megjegyzés: Csak yényr6 adható ki. Az orvos ren
delkezése szerint {legfeljebb _h_árom_ alJmJqmmal) 
iSziiétélhető. ;., ', '- " '·' ··. O'c.~"·'· 

Csomagolás: b. 5 X l ml amp. 2,- Ft, b. 50 X l ml 
amp. 20,- Ft. 

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

H400JK4oo 

ÖSsZetétel: l ~ú~p.- (5 mlj 0,24- g ami:üOphYllin.-Ot tar-
talmaz. · ' · · 

JavaUatok: l. Di~phyllin. 

Adagolás: l_amp'ulla kizárólag iv~; laasan.-befecsken
dezve. 
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Megjegyzés: Csak vényre adható ki. Az órVoS .. rén_; 
delkezése szerint (legfeljebb három alkalommal) 
ismételhető. - - · .. 

c •• "1!'1!"1ás' b, 5xs'm1 .""p; 2,'- Ft, b.-5ox~w 
~p.'20,_--:- Ft~ . 

DIAPULMON Ch. 
ol~J,jos inj. 

KlOO 

Összetétel: l amp. (2 ml)ű,{l6 g chinin. ailhydt.; 0,05 g 
__ c~p_}1ora,_0~~6 g-_menthot., 0,4 ml aet}:leroL euc~~ 
lyPti~ tartalinaz olajos oldatban. 

Ja~allab..k: Bronchl~, bro~ch_opneumonia,-.hyposta- · 
- tikus és postoperativ pneun;wnia,. bronchieCtfl,J3ia0 
tüdő* abscessus_ és -gangraerut,_grippés·_tüdőkomPli
kációk megelőWse, pertuSsis~' aathrila_· bronóhiá]_e, 
tbc-sek vegyes fertőzése, nikotin-abusus, laryngitiS, 
rhinitis esetén inhalác~óban4~:~. ~.;' 

Adagolás: Naponta 1-2-szer 1-4 ml irri. A h-úia:I.;..:a·· 
hétigtart. ,_ . .-. ~, .. 
Gyerriuikailagok: Csecsemőnek naporitS' · ·e6~r 
0,3 ml, -5 éves. korig 0,5 ml, 12 éyeá korig_ 1;-:mh'Iil· 
halációs alkahnazása: 20.~_ :30 :-csepp .'fonó:. l-Vízre 
cseppentve, belélegezve; 

Megjegyzés:- Csak vényre- adhif,t6.:·ki.~ _ _-Az orvos;-,ll(Íl~ 
delkezésa szerint (legfeljebb M.rom alkalomrii'al) 
ismételhető~ ~:;> .. - · -- - · 

Csomagolás: b. lU X 2 n\! amp. 4,...:' Ft, b. IOo)k2'ri:u 
amp. 40,- Ft. ·"- · · 

DICAPTOL Ch. 

~~~~!j~ amp. (l ml) ~:; ~ ~~~";~~~~~;;::~~~'~'~ 
benzyl, benzoic., oleum pro mj. ad l 

Javállatok:, Nehézfé~érgezések, els>őS<'r1'""''•'~f~ip-;~fÍ fí 
árzéhobenzül-mérgezés. 
Sajátos gyerrriekgy6gyászati jav_allata: M±oicl,;i>i~. '' f, 

Adagolás: Heveny mérgezéá eSétén olO< ~-<- 4--Cfl.sib•Í: 
· .1_-fm:lP·.• a..:~'_nap?n,:3Xl 

l amp. 'Befecskfmdei.és mélyen, intr"1)•luiile<<lisa,;;_ 
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-Byermekadagok:~~2 hónapos kortól 14:---évea -korig 
3-2/mgfkg/dos. im., 2---6-szor naponta ·(a na
ponkénti injekciók számát fokozatosan csökkent
jük 6-ról 2-re, kb. 10 nap alatt). 
Vaskészítmény adása egyidejűleg kontraindikált. 

MegjegyzéS:' 1ft Csak vényre adható_ -ki .. _Az orvos 
rendelkezése s'zei'int (legfeljebb hárórii~al) 
ismételhető. ' 

Csomagolás: lO X l ml amp. 6,50 Ft. · 

DIENOESTROL B. Q 210 
ta,bl. 0,5 mg és 2,5 mg -· 
Összetétel: l tabl. 0,5 .mg, ill. 2,5 mg- dienoéstrol.-ot 

tartalmaz. 

Javallatok:- _Tahl. 0,5 mg-os: menopausa)\ amenor
rhoea, sterilitas, uterus hypoplasia, lactatio meg· 
akadályozása. Tahl. 2,5 mg-os: prostata-carcino
ma, mamma-carcinomából csont-rnetastasisok. 

Ellenjavallat: Rákos hajlamosságra- Valló családi 
anamnesis. Praeclimacteriumos, rend.szertelen·men· 
struatio esetén csak szövettani diagnoáis. után ja· 
vallható. 

AdagOlás: Menopausa eD.yhe. tün8t6inek kezeléSében 
per os a szakaszos adagolás célsierű, pl. elSő. héten 
napi 3Xl tabi. (0,5 ri:tg-os), a másodikhétén napi 
_2 X l tabi. (~,5 mg·os), a ha~ héten napi l tabl. 
(0,5 mg-os). Ezután néhány heti szühet,_.amfg a tü· 
netek újra nem jelentkeznek. Néha 'kisebb adagok 
is elegendőek. Súly-osabb tünetek -(ízületi.folyama· 
tok, psychés állapot, hypertonia. stb.} kezelése ese· 
tén nagyobb adag, a fenti adagok kétszerese is in· 
dokolt lehet. _ _ . 

· Amenort'Jwea esetén az adagolásra a. tfisZő·hOÍ:-mori· 
kezelésben követett általános irányelvek-· B. ri:iér
tékadók. Ajánlatos_ na:I;lonta. 4 X l table~tát (0,5 
mg-os), háróm héten át adni. Egy heti _szüriet Útán 
az adagolás megismételhető. · · · 
Sterilitas esetén, amennyiben azt. genitaJ:iá. hypo· 
plasia okozza., napi 2 _tabletta (0,5 mg-os), ~den
kor a cyclus egyik felében adandó. 
Ladalio megáUUá.sára 'az első három napon át 
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DIENOESTROL B. 
ken6c8 

ÖssZetéb{l: ;l tubus 0,02 g di'<JDO•estrol.-ot 
20 g vazelin típusú kenőcSben. 

Javallatok:-Az ovarium d}'SfJ,ll<Jti<SjáM, ert;d&'t!il 
percutan kezelésére: ciklikusan loll<\pő;OeJ<zt< 
pruritus, kraurosis vulvae, acne 
cea~. ulcus. cr uris, .fagyási, sérüléSek" v.' ugru:J~, '~"2' 
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Ellenjavallatok: N em hormonális eredetű elváltozá.· 
- sok (tbc;-cache:x:ia). 

Adagolás; Ciklikusan jeientkeiö ek;;é'm.ákra; ,pruritus 
éS kral.u:Osis esetén a hüvelybemenetet éjs1.itkára és 
sZükség szerint: reggel is kenőccsel be_ kell kenni. 
Acne yiilgaris é_S rosacea e"setén __ a b~teg- te":fületet 
hasonlóan kezeljük.· Az emlóbiinb6-rh~fl4iQ~ze· 
lésére bórsavoldattal tőrtént lemosás után kb. bab· 
nyi mennyiségű kenőccsel bevont Steril géZlemezt; 
qplpitis-vetUlarum esetén kenőCcsel fedettiampont 
helyezünk a hüvely be. V érl;r.m;ingési .Zavarok; foly
tán nehezell gyógyul~_ fekélyeket' (ulc118 gritris) és a 
fágyási ~i'üléseke~-: ~; seb, __ ~ötny'ékének :_I)l_~gtisztí
tása után a kenőccsel bevorit steril gézlemezzel fed
jük. A kötést n_ap_onta váltjuk a_teljeS behárúosodá
sig. Gyógyulás e.Setén (sarjképzádés) néhány napig 
kö?..ömbös_ kenőesre térünk át, azután ismét az 
előbbit allialmáz:r.uk-

Megjegyzés: ~V ény nélkül egy alkalommallegfeljebb 
·a legkisebb: gyári csomagolás vagy a~ak.megfelelő 
mennyiség adható ki. ' --

Csomag®lás: l tubus (20 g) 2,:.::..:_ Ft.· 

DIGOXIN K.Gy. H 100 
cseppek O ,l%, inj. 0,5 mg, ta,bl. ó,25 mg 
Összetétel: l üveg 15-mg digoxiu.-ot tartaJ.máz'propi

lén-glikol tartalmú szeszes-vizes oldatban. 
l anip. (2 'ml) 0,5 mg digoxin~·ot tartalmaz propi
lén-glikol tartalmú szeszea-vizes oldatban., 
l tahi. 0,25 mg cligoxin._:o~ ~ar~ai.rpa:z;".>, 

Javallatokt A keringési elégtelenség (car?Ialis d~9om· 
pensatio) helyreállitása és a compensatiofenntar
tása. 
Sajátos gyermekgyógyászati. javallat: Tachycardiá
-val-- járó szivelégtelenség-- valamenn-yi -.. formája, 
amelyben gyors digitalis-hatás kivánatos. 

Ad8golás: A Compensatio helyreállitáSara az ~lSő-( eset
leg a második) n~poi:l nagyobb ád.ag 2;""" 2% ampulla 
iv., illetve 40-60 csepp, illetve 4-6 tabletta alkal
mazható;' amit a következŐ· lla'pokba:n~esökkeilteni 
helyes a.kkor is, ha semir!'i toxili:Üs jelenség n:Blú mu-
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tatkozik. A helyreállitott compensatio- fenntartá, 
sára általában na.pi 10-20 csepp, illetve .. l-2 tab.
letta szüksé~es. Tekintettel arra, hogy a DigqXitl 
gyorsau eliminálódik .. ~s nem kunnllálódik, ... ii._Ieim~: _ 
tartó kezeléskor szüne_tek beiktatása nei:n indokolt;
cs$ intox:icatiós jelenségek felléptekoro_ _ _ _ _ ~- _. 
Gyerméliádilgokf Digitalizáló v. telitil ádag (2 hó.·. 
napos_kortól14-éVeis_ Per·os: ~l cseppfkg. 
Im._ vagy- iv.:·O;l..:........(),08 

digitalizáláshoz a 

5-7 nap 
ban. _ . .. . .-· .. _ ._ 
Fenntartó adag: 1\Iindhároni .korcsopprtban -ált_~ 
ban a telítő adag egynegyede. 

ivfellékhatás:_ Háú.Yás, szédtilás, L~tá~Zav~r, ·_b:fk'ajr~ 
cardia,_ bigerilin pulzus, extrasystolia.__ _. --~-

Megjegyzés: ~~ Csak vényre adhat·ó ki. ~~-~~~vos 
rendelkezéseszerint (legfeljebb három alkhlol:D.niiU) 
ismételhető. - · 

Csomagolás: l üveg 15 ml3,20 Ft; 
5 X 2 ml amp. 2~- Ft; -
50 tabi. 2,20 F-t, 250.tabL 11,- Ft. 

DIPANKRIN K.Gy. 
bélben oldódó drazsé 
ÖSszetétel'; f drazsé Q,l5 g ~ancre8..tin, ó;05.i_dti~'áe~ 

num sico.-ot tartalmaz. - ,. 

Javallatók: A,chylia gastri.Ca.- dyspepsiák, '[,\::~:~~~ 
működés-csökkenésével vagy kiesésével-j 
tési zavarok, hasmenés. 

Adagolás: ;Naponta 3-szor 1-2 ili•>z,éétk~!zéJ;,§ll~F!"lL,c 

M~jegyZés: Véri.j nélkül is kiadliató~' 

Csomagolás:. b.· 30. drazsé 2,- Ft, b. 101). dxa'"~ 6,'/~ 
Ft. , 
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DIPHEDAN EGYT 
tabi. 

A 300 

--ÖSszetétel: l tabi. 0,1 g phenytoin.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Genuin és organikus' eredetű epi18pi;rla. 

Adagolás: Napi l ta.bl.-ról enieik~dv6:uapf~ior, 
esetleg 4-5-ször l tabl.-ig. Gyermekeknek 4 éves 
korig 2X1f4 , 6 éves korig 4X 1f4, 12 éves korig 2Xl 
_tabi. A beállítás ideje alatt Savenal adandó. Csak 
orvosi felügyelet mellett szedhető! Bőrtünetek _je· 
lentkezésekor az adagot csökkenteni kell vagy a ke· 
zelést abba kell hagyni. 

-i A gyógyszer bevétéle, ill. allmhnazása után.S-:-10 
órán belül, vagy folyamatos szedése, ill. kezelés 
esetén a k:úra időtartama alatt jánnűvet vezetni, 
magasban vagy _ veszélyes_ gépen dolgp_zrp. :tilos. 
Alkalmazásának, ilL hatásának tartama alittt_' tilos 
szeszes italt fogyasztani. ' , 

Megjegyzés: ~- Csak· vényre aclhaitó ki. Ái--'·-&-Vos 
rendelkezéseszerint (legfeljebb három:alkalómmal) 
ismételhető. - Epilep~zi-ában szenv'edő ,betegnek 
az ideg-elme_ szakrendelés,_ (gondozó)_ szaki:)rvosa, 
vagy javaslatlka a kezelőorvos (körzeti, üzemi 
orvos, körzeti gyermekorv os) .térítésmentesen ~r~n
delheti. 

Csomagolás: 25 tabl. 2,- Ft. 

DIPIDOLOR K.Gy. 
inj. 15 mg 

A 500 

Ös~té'tel:' l amp. (2 ml) 15 mg piritra'n:iidumot tar· 
"talrilaz. 

Javallat: Fájdalomcsillapítás, külöitösen postoperativ 
fájdalmak: ' 

Ellelljavaliat: A morphin és morphin~száriiia.zékok is
mert ellenjavallata. 

· Adagolás: A beteg életkorának,- általános állapotának 
és a.fájdalom intenzitásának figyelembevételével a 
következő átlagos adagok adhatók: 
Felnőtteknek:' 15 ·mg im. Leromlott vagy idős -bete· 
gekn.ek. 10 mg im. - Szükség esetén egy, alkalom· 
nial ismételten adható 10-15 mg-im. 
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MeUékhatás: Hypersensibilis betegeknél_ \O~ 15 
N alorphinnel azonnal megszüntethető csek~lJ:. lég-
zési depressi6t okozhat. _ _ __ . 
Intrav_enáaan ne alkdlmazz1tk, mert !itZ intravenáB 
injiciálás légzési depressiót okoz! 

Megjegyzés:. ~~ Csak vényre adható Jci egyszed 
alkalommal. 

Csomagolás: 5 X 2 ml 3,BO Ft. 

DITRESCOP · B: 
in j; 

. Összetétel: I-'amp~ {1-ml}:20 mg morph. h~;r;~~~~~L~:c<r 
30 mg aethylmórph.·hydrocblor., 0,4 mg 
min hydrobrorn·.ot tartalmaZ. 

JavaUatOk: _N arcosis beVezetése, el.Ínebeteg erőS moto~, 
rikus izgalma, fájdalomcsillapítás. 

."Adagolás: _Szükség sze ri nt l am p.- sc~

, Megjegyzés: ~~ Csak vénj?Te -adható ki eg:)'Bzeri·. <eJ 
. alkalommal; · 

Csoínagolás: ,b. lO'·x 1, ml amp. 2,50 Ft .. 

DOLARGAN Ch. 
inj., tabi. 
Összetétel: l amp. (2 ml) 100 mg pethidin._ ]J_yd-~9~

chlor.-ot, 

Gyerm.kada{lpl;: 2 J><l<>apo• ,kol$613 4, ,.év:e!!clmrig; 
műtét -vagyc.egyéb,.t;~_,<fájd_alon;t_j:'enyhítésé~ 
1--~/kgfdosi. s_c.; iit.z._,~~-'Iytikus-'9P9ktai1,_~-- (Hi· 
beríla.Illil és Pipolp_~et;mel ~~);__,_2<9-lgfkg/~~si ~.c. 
-:- A tabletta. ;haszn.áJ.ata .:a. .. gyerm~)tgYQgyászat
·bin'·lt~Hué~@.?· ._ .. ,,,, :-, 1 ·-~: __ x-·:·- - __ ,-_---:···· ·"~·-:'~-;'''':_:::;---"·.-.-

Megj~; ·~~ c;~:;.~Y<o .~tó c~;!~ 
. --~~L_-,__, ___ , - _,_-- - -~-

Cso~go~-~~b/ ~)<_?' #i-~~-)tmp;; ~.40_5~; :b_; íü'Ó x~ 2' nil 
ain,P~'4~,"'~'.l!É;.~-'' . __ ._,_. -- --- · · '- ---
10 tabL-~2/.2:.:'·Ft-; ---''f-'_, ... '~ 

K.Gy . 

Összetétel: l tabi. 0,02 g aethyJci·ó;ph:-''ti,Y~h~_~hlor., 
0,3 g amidazoph., 0,3 g phenacetin.-ot t'artalrnaz. 

Jav~atók: Migraine, fogfáj~(~eur~'._~ld~ln.J:~~r 
Adagolás: Nap;;~ta -1~3~~-z~;--_i t~bi~tt~~-· --.. _;,--'(, ~ 

Főleg- járműv_ezetők_, __ m~gaaJ:',~n-sagy,;ves:~l~es ;.gé_~_. 
peiL-'dO'lgOzók CSalt: az· orVOs által'--'.2.... az egyeni -éi-zé· 
keny.fflg~ek:r;negf~lelő!3'n-..._ ..,.,..._ elő_ll;t_ -~agP~-.szedpe: 
~i!>:, m.,~)kalmazhatj4~_.ro:.-; :~t'-,,'' ---'··{-'?: 

· Me_gj~~-~ :~_:·:es~~-·--:-+~n:yr.~~--·· a~~-6-~}?_~· az_-~·,O~os~·· 
' rendelkezése szerrnt:(le~elJebb· ,haJ:Om-álkálotí1JJjaJ)_-
isi:ii.é~)hető. - · ,... ·-;_~ ' · · - ,-~t-- ' .. ·- · 

CSö~~~í b.:?ro :ttibJ>2·r_-,_ ·';irt)<··.,,.;~.;,~~~(--· .. ;,-- ·-
;· ,'. -,. --:.re-:"- '•; __ ,,;_-",l"!.< 

l tabl. 25 mg pethidllL hydrochlor.-ot tart~hn~· 

Javalla.tok; Erős fájdalomcsillapító és gör_csoldA:.~or-- ·····~~J]!·~][)~~~~~~~···· 
phin helyettesítésére főleg epe- és vesekóli~ban·. - ···••;c.T·. 

Adag:O~áe:i Napi.l-3-szorl tabl. vízben;~~E~~il~j után. Szükség szerint napi 1-3-szor 
ba vagy bőr alá. (Venába: l O ml 
vagy élettani konyhasóval 
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perc alatt.) 

A .gyógyszer bevétele, ill. !~~~~~~~:;:~~~$i2 .órán belül;. v-agy folyamatos 
tén a kúra időtartama alatt járművet 

. gaSban vagy veszélyes gépen dolgozni tilos.· 
.mazásának, -ill. hatásának tartama alatt ·tilos
szes italt fogyasztani. 
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Javallatokt N~~-·'bevezetés?,_ :~om?rb~ta~ak-_ 
Jtiü-_kap~Ollit?~ · ~~~jda;~ak ·--es:·_g~r~~!~·. :'~l~~rzés,_ 

; :-. , epe-,-'Vesekőkolit::a;'. '-~Isme~orrh~~a,'·e~-3~~-_--_;zzadás, 
ang:iri8, pébfuris."L, ;.:;;? :', -~"':i~S'" .-:'- -~:.-.:~_;_.\:---" . _-"_c .. ~;,:_•_ ' __ : < 

· ·Ád~O~~ "~t%s---kóuk~''}~)~itlrii~k :~i#~~és~~~---~-1 
am p • .-- :na,reosis bevezetésére_: 1: '_; ~-f2· anl~·· _,,sc.-~ a
póiltai·2..::....:3-SZor ,1~2-,t'abl~ - ·_.- - _- c.;,:_·-,-. 
A gyógyszer bevétele, ill. alkalmaz~a utárfS-10 
:órJ3A ;belpl,.vagy_folyatpafof! ~~dés~, W.·}S~~~~§ ese
~Mn ·a_lcira időtarlamá'8J8.tt jáinr~v:e~.-~-e~~~. ma
gasban vagy ves?~lyes gépen dqlgo_~~tilos._: .. 

> > Megjegyzés• ** Csak vényre adható ki eg,,sze"i •>i 
. ,.-aJkalOmmaJ.- , .. ,, ' ·: 

Q..:riagolás; b; 5Xl ml amp. 2,'- Ft, b> 
amp. 40,----:- Ft; _ · 
10 tabt 2,'-' Ft. 

DOPAFLEX>•> >EJGYT.i' > 
tabi. ~~, "i 
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f 
Mútéte~ -es~té_n, érzéatelenltés alkalmazása el6tt 24 
órával-a Dopaflex_a.ct&golását ~kell sziintetl;rl. 

A -titbl~tt-ák-~-D::{ ~~: ·m_eilii~éi.; __ }~~~~t&n_=\i--~6, 
majd 3:':,4 réiJzlofBeniiftkiZkkii,Wen;'l~liet5I<jg étel· 
!~J yagy ·n~~;..f'~~lf+<d~-J. .. fij,~~~s ):le.~~Wi~
Cé~zelií az :elS5 ·n~pi a-dftg'bt 2 XJ~5_)hg_{2 X% tabi.) 
>nehrijiiségjjgif~dni. ·A ksi.<lléi; iliá.iodiK' hétébsn a 
dóziS : __ .JokÓzatÚia_n: _ ·_:ttiV&)b :n_ö_VelhÚ/1. , ID.tálában 
a=4.!t/dÍe (ps t1>ht) menn~:llfa!\,f6 g 
(12 tabl!J -·m·:adható; s_~ég-,_~n-_rflég:_·mpi~ .. is 
több. Akirlesiában ál_iáláb~--1,5 'gf_di6- is·:-~Mgrtek 
bizonyul. Egyéb eSetekben:~1i-1tipl_étek:,.áJakillá.Sától 

· függően kell wmptimálisfenntaff,tiíi_,adagi}t megálla
' pítani.:_A, DOpafiexszel:.yegZett- k-eZeJéa, substitutiós. 

terápiákéQt fogliaf4-rf,el_;· ezért·tar't.$~ kút:~rG13n 
kell alkaln:iazni.~ _:A:-fókOZátósan.:rf~melt: rlápi{_~.f.dB.gok 
a 8 g/die dózist n_elll; ~tj~,y:t.~~-., .. A_;_~-pben, 
ha az adagolást VaJanlily-en··6Khál"fógv'S-f'élbé" kell 
szakitani.-az fokozatoSan törtéri jék. Újab b · adago
láS megkeZdése után is foko~tgS_a,n cél$:!M!ft0Yel· 
ru a napfdózist: .· :,--; 

~ell~t:ások:; 4z.,ttd_agok ,l}agyságá~ól .. é~;,fl:~_;,_~~éni 
tolerantiát~~1'~~n: ~á~YWg~r, -~'#~.;-~c;>s!Jág, 
étvágytalanság; feszültségéí-ZéS~- 'hypotehsio;\·ki_vé~ 

l' telesed előfórd,~t orthostátíkus~collapsus-és :aZív-
::-~~ 0.rhythnlus:.-zav~r~· Tóladágolás:.·eset~n -choreoatheto· 

• 1 ,,_., '-t:iJ:.-<,1$: ~mOZgáizav1i.r.,' .-hJLllucib.átio ·.es.-1erikopenia je
·.Jentkszhet.,Ritkábban.p.,Ychosisraemlékeztstő tü· 
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:min~t ~ó;~inind-:fekvő_helyr..etberi csökkentha vér4 

·;·_~;;·nyomáSt. -A· napi vérnyom~ozás:a szér~·alkal-
2~·.mazásával ;nrlnin:iális;c-<'rnunkar-hypotensio ~ritkán 
.. ~ordúlc elő; ... A.z._;ada,g,helyes megv:ll_as~áVal·,a túl~ 
; izűtt mértékű_. reggeli _-4y;potehsio··-:-elkeiül}J_ető -a,n~l-

· .--~;:hogy--ia ké;sólJ?i:vérnyom&,;esö~13:S~ad
.-;-:~dlatMa.:_á.ltaiabah __ l2-24/Ó:riáig ,'tart;és':~pia 

.. , '-leállításakOr -sem jelentkezik,;hypertensiv:driUgrás. 
-'Sem:_a. glomerularis filtratiót, sem~~,V~se ~:J:átfoly!i

sát nem befolyásolja jelentősén~: ·AlkaJmaiáaakoi a 
perotér~ogat:rends~rint .vá,l"tqzatlan Diar~anélkül, 
hogy.:a:-pülzt!Sszám. sz!'tporoc:lha: _; _ .. _ :_c;::\1: 

·:)tJj~~i~W4f#í~ki_:·:'AJ)if!-I_'fr~~~-;;'P11~_q~~q-~d~fthJpiá-
-~ '·~;Jiaü~-'S~v_edő ~et,~J?i~~--:t<)~ábJ;>fi., _a:~tífJl~P~títis;
. - · 'iféSOOlé~elll'!·ég _esetéil', _V'áJ.arlijp_t ·terheselillél ellen"· 

java-Ut. · ····: '' ··--• .:-··,_•_;_;:."''-'· -· ::. - .--_--•'--; 

A~~~': ~-~gb~;-~~~Yé~-----~-~~~P~t\:_i~hj~L 
-Ktizdó · ai/.i:zdja ·'relhőttékhek -álti1á0a~~~ á~:·.<~JS(l,. két 
_n_ap esténként_ egY:·egy -.tabletta., _nielY'_ ~ag' k~t
napöilként egy~egy. ---ta b lettáVal; emelhető_--,a_-.- Vér
nyomás kellő csökkenéséig. · A maxiriiálisan alkal4 

t:q~zható_ napi -adag:_ 8 tablétt~~-' A '11{~11§·~~--~-Pf.~
érése után- ugyancslik.kétnaponként- a. napi 
adag -egy~egy·tablettával-osökkentbető; a. megfelelő 

"feti:iltartóJda{frit• ,·'.Ez·_ ·áJ.t~ba'h·.ititpi 2+3:; tabletta 
-~iokot~- lenni._.~l\-;D9pegy't_~~~ráp~t :az ,egy;é})_:~e_di-

: y. oé.tiók ~oko Za toS elliágyáááVal 0'eélá'zerű· 'bevé:Wt-'ni, 
az'alkalrriazo~t:Dopegyt,tneDnyiSégénekr:Ugy_an'Csak 

:fokozatóse -;;'·,a-.keUő -teí.'á:(»ás:,mr~tuSt/b:iitoMtó ;_:___c 

erileléséíg . .E~_b.:_antihypeitehsivumlliál;-vág& Sa-
: cJ.-űr~_tiqűmmalkO'mbináJ.V::a::iS;-adhatói:cebbeif;-az:i3Set-

beri· addi~Ív'íhatás .éí:-hető;!OJl;;' ' ;.;;;[JL''!.;_:_ci :Oic• 

~ől~g 'járműveZe~~/mag~~art 'Yai.Y?;V~~V.é~YeS ge. 
--pep.:~ólg~?:Zók Csakóaz _orvoS'lá!.tal'. ":_~,~~-egy~ _érzé-

. · keriySégriek ~egfe18lően<-:.~ . .oelő:íJ;ffad&gö!in 'sZedhe-

. _-,___ ,~-ik~-:~-~.:;:'a;~~~~~r!.~· ~t:~~~~~:·~~:_:,-,_,/-:~":?:-:::~ , .:,_. ":(;~: . 
-Mellék~atások:,A terá.píá kezdet~ ,vagy.\Sz_adag::növe7 lésekor átmeneti sedativ hatás-észlélli'ető.-Néha. szé

. ~~s, fejfájáS, .. gyb;n=!Pti-:-b~f tün~t~k-1s Ellőf<>t:4\ll· 
::~!l~~*· A~·· grtn()~~ti!t1~'s _Pmt?t.Efit~-~ .. ~~-g~~""rit-, 
' ká;bbit,k éil enyhébbek, ~n'l2etyéb:~-~~~i~~~?iú~ 
c~nál._~Enyhe sz~jszáriz~ág; ~it~l1cll~use·a _iS_ elŐ
fordUl. ... AZ_' ~etle~e.k .Qéd9iilá -:thlázíd-szl.í:i-ntá.Zéki:_al~ 

q 
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kalmazásával 

;:,,-_.-

DORLOTYN Qh. 
tabl. · 

~- ö~~tet~'t~~~L-.i>,2-g 
JaVallatok: -Sedativ{üh 

• ! ' .,.. ·>: -·:J.. --- -.? 

Megj~( ~ ' . · VénJire ádhJit6 ~- · · 
.;,, __ =~~rro~~~~~~,_(l~gf~lj_ebb ~t?:-

. c.om..go~o 20 tabl. 2F'Ft; *50tabÍ. 25;::· .• Ft~;Z~';;~~~ 
l;iO. 

K.Gy. c2oo 
• '• c'"' ,,_.,_ 

ffiJ.. . · .... , .,., ''< .... •·< 
Összetétel• 1 üveg (Hl illi) 25 mg i-(l-[4(ji~ÍiuÓrophoo 

zimid.a.zolin-2-onumot ta:rta.1iriaz 10~Iill-vize~ ö-idat-
ba-n. ;i_:,_<:_,. 

~---c-"::4"'' 

J~vdlitok;' -ESzköZös Vizsgálatok~_'·.:e~dos!Jo}?i_~- :·v,~~ . 
gálatbk, -~Dészi·beavatkb~k,~ákUlöriböztl,·tipUsú 
na.tco:sisó'k ·ellSkésZitése. Külö:ilös9n _előnyösriek mu
ttitkOiik idős~ lero~oyi, _rosSz-általános-lillapötbán 
levő, labilis kerin~sil:· jjet~~L Atl(P">~}""'~'tiv 
szakban jelentkező psycliés nyUgtáláíiiihg kOzelese. 
A különböző -éred~t{í_ilitórl6a;tiók;~ahOck.:;áUapotok,: 
valamint súl~rns-~~sek _k()piplei-k~~~$é:q.~~ ~~k 
gyógYszere, meiy szív-', iná.j-, vesekárosodáSok ese-

,. tén is.aJkaJma.zható. Fő ~ós ~l~P}J),t~~~--:Df?ut(); 
16ptanalgesia, ahol Fentanyl'~J--Y~'-~J!~~y,~~ljúk . 

. -- ' ,,,:-; '-'-"-"'_\ ,_._:_•,: .. ';ii;_,,_J 
AdagoláS: Felnóf;teknek_: :Műtéti _elóké~zíijés!e_:· "2,~ 

5 mg' {1~21 ml) 15~5 -~l a -Dlű~ti?béi!Lvlitko· 
· zás ·megltezdéíle eiőtt; intra!nusCUlarisan.· MűUti éi~ 

zéstelenítésre: )15~20 IDg {6---"-8 ml) intravenasan. 
MűWtioié~~~lenités -fennt~~nira:_, hd'ssza.bb ,rll.ii· 

' •• wteloiél2,~.--.5 mg (1~2>i;nl) ismé~elt a<).ijsa; is 
,, . -~~~s :~li~~,.; -~O;$j;Ope;ra;ti~,'-~ts,k:pa'Q.~----~~-~5 · illg 
' _-_(1~2, -nii):lritra.nl.UsCuiariBaD..,.~Ez __ ai -'·á48-g siükség 
·->--~~~-_s·:_ ~~é~t.);~~~~t~tlt l~_~,; _:i:_;~--:·:·:--·--'.;:~, .-. 

. . . Gyermefel(nek: Jl!l\tt.étl ,elő~é8Zlt.é""'l:. 1~!Wl;rl<i!o· 
grammő:pk.ént "O~~'lDS' ·armu,tét~;be!:tvatkoZ?s meg-

' ·_k~~-S~--:~ÜS~_t·-ílltrarmisc;J1~-;.J~aú.' .Miiiéttér~ele
-llÍ~~:J~tSr.iY~~~áJFffi?b,lt6~i ·:o_;~ó-~fiúg: in-' 
;trav~an,_._ ,~gy--;o.~o~~-, m_g __ 1fitrawUséliliinsan:
-~-- ~e~tett·i,rllimn}?se~k_~_tepneszeteseJ.1._.a be
,t~g __ éJlB;~~~~tóú·üggoe; mód~stiihatllaJi~;:_,:~_·,~-,i-,:_: 

Mellékhábisokl' 'Exirap)rrk.tiililális -tiiii6tek'el86sorllan 
a.z átlag<>snálnagyol>b .dó)oiook:~ázáaaeoo'ilán 
fordulhatJiak --elő; ~ezek ·a_ me1lékha-t8s_ok;_antipar.· 
kinaon-szerek alkalmazásáv.hl mégBzűntethet-ők. 
;Túla.dagolé.skor- vagy. je1~t6.s ~j-p~~~~ 
·nagyobb vérnyomás~~:alel.kulha,t-~ A:z·se}s_6.:~set· 
ben s.nalepticum':'k, s~patlli,OO~~ti~k-a~á· 
sávéJ.;Ia-második-eSetbim;-megfelCl6·vo1tiÍliéri~pótlíis-
aal az allapOt jól befolyáSolható· ,,,. ' ,, . 

Ml 
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,-;--

· ··JaValislek~--A~saás&- sla-5&<Jr~:laph~nnn-edéiú, 
főleg :Msó légUti ás .szt\jüregi>Oa.rcinoruák keze~OO
ben indokolt._ Kedvező tapaazthlatOk aJ.apján:'meg
kiséteJ.h.e:tó ·:~&xg6~_ .és_ m~hi:rjrak~oarcinoniák-:·_l:)izo. 
-~nyós. ·ese_teibeil; · v.ala.ri:ünt az -emlők -CsrcinOmáj!in_ak 
bőrre looaliBált formaihan is.' :c, <,t:-_::-?.;.:; 
Mi~el ,az Elobrom?l ~--~:di9Il·~t .f~j~P~? .. ::zá

. ·tglj&~ _aJk_almszásáyapt_kiói:iil_d.it;'_iJJY~éthi<ll&'úlfiiéiniá
-__ -ban tiS· jlofYCYt_~ll~Íl;úa>~.e~~b&p. 'kJJpiJY~(~(b'aema-

-_·,,:itifi:~~:~:=~~!i~i~~~~-~~~::~ban. 
'j , '''Vtlli>m1nti""""' ésc/Dlájmá\<fuléaiL•légtelenBégbon az 
r·,, .. ,.:E:lqb~~ol \a.d_~ol,ását:;tl.~_ szaö~d megk-ezdeni. 
, :, '' SJ\ióo:,k~""hláset:•gyjdejíl!ég,,ésék,ókkor:"<!h<>tó, ha 
;;;J_~,_w.~·beteg. gyógyWt;é~tben. -f~kszik;~és:·-az 'ellttnórzés 

·' ;min(l~-;leh!3tő~ge',bi~.aitlf~ Vfin. 

~a&gotiS_{i.Az -:~gbt· -~\ieii~ ·~r kép . ~:_li"'~~ kli
·hpka:i~rállaPó:taliak, góridos- _euenőriéSéV~1é·~- kell 

. .-, '~-) iliegáll~piümi, hógy:--a · légk~~~#i~~)~}~É~~. ha
tás_ ~áljs tmri~t~."'s~l_}egy~tt _e~r~t-~: ~--ada

;'j_!golS.S -·-kétféle- riiódóil · ·,tö'iténliét:_"7olijd'1iiitiJó~ és 
·· ''tcíkeB~kezeltf,S-fhhnájá.ban.-·:~>_-;-,~_._ -;' :·:.-_;;:,_:.:-:_,.-L_-~G""-·- · 

F:olyamatOS--'-keid'éif/en _á:_';jiiVasóít:·''íiap:(,:a<lli~''~t
súly~nl_té~t;.~-'mg,-,erinek tpeg:f~l~őe~:-á;Jn8:xi
:tnálll:; __ ,_-_-~h:_ad,~g;_. 20~,· kg~os<-::teátSúlyra..:Sztíínítva 
150:,...."-U_O-~. -.ll1~t-_,a;zAtdagot.-.-addig~~djuk;:-JPníg a 

--leukócyj;ék száma·- -:400() ;felett . .-.és- a tbrom,'bocyták 
s_zám,a.- 100 OOO, fele_tt~;&mi._;·_Ha, :o~ --~~ukOcy-t~; száma. 

. ;1:009- alá1 illetv~-:a, t:qr_o~qocyt~, ~~,JQQ",_OO,~ 
CSQkki:n-1~ _·a;Z ·aaa;g'o1M!t':'8;ZoÍÍi:liitJJesiüntfrtjiilt'1~Űjaöb_ 
lf~IOO !~,~k ~,~~" kf3~~tő")u~:,~~.::Ie~?r~~ _és 
a,: thrqm:boeyták szánia legalább ·10 ,napo~.~.I:Í't el-

, fogadhat-ó. Egy . kezelési_ sorozat bári, '"rriEigfelelő 
. _ ·_--vérkép·:esetén legálábQ,5000 rx:ig"(5.,.g}_-ElobiR~lt 
·-~-,~:··adai9~]\llik._ -· , - -~ <- ·-~·-·-·-'- 1~ ·ivs .. _. 'ZY~.K~! _ ~- '>·-~,, 

Króí:ükus' myeloid- leukaemiás betegeknéli·-U:ta a 
._leukocyták ':száma,_ 20 OOO, t a]á\:_ésö~nh~;;._a,®go_· 
.,d.ást::rBzakitsuk:~meg,,,mert -:,csökkenéS., &.tgy6gyszeÍ' 
:~a;gy&;~,-l,l~~,,_li!,_tqyápbJ9l~M~; :(Jja~p,,~a

-- g_ol!Ís_. cSa#.,~,qr K~Zdhető_.,. ~ -~- 16,t,ikcfcyt~ száma '- iszhét 2ó't)O'o'fölt3'elliélke·dik:· ,_._ -·-·--. ---- ·, · /_,,.--- · -
LöJCk;keZd~ben a -_jftvasolt -a.tle;g 5· llitpötikéDi -oo

ci:testsúly)<g,'oriként' ,~lÓ ,mg:,' E!!Y<Iw.eléshwro· 
'""tban legfeliebb 500~ö000'~ (- g) adható 
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':~gO~: ~Felnőtteknek általában--3 X d ta.blettá 11tke~-
zésUtá.D:·' . .·.:.1 · 

r Gyi;r1r/.ektJ.,rlriiJók: 2...,...-12-hónapos· k0rlg-3-szor·%'Íabl.f 
·t·die~,l~-i3 ~veS korig :3-'Szor. *·-tabL:fdi8, 7".---14 éves 

korig.-·3-szor l~tabhfdici/; :~d ?.8!··:· ·,·~2,~,.-;, . 
Orvosi:/ell~nJS:iozéS-nélkUl '.-Iegfelj'ebD-:l.:bétig, .:árvosi. 

· ellePőrzés ro 'ellett .. légfeljebb --1--- hóna.pig-.::sZedhető 
megszakitá~·neJJdil~:EIDr hön!t}iot -meghalOOóifoly@'?' 
niatOs ._ .aJ.ka,lmázáfr,: után- perifériás. neuropathia, 
-myelopatbia, atrophia_ nervi optici léphet fel; ; 

, .~eli~tás: -~roelyg~s.-fejfá}i?~, ,§7,-é<~ülés;~':-· _~::,,-d·,;~ 

-,-~~~:~~~\v~~~s~~~~~~f~-~~~~-! ~~:.-:·'~:!:~:~~;,~:-. 
Csomagolás: 20 t&bL 2,50 Ft, 250 tabl"'3J,20 .. Ft. 

El'HERI'I' Ch, 
·• iiij.\''tiLBt 

ll.szetételul. amp .. (l ml) 50 mg dl·epb,~dr. hydro" · 
-, :·chlo~.-ot,-1-,t_abl:-:_50 mg··dl-ep'h6dr~ h'm'I~Oéh18f)ot 

tartalmaz. · --- - --.'..<~·- <···.-_;, 

Javallatok: Hypótonia, crifuip~; fe;_y~g"Bil iéiilS
központi "bénulás, szív-block, asthma, ~broncbitil;> 
ch,ron:,- emphysema;- allergiás bőr~ _ _!,~f:! __ JJ~Ili.et~g§~g,_ 

:. te:rigeribetegSég,--nB:rcole~~iii.'-- ···~ :~ i-!;_ -'_ ;_<[JJL{}.-c-:.F.f:~., 11 

Adagolás:--Naponta 3-si:-ör- %,:_..;,1 tabi. AsthmM -róilá.m 
el[)tt} t_ab,l.., r~m'tni _·ala,tt vagy_ aku,t ~ép;t;YPffi~~s 
mégizüntetéséi'e- 1-·· an:ip. sc. __ :;Béhep'yli~~g;~Sétén 
naponta2-szer-% tabi. ·' ,,, ,_ ,,.-,"'· 

.lllegjegyzés: *Csak Vényre ''adba;tÖ .kihAii•~odos 
c: . rimde1k6Z6.se-:szeririt''(legfeljebb_-:~om-~alka,J.Ommal) 
L<isrn~telhetG~;· . _ _i0~. · .· ·'--,~--'-i\f_;r -

csl>iliagoláS: b.'5xf n,vik\lJ.~ 2''"" irt~ b?'5o?(l.ml 

< 'h?tírr~~L~;:;;;P"~ .:·:· ~ •. · '0" ····"~= ·~ 
ERGAM K.Gy. J:I: 'l,Q.\l/9,!i()O 
, ll,'i·,,~sellpe~ , ·····~"""''"•'' ... • .. ,.,., .... ,.>.,.: 
. _j)ss~té.teJ: I-, 8.rop.:{l- ml}"{);3 _t;Q,g.-erg0t.'N?'l1n'.;St~~-ot, 

l.üveg· 3 rog ergotamiri. tart.-ot 't~fta)maz.J~ ml 
propilenglikol-ta.rtalmú vize:S oldatban. (l ml =.kb. 
·25::-GSBpp ~i;::í_ 'Oj6.ríng hatóariya.g)~--- .-c :~:f.,t _, , . .-.r<(f-

. \\ji·.· l l i 
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: 
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l 
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Javallatok: Szülél!zetbiJn',: korai::_gyermekág;yi:,;~vé~ 
(a.tonia. post p~um),_ késői ___ 'gyermelcigy:i :>Vér~~~ 
gy«rmekágyi:_súbinvolut,io --megelőzésére.·· éS._:' keZe~ 
lesére; a,.bOrtús_· :'incompletus·: -esetén; .a,; :vérzés:_ :csök: 
kentésére;_ ,.vetélé~ · ~~eje~é5"~-~~;: _a' -til~~= ő~s~-~ · 
húzód~a.k-. ::eiQsegíté.!rei-e;: nógyP{!yá&zatlia:n---(ti' Biö~ -
v6ttani-lele.t isme:oo~'bé:tl)\a .vérzés- menriyiségének 

. ' Csökkentésére; -bel~"'és- :ideggfj6(jfj'ászatbail;" symp'athi
"CO:t;onia. migraine, gla.UCorilá'~::·_hypetthyreósis• es_e
tén..: 

·.,_Megjegy:z&:'_:·:~~~- Csak :Vényre .a4~t:q __ , ,._, ,,' -~'''"'' 
rendelké~se szerint (legfelj':b_]:)_ három.' .''%<;1C>"1''\\•:IJ' 
ismételhető. 

cq_~#~~l~t~i -:~- :~_iiihg:- _q-
íein:·~·ot·tar-talmaz. 

Javallátok; &onliali' 

niás 
-~t--/me~~~ , 

;<~~Jé~- ·w~j~~
nél; a nőgyógyászatban 

rh8giá1: esetén. 

\:xaagoi:hi}\,famp. im. vagy iv. 

MegjegyZés: >f<>B Csak vé!'-YT• adl,;"';i:dii:';;(, 
-rendelkezésé-szerifft '(legfeljebb 

fr: 1 q_sméteihet.G: 

CSomagolás: 

166 

EIDGON EGYT -~'200 
' 'szifiip ' ,L - ~:·r-:0'.' -:<·:'l'~~;: :·.;:"Y: 

Összetétel~-: 1: üy~g O;o04,4 g'C()deip. }ly(]ro_clllor~,_O,_~l8. g 
na tr. _ ~YPö.pp_ospp._.~:- 2,5_6.~ ·_g. ·ealc. ~-·lhjili~p11Qiph., 
"6,18 g SulfoqUSJácolumot ·tarliilinai· 200' g szfrup~ 
ban. - - , ' 

Javallat; Meghüléses betegségek.· 
•' ' fl'i_'<í 

Adagolás: Felnőtteknek: naponta 3-szor l_eVűka.ftál· 
·-lal;- gyehiieke-knek:'_napOntá 3-'szOr,;l kávésk~aL 

· Megjegyz<>.: >I<. V&q wlkül ~!íi''alliiil~Ihin•i leg
.·.:_· .feljebb>a.'legkisebb ,gyátriY~om:Sgolás _:VagY cannak 

· .~megfelelő ''riiennyiség :adhatO --ki."' · - ··,,~-:r-h-,: 

CSomagoiÓS:l üZ.'l.g(20Ö g) 2,60 Fk> 'c: 
•".1:': .>c:.- -~ 00 ·/· ~-- ;-:~;''"·'·S-''-'' .. -~'--'~· :c;c<,_u,-, 

'-):i: ; 
H_ 4o"o 

H 
ERPOZID ' CIZ' 

tabl. .és forte tabl. 
-,.:Ös~~~~l:- 1·-tabi ;0;1 ~g:>_re~n;~-~; ~~,.:~~i.f~;dro-

chlorothi~;tz.-ot; ·~: _:))· ~,'-. -;•;•g"' · 

l'tabl.Jcn;teJJ,~5 ,~~-;iOOerpin.) _25,mg :4ydi'~:chloro
th]iki -öt tart8Jniaz-.,_ --- -_.~ - ~-_· ·--- ·:.::_·_;-;::_,·/;'~-·~_-_,"--'.:·-. 

--. -_ ·- . ,: --,._·_· .~---:'. ---·«:y;;.,-"r~;·."'-
- Jav8.Uatok:_ A y~se vagy érreridszer megb~ge_dése~-

ből eredő, . t_ovábbá _idegrendszeri, -~ormon~': éS 
toxikuá.-erEidet~ hypertoniá}\, v_afa,rr$1~-l:iyPeij:.s:>,riia 

-,,~IitH.llis'eseü·iF'·'''·'"'c· :':- ,-~;'- "--"·~ -~--~,,_. /',:<<-:-"_> 

'Ailagot~:·-.-A '-J~rp.j7~ID#-:áJI_ap_bt~i6f't~ft6~ii; ~ ·klh.a. 
·: <sZen1.:iadagDláSt-' h?>p·onta -2'--'-'-a~-soo-r:l;-1~2 &pózid 

_ta b L-Vagy. napi-24-3:.:-sZor: %~-4;:1llrp_oZid-fórte::tabl.
.{ral~célszerű._elke.'idenH:+-:A.vénlyom;ás'CSö~~-~nés a 

· ·• e- ~é~lés .~;'napján :köv;etkffzik _ _be~ :Ezutáfi_ a_z ada~ 
.got ·ésöKk-enth~tjillt.,.:amíg:.-a.•beteg.!,v~rnxom~,_:p.q~~ 

- · mali-zálödik;; Fé:tJ1tar-f!Q~ adagn_$,>-az ,~setek: !i~~ent§~ 
· résZében .nf.l.pi 2 X J.. Erpózido tabn-"::r.na;r:'elége:hdőnek 

bizonyul. '-- HuzamoS, alkalmai'áslto:t' ajfml~~ __ az 
, ~le~ktro]j,ts~~,· j_dőnJté~ti _ ell~OOr~~e-_. .. ~?~~g-~_~ű~ 
-~zé0k,_ ~-á~Sb~. -~ag~Lv:8siél~ g~J?-~r}_'j\'l?~özók 
csak az ·orvos- :által ~-·á~, egy'~m -él;'~é;ke;r,J:~-~gnek 
megfelelően .-.előirt_ adagban ·szealietili';' ili:''it'kal· 
ipazhatják.. ",_- ':J I~:M'~E-' ~;,;;~_,?.,,,~ 

-
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. ETÖVALETTA A. ' . '· ' . . ·'A)200 
'-l -r;-.-r, 

tau... . . . , . . . , . ·... . .··· .... ·.· · 
. -,(\s~t~t~k ;~.~t~~bí;, O~o~--~~~~o~r~t~l~~~\~~~z. 

Javallatök: A. centralis_idegrends_zer iz~á.lfrii ál.lliPotai, 
neurasthenia·,. hysteria..- hyp~rlörii8oi BSSEmtialis'·-an
gina pectoris, asthma cardiale, :migraiJ:1e~ 

Ádaiiotá·eit NaPi 2_:3~szor i__:2"'t~~Í. , ~ct_:;': f _-, 

Főleg járművezetők,_ magasban vagy veszé_ly~Tgé
P,en. dolgO..zqk _csak,az _orvos_ ,által.-:- az_eg~Jli é_r-zé~ 

. .'_'-':.~~~miYségll~lt~:~~gf~-~~ufeh· ~- 'élli~t'· ~ag o~ -~~~'dhe-
t&-;m. alkalffiazlia_tj~l: ,.·:;',!.'.'"~-- ·, - "'" __ ,_ ~·~ 

M~e!lJ:,re,s' *Y ény néM<W egY, alkal9mmallegJ:elj~pb 
•: ~_J,~gkiséb~:gyá.rrésoinagol~ vagy_,_~~;~.)fi~~elél_ő 
j;ne~~~e~;·;?.'~t'ó)~~~- ·· · ·.--.- --c--~--~-:(-~!~ 

~-~'in.ílgolás; -p_;- :30 tabl.---2,::._-·Ft. .h;:; 

-.,l(;_' .:t_.,;·· 

EUNOCTIJII K' .. (}y> 
tabi. ''" 

Á' 200 
··ru 

Összetéieh'10'tábt l~:in:g nitrá~~pamumo~·tMt!}lmaz. 
Javallatok: Külön~öz!i'' ~~~d~tii~fu.~;avtir~It:·::lJ:mat

. ·Ia.Dság.'-<' Izomt6D.ilS"ÍOkaz6dáSshl; '~Jttt:ót (-··o-rgru:iilfus 
neurológiái. m:egbetégédése"hl~~FökOZott -psjlbhés-· fe

lJ- 'szültaéggél, .- :soorongá;sSal'·'láró\psYébia.tri&'-"kórké-
pek~·éfekVőbeteS:.:gyógyiDtézét&iegészitó kezelésére. 

,;" - -.? ·_., -: . ·--- -1 :··.-_-;_:'"J~--- · .. -- ·-· '' -
EllenjavaUat; My~tll,enia grav;i_~baD._az Eunootjp tab-

letta:_~~~a_,.elleni:~v~t. - ---:- __ 

•·Adago;ái., ~:;;,~~G:;:~~ esté\~ .. 1• tabl:~~,; :(J:lo 
- _ rilg}~ idlSs·,;_-1egyeilSü1-t' 'egyé~~ktle~. 1! 4'-'% ,·ta;l:lletta 
·-'"' · {2,;~ .'.Ing);·_ee~G.Sf3mó:\tiie~ é§'i_~~_ekeKíi,ek:- 0,25 

·m~_/kg. :_·Az'_ OiganikuS·;:·i1/~Ui'o16gia:F~~~- psyclftatriai 
kórképekber'f'_alkahil~~Ud_~~-}ló~.:·ese~_*.t;-·kell 
meghatározni. : ..-_, <-:u- ·._ ''-':>.-. -"'"- :.s >C:_,;rr ,:c~c-;' 

- _' : ~ -EUJto:c~iii_:_-~t:áSát'_raz~i~lld)hÓ1-:.p_OtéD:é1álj!i;-·_6zéit 
~Y: 'tt-Z-Ettfló'cti_in'-kfu;a ·sóráí( az'-~holfogY~sztást_ ke

i-üJiri. ~ell.:) M-48;_- kö_zponthi~egreiidazerte. _ llató _}sZe~ 
,·-_].ekhez'_haio~ÓáD> ·a "(jérhli~g- eia!3'~l:tarinatl.ábim, a_z 
-Eunqothi~:-_:tabletta:- ·a-Jf:all:ri~ása_<- n~m.~ ajá:nl8.tos. 
Eunootin bevétele utáJi·l~l2 óráig nemlehet gép-
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, -kocsit vezetni, ma.gaaban, _veszélyes -munkaP.~lyeir 
dolgozni. , - ':<-··-~: 

MegjegyZés: til Csak vényre adható ki~ ~ orios 
-·~rendelkezése 'szeriht-(legfelj9bb hárhrit alka.l.bmffi~l) 
ismételhető., · 

· CsoDuigolás; 10 -tabi. 2,i- Ft. 

EXACTBIN K.Gy. 
inj •• 

. m(l 500/Yooo 

~-'ij~~Íéteh t s*azampu1iaX2 _#il)_-'40:),-rE'·tlürtiCotr~~
- ,PliinuiDot _tartalnl'ai. A)~~iftményliéZ oldós~r és 

kicsa.pószer:.van mellékélve. ·: _ · :«.;:--

~-;;J~~an~tri4_~: -,~f-'_tlllériékifuyáágr_:·álliipbtdk-,_:'(s\ll~ős -
-· · · ·· Szértun~iegség, angiorleurói!iktis ~ oédema~_- ?Yó~

szerérzékenység), shock, status asthi:DaticuS;' :.ásth
ma brOnchiale; rheumás láz,,carditis;et;_;poly5t7l'9Bi-. 
tis rheumatica,-rheumatoid arthritis akut fellángo.~ 
lása,. agranulocytosis, periarteriitis nodosa, hyPO~
physis hypofunct-iója (Sinunonds-kór);_'égé~i--sp,o~1f;}' 
lupus_ erythema.toc;les disseminatus acutus, t?:elJ.P'~: 
titis exfoliativa, pemphigus, allergiás ekzema~-

. __ ,_;; opbthaJmia Sympathica,_ii:-itiá, u~f}j.~is, 
_ > k~rati~i~r scl~ri~is •. ~pis,cleritia,-. 

.":···'"tus. 
feltétlenül 
mal.) Psychosis, 

Adagolás: A 

160 

Melléktünetek: Cukor~léf!. :testsúlyemelkedés,-oede
; ma, ,,_y~nyo:más~-eme~és;_jelentkezhet.·. Oushii:lg

kór· ·egy_e.s :türietei ~-- feUBphetnek. ;-_(_Hold,_vil(lgarc, 
birsutismus, osteoporosis, striá.k.} _A;;-:készítinény 
azoknti,l _a·_ betegeknél, akik előiőleg_ pare~ter~an 

{i'f-,tiíR.r állati fehérJét,: főleg ACTH"'t.~y liy.pbphysis
-horroólit ;_kaptak; ·:túlérzék~mységi~,t:~ci~t>vAlthat 
ki. Ezért. alkalmaZása előtt '·blllden. EBetlWBY~o
kelt ·az esetlegesiúléi:-zékenységei· bO:fptő'bávafhleg
állapitani (a készítméllyhez mellékelto.utasitás sze
rint). ·.A túlérzékenységi· próba rninde:n__ Y, j aP b' .kúra 
előtt: megismé:tlendő. ;;Í:->Y' n , :, 

Megjegyzesú':~/Csak- vényre adhai6.--Jri'. egyszeri 
alkalommal; ·~ _!. 

Cso#·~o1áS-:i5>Ú 'sZa;azampulla 40 NE··(+-i -~.:Oldó
szel-am'pU.lla_+ l ml kicsapószer~~pulla) 14,30. Ft, 
50Xl- szárazampulla '(+l '-ml- oldóS:T..erampulla + 
T_ml"kicsapó:szer~ampulla)' 143,____:_-Ft'2 . :c-:,_:·· 

'-c:-;,,-~,! ''-'· , J.C•2,;:._," (:;J . ·:,_ 

100 
drazsé, inj. 

· ~~~~~·-~- ~:~a~.~e--D,~~~,~~}?~~riá~~~~~t'.._i;::E' .' M 
··1 'ai.t.\p-. (2 ml)·O,(n- g ben:zonatatwnot~~artalnlaz • 

, ,-)-'. · __ --:: 1• o_ j•_, :· _ ,-: .,". ·pf.!:)-;z;;c ,:,é.'-'.<· .. 
Javaii8.lok: Akut. és króÍrikus ·bronChltisek és- bronchl

.<~ ,:Hs:.syndromac'.etiol6giáját -~képez5" :thegbet,eg~l'lésék: 
influenza,- hűl6ses hUrut; -kanyaró;: pertUsSisi pneu
monoconiosis, cardialis detrompensa-t;io~- ,tuberculo
Sis, tüdőgeimyesed#>ek_,_.--bro:r:t~e.YtasitJ,. bfo~~flO
pneumonia, tüdő-n:tycosiS,' emphysema.~·-pnél:riito'ni~ 
tis, tüdő-carcinama stb. 
J ~Vallt as~hm~ bronchlaJ: ~~e~n;, ~f. ~YE:l~~"'?-~P~

-· nek. ugyams tilo~ beszednie:·nunde:?<ol;ran "gyO~ 
szert, amely a légzési ingert csökkenti -és 8.;;T~ira
tiót gátolja. Továbbá idegentest vagy a: belélegzett 

"gá.zoli--· által ::okózótt ·:·bronbhitS•irritStioi -Valamint 
broncho'soopos vagy- broncho)?a"phiás {beaVa:tkozá
sok. A ··-,_p1ekiJ 1irr:itatiój~t_' előidéz{S·.üfolyám.S.tok: 
ple~tis si~a, pleuritis _exirodati"iT~-r~, -~~ntán_, 
pneuriiotli<ttá.X és 'inindehneiD.ű:·1)leU:t~·,Deava1ik<?:, 
zás, rr:iin:t- ,pL. -míi>tiJ:P;Deuínoth9.tí~;;'l!:;: plecw.-.a--.~J!D-~:tio 
és a pleurán -'~~~~e-~t műtét~~~--:U~~l?•. -Jt0~~ze~~e. 
Műtét elő_tt es~u~&i 'köhögéS'·CBiifápit&áta es·,·meg* 
szünte~~e isJ_avasolják..": · .·5:i .f ;:~:',ir: , P 



Akut esetekben ~-a-prOmpt hatás biztosítáSfi--érde
kében -_,;_ -a- keZelést, :·Célszerű' parenteralisan:·- kez-_ 

, dellio ··majd oralis rkezeléssellelfet:kiegészíteni (vagy 
o, folytatni. -· ' · 

, Adag~: P9-r~alisan:_m_Ínj.:DflPi.~agj_~--~obb 
:'gyeri:ri_~~~·i,.éscfeln§~ek l-:-:-:-3XJ.,:~,tmp. sc. 

. . ,vas:f.im•) ill.J·'·-:-2Xl amp •. -lassan_iv. ' . 
_;Gywp;l~ke~k_,:_n_a,pont~ __ l~.2-szer. a.z. f!].áb};lt ada
golás .szerinj;: _ 

6 kgaJ.att 
1 éves korig 
:-~,éves::korig,. 

6 -éves:· korig 
6-év felett 

-'Adagolás; A h<. >tég tootfeliiM<>V beecse tel"!' ..•.. ,.;.,,.&,; 
.M:.;g;~ •. yé~r néndu;;, kúJ~;otó. 

EXPECTIN · B. 
.·. csi.pp~~i· .. 

·U: 
Ö.sSZetételi;LüYeg.;{IO.:g) ·extr. fluid •. spir.;,(é'.1íliymi 

; .· vulg.'-hel!b_.-:,2,5_g;;,:primuk!;Xád::2,5 g; gl;Y"oirrl,nzin. 
depui'; 0~:3-g)~ot-ta.r-.ta~~ 

JaV~a~;- ~öptet5~·,·_-·'.'- ·r--. 
AdagOlás: -Fe!n/Jtteknek_ .3-szor. 20 csepp naponta.-.-! 

Gyerriiekeknek napptita. -3X~10 csepp.- ·:., >: 

M..gj~iVé':'y néndu,;s ~~ó. • 

Csomagólási;icoüveg (lG g);2,6-!. Et; Lüveg"~lOO g) 
"10~--"-:Ft;,,_,~: .,, '" ''!;· --·:;~ 

~-~.-" '·'·~·., ~-

FAGIFOR B: K200 
~zi:tiJp .. ,. .. . ' ·'' .. . ..... 
ÖSSZetétel:· l.üveg.-(150,-g)'-0,4--'i~lgfaetheroL _ciiÍna~., 

o.~,mg ~'tl:/.ero~l.;menth. pip;; 15.wgmenthol_.~,0.03 g 
kreosot., 0,21 g ferr. loot. (~ 40,7 mg Fell),1,03 g 

-.~alc. ooet~_-_~;>ti tartaiJ:?~·- -~'f->- -;;.~_.&:-;,,_ ~:o.-1' 
·-.-Javallat: Köptető._.,; 

'Á 5oo FENTANYL K.Gy:' 
1-·-. ,:., '- --. _;;_,._.t·t 
'ilF,' . "·" 
Ö~zelét~l: l üveg no t4> o;s-~:}~~~~J:~~~~ :t,ar-

títlmaz. · · '-'· ; __ ·_- /·,' '- ~ __ ;.,,."~~"':-<-----

JavaUatOk: Mütéti előkészítés, .Y,alamint _külö~böző 
tiptisú · narcosisok praemellicatiójakérlt~·D~Pfm_dbl 
inje}tcióval kombinálva. A neurbleptanitlgesiában 
:műt~ti·_'fájclalomcsillaJ?ításra; a hasi_ és :r;tl.f:jl1Jmsi. 
~ái_ idfig- éS_~'érsebészetben~, n6gyó~mti,, · _-o_:rtho
p~ .Bt!b. _"múté~ét; ,~: neprö~é~siában 
Dtoperidól inj(~~~ ~S"Y:üt_t 1!4~~~f~~-a~ó7_ - · 

EUenj&vallat:· Sectio: caesarea .a,magzati'légzőközpont 
' nagyfokú'de{n-essiója/rhiatt~ .-J:-:·.:··,-

J.ü3 

ll ;,!_, 



Adagolás: Felnőtteknek: Műtéti 
0,1 mg (1-2 rnl) Fentanyl2,5-5 
Droperidollal együtt adagolandó 

· ~' -, ·if--ü-f...Ll5'- vagy : 
"i.fmrcqél 
Műtéti 

(1--'-4 ml) 
általában 
Gyermekeknek: 
grammonként 

i ':g:rarpmonk~nt-I 
golandó;- a; -műtéti 
UntranauseLliarisan. 

~ sólykilograrnmonként 
adagolandó intravenásau 
intrarnuscularisan. Műtéti 
tá:Sára:· teStsúlykilogi-ai:nrb:Onként 

~~ :_ adagolandó: intravenásan va,..V ,0,;0()2 mg 
., t,- musCularisan. 

Mellékhatások: N agyo bh d6ziSOk 
· fejezett légzés-clepressio 

fokozó 

. ,- alkalrJw:zá8a rendkivül 

Megjegyzés: ~~ Kizárólag f~:~~~~~!-fo~;,:~~ (gondozóintézeti) felhasználásra van 

·--ésoilii.goilt~-hiÓ'X'ió hil73·,~ Ft.~-- , 

a:scorbic.·,. 4 g hepatis extr. ·Sicc.~ot_/(= 24-'i;.'Il~Pá.i-
reeens)-tartalmaz-200 rill szirupb~ ___ :-_-- C ,--. _ 

Javallat.ok: . .V asbiány~s-és p~ciOsá típ~ -~ak. 
fo~ozott,._._~e~~. já.t:ó._. á.p.a._Beto;k:~---~~vifl,i-

-.,, ~fls;,.-1#~~#9,,-k?rá13~S(:-~~~~i.~~~gYé}:i~§:tegw
gek_~,~á.iíi-r.e.ft9fl-~-~~ti,~,)~,mp.,Pmg,i~-~oma, fel
szivódá.si. zaVarok-~övet'k,eztében lé~~%1:-~ásod
lago~ ~. __ gyom~:mpű~tek _utá.ni __ ]lzyo~:prom 
an~ak, sp~.- OOe"?B:kiS1 :en~ritis (~or :Wár _a 
r~szíVó~íist_- gátló haAml?~~s,- IéJiy6g~~'ep: __ -~yhült 
V~jűegszűnt)' és bélférges~·:oko'ita;kitha:emiák, 
töJtikUil,:~,_- ~cS_eifiő:~--:~.:~,,, -~tr#elil(oTI ali
mentaris ati_Beim~/VérVe.M:e~t;S __ &p()t'6k' -stb~ 

;, ·-~-A~I~;---~ ~~~t~~k._';,~a~Il~~-_,-·a:~s~1;;r~·:-~.~~~. 
N agyo bb -gyermekeknek naponta ~6,\c.o/.azsé. 
Kisebb gyermekeknek nal'_o_ntll,_3 (}r~_.--·_. '·.-·:-
A szirupból feli::tőttekD.ek'napolita'. 3-sZOr f'':r2 'é~ő
kanáJlal evés után. CsecsemőkAek 2--:::-.3."s~r_ %..- ,ká: 
véskanállal, gyerrriekeknek '~3~szot :1::.....:.:,2- k:.avés~ 
kariállal eVéS ·után. · 'T· ,. · 

Megj~zés::4 Y én :r U:élk9i egy:.a,ikaw~SllegteÍj~bb 
· a legkisétib gyári·.esomagolást vagy,annak -megfelelő 

ru ennyiség adha 'tó~ ',, · 

_tso~obis:lÓO- ru-aksé··'2;6f{F't, ·obö ~&:a~~i-3_~-~-:Ft; 
= : liiJ~eg·(200 nilfS'Zi:i'Up--.2~50-Ft'; -'> : · ---' ·-:·= )_1 

- "'' - ---- '• --·· --·' "•·"' ' ' - '·. ' - ;_;_--- -·:->-; 

;;;,-, :JIOO 

is kiadható. 

:': ICsollllligól:;s,:wo d&sé 2;cl..iiN;, 51lófuazli.lw>='Ft. 
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l FOLSAV A. 
tabl. 3 mg 

'-Ö88Zetéteh·:.l:tabb)3-irng ·aojcd:'fól\~-··út 

spray 

kenőcs, olaj, 
leges. · 

I 100 

Ellenjavíilla\:"Nyílt soh b0ifúvá.seo eilen,ja.vaUio"'''·n·t~ 

166 

--Adagolás: --A; ·véilőkupak <leertielése után- i :.rs?;@rófej 
lenyomásakor a szelepnyfláoon_-,Jrei.-eszti.il a; \beVonó 

:-, szilikon;a.nyag a,haj:liógáz f!~;ggyel.perm,~t-~9n:n,é.já
-ban: --~áYQzik; ~- .PaJ~k;~l:.~:,: .. _ . ~ -_' : __ ; ~ :· _ .-: -.-~:-.;~-~,_~::- --
- A fuUaCk()t_ ajánlatOs,~IDe~ _helyzetbe_n:)á ._be-

··.····''~::&:;·~~~~~~;~:~~:: . ·_ _pere ;legyen és' a kezelés ,-áita'l4bai:t;ilapi __ {--_:2: 'alka-
IO#ai tQrl,elljék .. A:)'OkOZ(;tt· n6d_V~lYnek 

_ c _)q~~t te~~felUlete:~.,D.áp.QútaJ,QbbSZö;r be ~~-~«viatni. 
'-- ~~,--p~U~itUS_~- ro _n ·-r~s'·ool" áJi~;:_ ai~aJá,ban ___ €ii6 .t elltlö 

··:',~~·:B~~)~\~~fYf),€~~~~f~i~öny· 
nyen Ietörölhe"!;ő,_ -rnel!3g._Y.lzzel, eSetleg_J7l~_~szap· 
pana·s-1'érií0§6.ss-al_'·k~ilpYeir8J.t~y~Jí~há\6'~---.t(~-Zűikon 
.~re~g itagyóbh.:rn~~i$ükái b_6bat_í(k;~~:--.~~-.-~~Q'Vell 
kitéve._-A _hőifélUiete:t·"a;)i~',féi::VItere:,ef6:tt . .m:. -F'k;ii 
tisztitam 'és S~!íi-'ázi.a. ~~-lijQ~OJXrl.,_: __ ·_ -~': ·"'~ \ · -,;-;' ,· ~-
A steril aerosol véletléD." beJ.ég~sé -nem 'arlaJ.mas . 

. -J~4t.Íi · az -~:soloknál,_ -ál_taláh_aJl.• :a·-F;0~2~z
~~t,a_ soráq_,is ;yjgy~: k:~llrjl!Ta,,_Jlogy;-ti,;p13_r;fiet 
szembe ne kerüljön. A /Fqmarex .spr~y-nem .:tBiltal
maz chemotherapeuticumot, antibioticumo't, desin
:fibieb.St;- ezéi-t/béfúVáS :előtt. ~'-:SZfikség:~tén--
~ndoskodni kell az_,~ptikus.,é~ antis~ptikus_ellá-
taeról. _. _ ,,,,, .. ,-__ ~--,- '~'>''!\ ·>--;c.-i·;"-;·:·n;:c-·>· 

A~ üres palaokot tűZbe dobirl;:félii:Yithtn~'-kabfot 
A_- palack le~eljehb 30 oc !lí<imérséklét'ífjllelyen 
t_áfO~t6-lt'~---,~ ··l· ;_,-_ .. ;;;-_· '''"''-~~ 

:Megj~cCSak vtfuyre_-adhatói1~i;;-AZ!..'6rV0k)ren
delkezéseo Szermt··: {legfeljebb··<hároin -a~ommal) 

"isinétellieMi< ii·:c:·_v. ;·;w t-cc 

LCsomagolás:1'palack'9i-'·FI:·::· , .• ,:.•• 

~~tel: J_ ~~b1. o._~~-$; ~-~t8.ZP.~a~,_(}t_~~'krlaz . 
... _,Ja~llatOk~-~-.niuíteticwri·;~rili~ ~-edemák:.;i~;~~té-

, , coi'-cpulri:l.onirle;sbhlkamra."-elég-
a>keíingési -'el~lenség:ináB for

m•uoan es má.j-cirrhosis;e'setéb'ew-'Gla.ucoma1 -annak 
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:g:ili;td az-,akut -roharnokkal.járó, -mind_f!ecR-Jldae~ 
Jo;rrnája;_epilepsia..,_i;i, .-.-. 

F~_N9LON. E,\tX'J' 1,, 
5. l!!g· di:!>Zsé,inj. • 
Összetétel: l drazsé 5 

(ti,9,,ing; · 
··d ruup; 

zaturi::J. 

Javallatok: Paychinériábai~·~· ~n;a~~~~~~~~~~~) hebep~_cataton 
k_rónikus ·esetei, 
a!Íl.kjai, oligopbrenia 
vascularis insuciffientiával 
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Belgy6gyászatban; Osecs_érnó~:i és fjifelrhiikii!Jif?Jj;ti/iai. 
ban, sebészetben, gyermeksehészethen, urológ~n, 
sze~e,frlen, orr-filJ-uéuéazetben, szülészet-, _nőrmó
gy&zdthan·és onkol6(1iáhari D.yugtatásraf hányáStmil
lapí_tá.sra, Illűtétek és orvosi beavatkozásölt '~lőké-

szí~~~ .?~~~-,~~$!:_}tdj~~~~~:-~--,-,i 
Ellenjav,aU~k: _Epilepsht,.:dep;r_essio:. -leuko:Péliia, sú

lyos'_-yes~:: :és-·májár~Qin,._barbitBI'at,_l,lJ.koh~l. nai·--
,_ '?_Pi,á~~~O:k9zta _coma. · ____ >_ • • ,._ 

. Adpgolás::Általában 3-swr .l-2 drazsé- a, felp,őtt napi 
~a,_, de ,psychiatriai kórképekben a,,napi, dózis 
3-szor --1-4 _ drazséig, sőt-- egyes esetekben-. a napi 
adag 3-Bzor 6 drazséig is emelhető~- ____ · 

·Az inj.lból•ált~~an·3~szor'1.:...:..:.2.'Srrip;<{íp:Í~)~:tel~ 
nőtt napi ·ooagja,--p.sychiatriai kórképekben-a:napi 
dózis 3-szor 1-3 amp. Parenteralisan aJ.kaJ.fuazva, 
a_ ~ezelés helyét lehetőleg váltogatva, ~e~t, loq!ilis 
érzékenySéget~_ esetleg s_zövetkárosodá.St- '-()lt,~'Zhat. 
,$~g_ ese~n __ egyé~_eg -~e~~a#f.(btt __ : fe_riUtartó 
·adag (2-:-:-{l_ ~iz,s-~;.1Jro,_.?i~) _ho:ssz:ú ideig adható_. 

o·-~ HeveilY pSychb:in:o'tbroS nyugt~gal;'·aWssió
_,v;a.r_ jelle~ett. 'kórképelf~8y }i_e~e~- -~---··.1frl3lÍ~lont 
~naPi kezdeti toidpit'ó"h'aíiWif·rleriidlepticum

c má\(P,I. Hib\0ml) könibiriá!pl .. : • • '. · ... ·. 

;~-~~~;·~~:-,ws#e~s:~\Y:;:cif!~~-iadag 
·_ A_·gyógyszer _ ~telé, _llL_ alkalniaiás:l:_~táil".S......,lo 
·-'órán belül~ v:W fol~~MS:·sze~ése~ ~: ~e~el.t?s ese
·_tén a kúr_~- id~t.attamra: ,tiiB;it~ _jáirin'ivet.>Ve_~thl, ma
. _gasban Vagy- :vesZélj-"bS·_,~p-~h_ ·dolgo~· tn os: Allral

maqásána.k, ilL -hatásáhak tartama alatt __ til_os sze-
szes italt fogyasztani. · · 

Megjegyz&,: .. If-4' Az _5_ mg,os::draz'sét<az:_oryoS· akkor 
ren:delhetij -ha azt- a terül~tileg, illetőleg, szakm.ailag 

·illetékes íekvőbetegellátóösztáJ.y, szakrendelés,(gon
dozó) szakorvos-a- javasolja. -:--Azii5-lng-os inj.-t 
.az a --sZilkrendelés. {gondozó) szako:t:wosa·re:tldelheti, 

vakica ·gyógyszer javallatai ezerinti bétegség esetén a 
beteg gy6gysze:t"elésére területileg éS. :szakmailag 
illetékes_.-- _.- Csak; _vényre, adh_!).tó,_- ki;;_;A$ /orvos 
rendelkezése szerint:(legfeljebb·hárorri alkalommal) 
.ismételh13tő. :; 

C5o~lás:' Bt;r.-d_fa~'-2;20:-Ft.--'.---- -· 
5 X l ml ·amp~ 2;- Ft. · 
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FRENOLON 25 mg 
'drazsé 
: :ö~~~~~ú '"a~ .. ·:4'1'!'!'••.: 21f n(,g:.,ne.ti>f"""'"'t.UJ;l,qt 

gasban vagy 
mazásá.nak,_illetve_ 
italt fogyasztani tilos. 

Megj~. ~ -Csak-fekvőbeteg.-:gyógyintézeti; ·(gon
doz6intézeti) ~ t:elliaSználá.sra · vaTL forg8lomba'n:.; 

Cso~OJáS';· sÓo:·arii:iséi-54,80 Ff. '~ ,,,,-"·.· s,,; ., 

FTOROCÓRT 
l!:l\n(5ps 

.K.Gy. 

_,:öBdetétei: I·;tUbus:: t5:m.g ·triameinOlon"-ilOOt-onid.-ot 
t:a.rtalri:taz 15_g lemosható kl:mőcsben. -- --

,-:- · ·-: :: -___ ., _:_; ___ "·' :. ·:-_;;_. __ ·o·., ',;_.;;;).o -- "' ',; ,---; ''·~"'V'-•ji-~,-,-r<· 

·. · Jay~llatok;- "'~- lu;ó~k:Us,_--és,,~!f:lli: ekzew~~~~ilnyi 
megjelenési fÓi-mája, loc~t~P~;a ;Val6.t~Jillf:tf3.t nél
kül. Pmritus a.ni,-pruritus genitali&:NeUroderma
titis. V egyi an-yh.go:kká;l ·sZein:beni. ;· ~keny"Ség 
bőrtünetei. Kantakt dermatitis az etiológiára való 
tekintet. nélkül. Pemphigus vulgaris, dermatitis 

1l, herpetiiarmis . Duhring. Ecy:t;he~íi!:~ "~~p.-~t;~~rií 
multiforme. ~rythematodes. _ Liclle;q., ruper :pla.nus 
és verrucosus •. ~i chen chronicus Vidal:. PSOriásis 
:\ruJ.galis;- ·Pit..-'y1-iasis_ .. rÖs(,m;; -.A:Cné:·vulg?tcl$,~i~ea, 

:>> _, .M:~!ltrit;t rubra. ___ F!W.yér~kGn_:_y~ég, . _na_J}é~_r;;, :· f~ny-
~' v~-lri:Hcíma. :RovarcSi#S:·-.' -.n,PU!i. ·--; C~ri.S~~~ _"RítY:~íisis 
-\·, c ,~br:a., Granulom_a_ aiil.thtre:_ :Er~hrOderi:Pia .. ·exfolia--

'· tíya.' +z~~e~--~rM~~~- ~~~\-~E7~_§t~- -,. ,, ":;::·' ~,,. ,, , 
Ellenjavallat:·5A kenőéS: szefnészeti falkalrD.azá.Sa 'Kant-
- "'-raíndikált; -',.;:--!;_,- ·--< - --:-,-~-c; -i' 

AdagoJ_ás;- A :}l~-:ft~~~fjf'--Jrii~~~f, fJi:éf!~iéi~~~fuszor 
;.l.;"'yékt)~y~~gl>Jm:a;J?:{!:.:~!~~-o~~;t:,Jr.E:mif*_(WtP?Uta 

legf~ljebb: _l{),,g :_~q{S~_ö.t) :v::agy,'p,Q:W,ll,Si'! -,kq~-~ for
-\ , .. :;_~jáp_~, -~aJI~~rn8;;z~Ji.,J11l~Po;nta -.:legfeH~hP _,-:}O g 
;_,,-g)?ikf;Il9.~Wt}f_fF.-:· - -, J.::-c~c"':J)l.k · .:C·:·,,·.' '~-.> 

Megjegyzés: ~ Csak vényre _adhá.t-ó' ·'JÚ.: ·-:A;z:-;_Örvos 
. \.- x:endelke~sj3'_s~rint_(legfeljebb,-három a!Jp!JQ~DJnal) 
"' :is:r:O.ételhetit "· ·· -- · · -- --- '" "' ' <"-"'-'"- -:..:.; 

c<:somágólás:d,tubUllc(•Í5:og)c4;2Ö. Ft.'•; 

FUNGIFEN'· FEYT '' · 
·• oldat"· ,, '" ··'""' ,, .. ,. .. , .. , 
,_:i:)_~~~e1; __ l_é,~Y~g. 9,5 g ·:p~nta~~rP-9.~-~~~:~~~:~'1-~rÚtl-
.r--wl!Q,t:!;Z 50g--:S~_zes:o~datban.(, -- --- --~-c·~ 

-i i: J3Vallat:· <I:UtéiodigitáiiS: .láb~ !t). }eco-sk,~ a: criai;ryh_Nlatok 
gombáa elváltozásai, ekzema és dyshidrosiforrn 
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~! 

Adagolás: A 

FUROSEMID ·Ch. •·· • 

. Á~~ili: 
golás 
Átlagos adagjá· 
lehetőleg a reggeli 
adag 2-3.-szor l tablettára 
elOsztáSban. A .fenntartó adag 

tabi. 

felelő en 
. kg'bnként 

'esetben. 
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,. ~e)Jé~tás!Jk~ Alkalmazása 
lékhatások 
viszketés, 

•-••~:::E~~~~(ls~· ~ak~.·(t~~:u;kl'~~~~~~;~?~;:::~> 
CS.omoogollás: 20 t~bÍ; :l,~ o Pt:· ;oo t~'bi_' Ia;5o':F-t. 
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Megjegyzés: ifcifc. Csak vényre atJ4é.t6 14~-::A"z~OrV:oB 
rendelkezése szerint (legfeljebb h@'pu~-r~wm.al) 

··t~~~~~~~~§B~~~~~~~~~'I ismételhető. - ______ . }_- . - .----" .;;:·':~'~ .. ~~~ 
GAPONA EGYI' 

inj;, .tabi. 

Ö..,...étekl amp. (lm!) 0,5 mg N-rilethylttopinium 
-"'" ,~then-9-ca.rboxylic. brQmat.-ot, 

~ •. ·.r.i--.
1
· 

l~ l 
li 
H 

l ta.bL- 2 Íng N-methyltrOpiniuni_ xa.ntben~9:-car-

bo~lic. ~~m~t:-~~t-'~~~-~~~:··'-,_ .. ,~/,_:,-:-; ;é:/.<"Y·'·.> i~} 
JavidlatOk: Az ulcus-b,e~g'-,kill.On~ö.ző_,:fl$~t hy-

.. peraci~t~ j~~ .fop;rl#,:~S heV:~~i S,_Z:~~: f_gyo-
.. m}>~~l:. ti~.-~llypermó_~iliteát\Vfi;'Lj_BÉQ.-:ga.stro
in~~Ip-~gbe~~k,Ja..-coli~j.s~p~ca;·has-
menéSt oko~. _,~p.terócolltis': st9~'"'cl:l01.flo~il.8thia • 

• Fáj~C!rlJ!ipit6~11~húgyúti ~,ápa.Bmu
~()k, ill. __ li6rohamok __ e~n _aJ.ka,lma.zha,tó. KProbs
mq~ .:. {~lioleli~~~ -~ ~#Olithi~)~JJ19~k~~á.ra 
a. Gastrixon csak az.eaetel(kb.:6~7~%~ában ele
gendő önmagában, b&tásta.lansága esetén . egyéb 
:sp~l~i~,o~:~le_g __ oPiato~-5~á·,~szúkséges· 

. ---- ';_- ':-- '-"'- - - __ -.- ----
Ellenjavallatok: Gia.ucOma.:. m'yasthenia. grS.vis.; ,hypo-

tOnia, prosta.ta-bypertropbia. s1;b. c-:·. >--;';k::s-'··fi,:,,_ 

Adagolás: Átlagos ~pi adagj~:.,3,-~r y,..~~)"; tabi., 
(3-9 mg) étke7..es utá,n,· ~~szors . .\1.0 .>amp_una:· 
(1-1,5 mg) im. ","(i":C , .• , ' '> 

. Mel~: · ezs.j~ és. tOr'?kszá,ra~,:: rit~ bban 
mydria.sis,_ mérsékelt tachyc8rilia,-pa.lpítatio_ cordis, 

____ a®Op).c)_(].atiós · _ za.V!;ll',_ -,-hól~g-teJlesiDus, ilL: enyhe 
vérriyouíáseséS és kivételesen erythema. A-~mellék
hatások rendszerint elmúlnak~' ha.: az adMOt csök
keúf.ji.ik; a ~rixoD.-kiiZetéS·IOOillt&ká':CsS.li:\'kiVé· 
telesen lehet szükség. , · ' · · ·'· 

<.'-·"' ,,_,_J.,J' -- '-'--''··· ___ ,, __ ,, ->--' 

Megjegyzés: .;..;. Csak vényre adhat6ki .. az .. ~rvos 
ren~ezése szarint {legfeljebb három a.1ktili>mmal) 

.- i~ó:i~telhető. -· -!_• -" ~:_,- -~~ "· ·.,·,, -' 

Csomagoli,;: l OX l rul,amp; 2,_,_, Ft, 20 tabi. 2,- Ft. 
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GENTICID •· :EGYT ' 
líéiben".'lid6dó draisé 
Összeté~~~:'.l .dr~ ·20 mg m~thylrQ~. c~~r-"'0~ 

(genmarubolya) tartalmaz. ' · ~-. ·- - -- · ' : - ·" _, 

JavaUatok:'.:öx:yu'riS':_(enterobi~) vermicUiafis, ankY~ 
lostom:a. . ::- ,. - ·"- -- .· - (< 

Ellenjavallatok: Súlyos 

Megj~::·'-~' -~k _--~~Yre: --~~tó-"ki. _'iz::~~~~' 
~ndelkezés~~ szerint_ (legfeljebb három &Ikalorinnalf. 
Is:qJ,ételhető.-_ . _"_ , .. -,- · ·, ____ ------~(2 ' 

Csomagolás: 50 &~zSé'2;~'Ft. 

GE:Riili:CID' ':EG.iT ' ' 
tabL, végbélkúp gyermekeknek 
Ö'ssze~tel~-.1:''t.ab~;.Q;336· g itmidazoph.;- O.ll64hi'"i•lrl··'· 

o·oxychD;le~tilfon~·-:ot;·-- -_--·',;.,::-~'"'· · 
• lflY?rmekkúp (1,~5 g)' 0,1 g ·""'"d'"zO!)h.,0t.tru::t.i,!,~']' 

maz:. ·v-

J avauat~ki ,_)hfi~~h_zti_;~2hriiéses 'j'J,etegt>lg,,k,)it~;,:;ill~i·'·:' 
· -PítáS; rhé"uina; ~yatgia. · · · · 
Ellenjavallat:_ Hasmenér;.:;:. 
-A~O~~-;~:~~~~f;~ _3-;)<_'í::.: _ 2, tabi 

!76 

Gyermekadagok: -2--12 hónapoS 
kúp 3·szor napont.a;_._l,.......,.l4 éves 
l gyei•fuékkúp·-napofita;-c"· .. J 

~gj~__zéa: Vény nélkül is kiadható. 

Csom8golás: h. 10 tabL 3,- Ft; 1 
! ,- ·' :

1 

.)>.,6 gye0Tekkú,~, 2e:- Ft, b .. 100. g~"f"'~l\l<úP 
32,.-,Jft,·,,.-L: \---·_.i;:_._.,, -

G]iR:M:ícf~ c . EQYT. , ) . . . . ~.;'"4.(1oo 
· végbélkúp gyertnekeknek . , 
--~~~lé~Í~ i·k:UP.öJó; ~da~~~h~~ d:O~:'-i-.i;h~obar· 

· bitaJ. •. ottart~~ _,-L,I _,_,_ ·· ., 

· .. .Javalt"atok:, :r:.ázCsrnapitás." kruonősen a;közi)ónti ideg· 
rendszer fokozOtt': ingerlékén:Ységével;:-"báriy'ással 

'.já~. ~-~~,J4~~;~ft~po~, fájdalüpl.Q_~J?~~!-, •''~ 
· .- Ellenjavallatf'RÖ,Striénés;·· 

. A:~~~ri ~Jio/'~}(iJA·_ á;* ~-'klip· _nap~ni"a._,Magas 
_. _-::lá~ .eSBtéri.ID~p_ffi_ 5 X"% kúp~~apo;nta,_ 3:--:;4 Rrán· 

;., k4D.t~.: ·;_--',- ;>~<---.--_\-:' .-:-- ----.:- ~-' ·-·::_.>-.-_.·-.·,,j::,··-' 
j~ . .;,. i2)i6thli{{?l.'kQ'i}jj:,

0
3_)} J ~ú p _US:Pop.t~~' 1 ~: -;-; 

_1-~~- évf'$_~-~if_-_3~E$>~J]t.l~i napon~~: c- _.1.-_, 

, .'M~kacslá~-~set_yn-1!'-_~-;wn:q.J?J--51( l_kP,pnaponta,.3-4 
:.órá.Dkéll1;_:_-~~·:_·- :· __ ·~_-:· .. '- __ ;-----__ -,:_.:. ·-:----:.:.· ._, .. -. ____ · __ '-

M:eÍI6khatis: EnYh~ bágyad~~ág; -.a}~s~koitY,~.
,.l\{~jégyzés:,;~ C!$~~- V~nW. adb~t~_ó,_---~~&'~_;_,·?!-'Jos 
· , --~~ndelker.ése. sze~~i;)(legfe.!j~bl?. )l4?:"0~ -~pi!i'ló'~al) 

isniétell;iétő~;--~~~ c--' ~- • - ' - "·- ~ - -_,.-- • .r_ • 

. Cso)n,ago1tis:· -6 .gy:-~~~e~ó.p-~2;---:--Jfi;~ ;, 

Öss~etétel: l tub~s_·-{fO_:-g)_ l g_ meJithoJ-.:. .l,g,_~_~Np~gr., 
2 g _aciphenocliinolin. lit~.: ·2c<i:_~--nie~1iYL- S8l.-ot 
tartalmaz vaze-lin. t_ípusú kenőcs ben. 

· 'J8v8ilat; -Rhe:umás Íá]d.alm.ak E;OOté~ bid_ij~-~sÖMsre~'' 
Adagolás: Este-reggel mogyorónyit _az- :előzőle~:i~zb.p· 

Pann~--~s D?:el~g ~~l __ Il,legtiszt!~p_.pt_.-- ~?r~,,B~--~ör· 
zsölm és __ melegen tartarii. _ _ _ . _ . _ 

Megjégy~~ --~v éÍi;r_n~~-egy·~pJ;mrut~.iifé1jebb 
a legkisebb gyári'cSóm8.golás·Vitgf a.nn-a.k megfelelő 

: menny:4;,ég .ad4at.Q .. _,ki.~ "-h:::,: ~- :-;·•.•. ,.;___ ,- J:d 
;' C8omágolü:.l>tubhs·(20 'gl 2;"-:Ft; 
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EGYT 

a 

·::.?<,' .-L'.c"·'· 

•• • - ; >- .->"-:t··i-'-~::.'~'-' ,[';'(~ ! ,i,_,.,~)/;<! 
össze~tewY~aibl.- __ 5 __ mg_,g~~9:1,l~W;t.-~~-~a.z. 

· · _J~Vallatf·'-Ki:iárói~----·rclnöttko,a~ _tfiab~~-'- -Ilie~tus 
' :c: eire~~ ··amikor iiz·itiztilliiternie~\ ~l~:P~~t ,~ég t 
EnenfaOOiaioR~:~~,ACidosisos a.ri%g~Zá~i-V~-
. mű!,ödé";.;.1jl;·i""'íjmilködé&i elé~t'1(ent!llg,.~~' 

Fiatalkorl_:~l;leíes m~llit1,.1Slmii ·-hi1taat~-

~ •• ~(!t<go\4S!' -"~ti>et; ós~9<Vbsi 
.,j)l.rú~,",."~JéseJ>~örl@:!it.,be-, iiJ,,.~'tálll"""•"tru:;; 
·~t":!'!!Y>\ni 1\legl~O.•c<Ú.pjÓ.Ik' .Más,\~', 
a.nti~beticimio~h•·e<i(\ig,;ll••>L;i<&Pot~"~gek 
kezdő ade.gj~ ·~pV Y, tal:>l,;,rel!!!I'I>.Wlzill'p, :A!<)!I.t
ál!Ms Iriá., orális 'áiltid'!&l:iéti~l , .V"SY iliZ\ll.!n
róL'hapi .~ ialJl.•>'aJ. kezd6dioJ<i••·~lliz6 $ti
iliaootikw, ~zere)és ·. fól;ii>zat<ls ei!)ai!YilSJ>vaL 

,-Ha ':--~~L·a>ineil:riyiSég·1netnt' e~_dts;:""~'--g§Og'yszer 
· .'•Wikíá:'kh'-·8 'naporikétit %"i'\:'2'ti>W'';'í$emel-
. ~\'iii"·an~~re-egyens~~-~Jgf-- _J~:~(- .,. 
Á~ étrendi .e~~ir~k pontos b~ar.~.-'·"<'á;·mfpgyszer '-.' 

· · • szeMse:eliétén séili'tnellőzl>et6, 'A'~IIltáa~bijtőle~. 
na.ponkáú~i~-Wil?oratóriumi e]:\e_nő~, :me~~--- tör·~ 
ténjék. •átls.g<>S·,adagja sztil!>ég.!',~\~p.o".\a 
%.::_a ta;bl .• ~ .ttm,.~ 4/ta.qlt;;mue\Y.~'~I 
egyszer:ilfns·'bev.elu;rl;C?~- , '' 

Mellékha~t!SZI>kszet1itlen Odal!<!láai ill;;,'i!iétahlba 
esétéh"':YPól!lYkáomJal!\plíetfelc'(&enritl\Fogastro-
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,_.Jav_:alll;l,~#::_Bzülészet: -a.J3ziilés.beve~tés~;,,!'á,já{;lg'yen
. • geség :esetén & tágUláBi és kitoh\si· szakb.a",'..ii{}yer, 

mekágyi subinvolutio megelőzésére:-,;és--.---yé.rzés(3k 
C8illB.IJít,áa{t,ra.. _ab~rtus incomplettls. ___ .-~ __ ::. ·,. ___ ~ 
Seb~:-: J?o~í;ier8.tiv )JéJh:íidés'eki }?qstriPet:atiV '·vi: 

_ ~let'-;r;etet:ttió~ ._::---.:-. ])~OOteS in~pidU~; . -~: :_;~ · ___ : 

A.h.golás; Szűlészetb.enfáj~fí~g~Wt~
zott gyakori adagok, 0,~,5 ml y,-1 óránként 
im. Sectio caesareában l ml az uterus. i_zo~tál;>_a.~ 

,c,_ EgyBbként l nil sc. vagy im.· {l mi~'a>Il::~bb 
. egysiéri adag!)__ -. · '- · "\-' 

-Megjegyzés• · i>I< •. Csak· "ényrt>.: aQ)>:a.tó ·· ki,_,,.Az, .. or:Vos 
-rendelkezése szarint (legfeljebb három alkalommal-) 
ismételhető. ' -.- __ ~_- ·:',• _,_ -~h·~;:;!'>:·-·., 

•c.iomagolás: b ... &X1 .mlamp .. ió' ;!tE .2,~ Ft, 
. "c;b.:,SOXJ. mLamp• 10 NE 20;~ Ft. 

GLICE~S vEG~tLK(íl> · B.. .J ~oo 
· 2gé83g . .T 

ö;.Z~~i;;t(l \líi<(J!,'llt ':J g) ó;\fi,\iiJ. 0,~4 g sapo 
stie8.rin:, 1,64- g, 'ill. ,_2~46 g'{g~Y,'P,eii~kt:l.t .. tárt~az. 

' ' ' " - ·-·- '·_: :-· ':' ~<d·- ·;_- --"'· ' ' '. 

-_JavaDat':_ Sié~lé~---~er: ~#J.t_~~a:~?-_~·:\;- '' ,._ \~\~_,, 

·. 'A~t:1;~t,sf~;-~~g~J4~~li tr·~g:t~k,. 
MegjogyZés:'Vé>iyinéJkiil is.kis,dha.t6. . .. . c ú J 
Csomagol~;·t;.;·ib'S<i !{2.~ Ft·;'b;2lSX~rg·5:~--·m, 
'· b..lOX~~:~:2ió0 Ft; b..•25X3 4,20 Ft;: ./,;i' 

összeté~h 1 aD:lP· ,('10 -mi>·2; ·iU·:_:·:t-·:~(-giti:cöSfuli-pro 
infus.-ot too-tahnaz-.:-,;:c .~e-.-·. ;>r<t,_ ;U 

Javallatok: HypoglykaBmia, agy- é~--'·t~ü,d§:;!?;e)4~~a:; 
· - · cardiomyopátbia, májbetegségek, ólbm-/á.i'iéll.:: Stb': 

mé:rgezések, rolitét utáni áJlapotok, coma.~;·(ija.beti-

·_ -: cUIIl· e~~~R -~-~s_u~a~ 
. ,Aaág.,lás• ,~o"-;'4o<)(;,o•:Ol~1;1''" (llé?2oo:,J;.í!Y~m; •. 

,'r -~ek:riek.&s2Q%,-os.:oJdattból ,_-Ö77.:.i~_(,};.J:nl)F-:~!Y"Ql-ag i v. 
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c~:magolás: 20 drazsé 9,60 Ft-,--100 drazsé ~s, :;_,"in:-

GORDOX · K"Gv ,;,, .. ,.,",,.·· ,. · .,;;,"::J::· 
inj. lOOpoo ];: . .•.. ..... ... .~: 'inM''llBO 

184 

ÖssZetétel: l am~:; ":i)' ~100' Oőö'"E .lmúik~~:~~1~-~-
vr~ort,. O, I mg thio<nm:.almnot t';;t,~:;,;,;: 

Jav~atok: 
necrosis. 

Adagolás: A Gardox-kezelést n~,~v. ~~):~!'\_4-~gt 
gal,.la.s.san (max._ 5_mlfmin), fekvő h~lyzetheA.·-~f1vő 
betegen kell bevezet]}i. Az elért vérszint femiÚÍ:.~á

, sát tart6s-_~pp~óya.l kell folytatni;"(~_,a;,:t.~
tós cseppinfúzió -~fÍ,-_ nem lehej;séges, akkór az 
inj(}kci6 __ 2:7-3 ór~n~ _pubcTJ,~_~t:'- '~- ~~óh,?\. 9-~r

, d~x itij;·.oót' lehett)~e~_ nw_ ~- ~e:fuienf~a:var:gtanú'ja
··Jtor"nari· ~gO~~~,>~_·f:~2:~-~~ iq~i$~_ké1Y~~~ 

TerápiáBan:·- kezdő "'S.dagkérit·-"500'000 ·KIE 'lassan, 
... -, iv.,_.inajd óránként 50-000.:KIE'tartós .. csep:R~ó

bari adandó. A következő napokban a kllirikái kép 
____ .. és labor~;ttóri~ lelete~:jayruáaa .u:t_~·-a, ~Pt!t9-ag 
·-:'~fokozatosan _ csökkenthet6~ általában"<~o.ooo

, 5Öó oőo K1Eiként '. aiÍlililf6 .. ~. SeounaMr irin>er· 
'fibriilól' Sis'sef'·: · '-..tt ·&ó. :·--·-ooaiilli/-:át1liábiin' na~ 

. ·•• óbll'~'' ·.i< .."f.':aók (l rnill. fu 'v ·· · ftiég en· "~l magáÍi~'Q adag_is)~-,....:_ A'ruindó vér:fv~gások-
. -.Jltt~ _a"-Gd~C,x.<>t<··~JS~)o~an, ~dni---_(_1~0 OOO 
''KIÉ)',<'Iő'ihl inj.--óiaa.tiaí 'átitatOtt géZ--segitségével. 

Z::t!~-~rrJ!j'!'_ mlf4~?an;,~F?J>f:iiphy~~-~f1'1i;", köz
vet1enül_ a')~:n:~tét .. ew~--_2()0. OOO ~K~- -~d? ~assap., 

-, }y_: __ .'A~-.: Ö'fiéiácló. _ ~apjál:t_, . ~itlá~1't~'~ ~ P~,~~9#-~rativ 
· ·_-:_-szak eLSO és_'rii_á~~-dik ílapj~I:t mi~den'llil,t_olllk.6t,ában 
· ·, -.190:öoo :f(IE __ W:san; -i:V., /e~tl~~~tartós;~!5§ep~~· 

zlóbíl.n~'-, __ -._ .. : _· _ _-_.·_~_·_·· · ,.---, _,·, ._;:, •. _. __ '·_:·. _ .. _ .. -__ .-::-~_-,~· 
Gyermekekruik: a fent :W:ég~doü:-70 ki ·téstiffiiYt- fel

,-_-. __ nőttBk- száUlá.r_a ,;m.e~pí:OO.tt,:,·aP,atok: .. ala,pj{m: a 
·gy~riDekek testsúlyki-jáJ:lak nle~~~~~?l~:f~~~W
tott redukált adagok adandók. 

MeUékhatás: A készitláén~ek' ·gyakdRiitil~- ·tiil:ws 
.rr:tellékhat~. A Gordox inj. hatóanyaga polypeptid 
.s~rkezetii, így antigénként ~lkedA_e'il-:f~z:i!e,gí{lni 
tűt"őképességet- lebettileg a·-kiJra megkezdése.J_~~őt.t 
cutan~próbával kell'megállá.pitani. ~:Ha'á?tiQji-

" ._ ciálás;:dlli:}tve ~z jrifúzió,·alatt az int'Olérailti3.':.,jélei 
lépnének fel, akkor .azonnal meg kelLszakítani 
az a.dagolást. : --. _ "-

,-. -,.'. ,- · __ ;··;",-., ... ·;_:;:; · l/-_ ~-::; ,:·_:-~;.'- :.}{~;L;~V:'~t-~l 
~j~: Kjzáról~g fek;v:ő]?.~W.g7gy_(>gyffi.E~~M-{gon

·-· doZó~t.é~e~)~~e;lhaS~l.ás#za. ,v~.·-~r~r,n-~11. 
Cson'lagólás:- lOX:JO- m1: anip·.~:738~~ ·Ft:,· ·-.. , ... -

._-,_ 
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GRACIDIN 
·tal;íl: 

- __ , ---:-;. 

GRAl\IUIÚN 
. tabl." 

EGYT 

Ellenjavallatok;_ A- terhesség 
szoptatás alatt, valamint-2 éven 

-·nek nem ·adható';.· 

186 

Mtoo , Adagolás: Átlagos adagja felnőtteJmek,és;l2;év.snél 
·,; id.őse q b- -gyerroekekóek; ._napon.ta_;~-3;:szof;-:;2c~ ta.bL 

r-r { 1500 mg),--~12 _éves-korú:gyemiekekneki-:na.ponta. 
_,.3-szor. 1_; :tabl.: (7 50 .mg);· közvetlenill-étkezésó után, 
legalAbb 7-10 napon át. · .·' . , , 
A ·Inírasz?~ -~;hú3 ~~~t~a. ,2~ __ hé~'-_,_:_:_ 

'i::::-~~~i~:~~~y~~ 
mellékhatások ·{émelygés, báriyinger~ báriyás; ba43-

. · ·.:menés, ,esetleg_fejfá.jás, gyomorégés;:-·nyugtalanság? 
" . tachy<>SJ!ilia;álmatlanség, gyengeségj.csak;átxnene

tiek és rendszerint megszűnnek, a.>k:ezelés. megsza
. kitása·Csa~rl:~~ válik s~~~- ~ >o·.~; ,- ~--
!' EP~~"· ~~#l~~k··a-J.tii_J;pont~-id:~~~~#'6 ki

·rejte&:~gat6~~tá#J8.~ n:iiStt~ Valáíúilit ·:máF éS. vese
EllégtelellJ3&g\)'~Íi- _szenwd(SkleJi~ á 1\n:ikcl{Ss_: vizSgála

., tok elVégZése ritellett cSökkeD.t~~t ... · ~Cl~fll,~- .f!Jko-
' _zo,tt óv:a~-~-~,~-al ~~- .--_ ... , -,~_~,:_.-:_·',·,-:o·:->~~-:-/ 

-Megjegyzés: :!fc :Az,:orvriS akkOr reD;d,eJhéti,,·Jha azt 
·,-<.a-, t·erületileg, --illetőleg -szakmailag Jlletékes_;d'ekvő_
.. :Jle~llátQ :-osztály; ·_,sz~delés _ ·otondO~):_.-i>zak

>·- -.prvösa., -ja.yMolja. ----~ Csák · .. Véoyte;•adh8rtói ;ld;. __ Az 
,;:~i' tilrvos·:raod6lkeZéSe' Szerint-- (leifeljebb:':h.á.ri;Jlli·, it.lka-

·;.iJ;] lommal).isinétell)etil. . · ' 
• ' ' ,-. -~,_ ,_ ,~ . .-; ... -- -- -,!.- ;: -,-;:,. \ ·:•; ' 

-.-~.0:~0~~-:-~~~- -~~~~h~~~-~?-:~·-. 
GRAND'AXJl'ii·''EGYT;,,, 

C:' ta b l. 
, ''~~~tel: ,-:f,:ta.bl. 50-~ _tbfisopamum~~·,'i~rl-~az. 

JaVallatok' Feszültséggel, -~getstiv ~~iii-'ókkh;' eny· 
he_ aoxietasszal járó bet_egSégek~-:·a.zóti;c}ris · .. -ps-y. 
·chiatriai kórképek, · amelyeket az előbbiek mellett 
in_ditékhi_ány, fáradtság;_ .reaktív- depresszio, apa· 

' ,-, t~~:_inak.,tiv_ állapotok jeJl!3me~ek. _ .! ,; 0 (H.J_· A .G 
Belgyógyászati terápiában_ adjuvánS~fl-~,; pseu~o
angioás fájdalniak megszüritetésére fu]ril'&gáoah- is, 

._ ':: spl_yos.stbb_~~ban_ pedig 't~e __ ti ~H:J~·;,*~~
l~_sr~~: ~axpS p_anaszo~~,l?~f.o;tyás_olá.s_~~ 7 -~z ese
tek- jellegétől függőeo- öi1magá.ban vag'} hormon· 

, n-aLkombinálY:a. Alkoholelvon.ási- 'Sjndi"oOzna,_ vala· 
llli?t ~pr~(i~liro~,.,_delirQsus_::'áJlapotok ,--vegetatív 

:::·éS 1zgalmht:unete1·••s• --- ,;;-,,;,-,\ 

187 

"-----, 

f 
l 

l 

l ., 



l 

l 

l 
' 

· sio:.felsZínre 
csökkentésére 
teratagen hatást 
mazása- más 

;i . ló?<n - a terhesség 
latos. ~ 

._ -~egjegyZés:, "Í"- Csá.k vényre adhat-ó ki. 
. -:endelkezese Szelint (legfeljebb.hár: alki~oz~(.J.) •••• 

__ !Sp1.ét~lp:~ys. _ 'Om 

V iscer.dis gör~oldás:, ,_ gastroiritestinalis -~.gp. Us, 
gaatritis; .. en;teritis,; ~cblitis;·· --~rieSmna;' -chol.e'eySto

'. pat;bia,_: c!;LOlelit~asis •. J?.Ostcp,ol~_cystectqxnij_s,.p~-
!'!ZOk~.-- _,_. ,,•- .. :.c.; ... :.-:: .. ---;:;__._<:>;, .. "- ;~.v~.:.· . . _:, . 

_ ,_ .Urpl{lgip,.,( _alh:JlmP,#~J; hólyag-tep.~~l,lS)I_ ,._~t 
adjuviinSként ·nepbrolithi~-;~té~_; _____ " . __ . 

ci Egyéb .gyógy-•kk!'l"k9mbiz\álv~ ol)<~ J!')<Aily-
betegség-i-~ezelé~e,: ___ dv.o.9:~na;lis._- ill~ .-:V~n~~ 

__ ." :alcu_~·:fájdalJ.nain~k ~ökkentésére:. a ~bje~~y:pa.
"baázok javitására, továbbá,-.. l,lrqp,chils_-~ ,-oldásá-_ 
-~_(m*, ;_~ősegi~r~, _.asp~a:•\bron,chi~e, _1?+-.op._ehitis 

.--.;·_;· -~t~át~OO:;_e~-~!1·--- 7 : .. .---:"· · .. ,,,L 

Elíeltjá~allab- :·A.- ::kerií:igéi/~'-é~'. lég~_,_~J-oá:;~Avara, 
._co;t).apf;~-hajlam esetén a paren~r~'sJk~Rzás-

.- ~: saPó~t~~~t~~-~~~0~~-~-.:~\·._:"';:~:i;_r:: __ :;-~·:::·'_:;;J~~~~-:~1-!~~~;:._;,. 
Á;t!ag~~: ~lf}gyszf!1:~4Jil&fh ~ ~--,~- .t~P~~~~ Pe:.: .}~s,,"-vagy 
- T~_.;~s~,)..: ._~tleg,-... _~_ ~mp~_:Jv •. ~_,_i~•<'l-agy 

l amp.· .im._·,],rúi'q.sz_~en\(_a.i.12fl.PfjJfk1:_{H,_,J~~4-sz8r 
, ____ l t~:tJll~t_t;a.3.~}~~~í,l;_-,át,~,J· -;,-
-MéUékiiatáSiWz~or<ili~ ltlkalib:Íizá.S ·roeuékhO:táSm'éo.tes
' --·;ilék ririiiőSithetO~>.A ritk_ári' eiőfórdUÍó' sZájSzáráZság, 
-;~' s~'difléS;_· náuse~,;_ fejfájás>·átlii'e'ő~t~ek~?~hyul. 

-' ;_.~ Pa;tentel-alisait esak. -a;kut esétben· 6S -6VéJil0stitF8lkal-
mazható, a kezelés helÍ/ét YeJi,et/Jl-,3g 1Xi,Uogdbíid; ;:mert 

· -loCális- érzékenySég"et~.:esetleg·_c:sZövetkárosOdáSt'i{iv. 
·. thronibopblebitiSt).-ok:Ozha.t.·t, · 

M~~);gy~-~---:~~:_1·d~12~>~~nii;e~-- ~V>'::ki.'::~;,_6r\ros 
· _l;'ende~eZé~~ !3#rift(_(legf~l)~~b):.~~q'JP-_~9wmal) 
iárri<:S~~~?~··_: , .. · -., ·.C' •·.;:.c•;;o >;~-~"-;~ :~>~··--<~~;~ 

Cstmia'golás~ 10X2 ml2,70 Ft, 20 tabli,.2-';·2(LÍNi.: 
· -:c:.; - , , , ') -;:<1<;&-?rxv;:::;-;-e~-~,','f\ 

-:.~s~~lás:,_20;tabl.··.2;20 Jn~ 

HALIDOR. 
iiij';; t11lil!' 

EGYT. 

HALOPERIDOL . K.Gy. " p,· ,;;1()). 200 

~·~~:m~söl0~~lt··.ini-.5 .. mg, tab~>l';s·.Ifig, Q~eJ>iJeko;2,%··· 
Ul Összeté;i,I:.;l;;;"p;.(i~).!\~~öj;;,'r(d.~~-\>t,'. 

_l);abl~:J;~,mg halope~dol.-o:t?_-,j_;i,u. j::~s~_i;:>b---·n. 
)·üvelf(!9,ml).20 '('g ().O cseP!l ;,,,).;;g•g),I>J>l~peri-

!88 

g_p~.::Pt _tar~ahnaz. -, -- .;,:,:_·"--·--:-·l' .,_.,.-_,;)_<~:,,L,;.- _, ~· 
·: Javdt~tokéMilideh ·-ól~_-·Ji?rlilip~·:iiúlel;i·-m~t~l:os- és 

psychés agitatióval :jtW, -mama,:parallóitF!iallUcina
tOl·os -oligopbreniB. ·és ;_epileptiforniis ,._:psyehosiSG]i.;: 
delirimicti'érnens.' Csillapith&ta.t1ari.IliD.nyas-~ '--· 
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pír0zha:t61úf .- ·' 

Megjegyzóso .of< A 
-· . .-;·:·akkor 
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HEMQR!D·. Ch, .· " H 600 
kenl>és, végbélkúp ' . . . 
--- - - _:_> •_'- .;,._ -- ... -_,_ /.:·_, -,,. :--:-_ •• ,(-;~~;/'"'l{ 

;; J)ss~~~tel: .l tubus_~nlicá.:~~Q,-p:tg __ c~~I?~t~•,-~-l),O mg 
chloral. hydr., 330--mg rD.enthol, O,~_):PK,-~therol 
millefolii, _2 mg adrenal. hydrochlor~~ 500 mg -pro" 
caini,,500·-n~;dl-ephedr.-ót--tartah:h.az;_2Q·}gcv-&ie1in 
típusú kenőcsben. ---·" ~~; 

l kúp ~ J;llg_.~:ph_or:''-,.tt;wg~chlo_r~~ -\tY,~_·•·.-:5·;IP_~ 
Illenthol., 0,1-mg a.etheroL' n:iillefolli{-0~1-mg·~
na.l., 30 mg procain., 30 mg dl-ephedr.-ot ta.rtalrl:iaz. 

Javallatok: Nodi haemorrhoidalis, pruHtlls :a.zri;:ekze-
' -~~ _p,eri~t;Iis- . 

AdagOlás: A kenőcsből _babriyi nagys~t--Véve, az 
_ -~- _anus~n~:\;napQ_nta ____ :töb);l~zijr,._ enyhén_ P~!t~jük. 

A kúpot lefeJ{vés _ előtt hel,YeZZj]k. ,:a_ :végbéll)e~ .. 
• ,> ',/•- ';; - ' ,1 ' ,·-- " -- ' 

. Megj~• of< V.~n:;: n~lkü),"gy alJ<alo"lm~ll~~lj~bb 
___ a __ legkiselő ·,t b~---~é-. :~ ..1~~~ő~ki~9~~----Y~W..~-~-.)lleg-

~~e_. __ -:-~e~~s __ g_j3,~tp; .. ~· _:, _ ,_:,,< 

Csomagoláso'•l tubus (20 g)• 2,-"' Ft;4o kúp' 2 i+ Ft. 

HEPARIN KGy.; 
in j, 
Öss.zetétel: l gumisapkás ÜV~!t(5-~l)-~j)!~?q·~-J.l~_p;~
' rinnatri um, 15 __ rp.g olUorCreBoluin~ ·-·--t~a.~irbtz.-
(lml=5000NE•bep~). .·u, · .. :•fl,. 

Javallatok: Thromllűsis;:;etfib{)lia.- kezelést:i~S:'_megtlő-
.,._Zé,se~ ',{J,-· : '-'~(-- .----

EUenjiivallatok_:: ·-Belső:_· cszBrvek:dekélYes:~ -bétegségei 
(ulCus-duodehi,. colitis uleerOsa;, 'ileu.ni~ fekély, ·rossz

- __ in<;].~at4~-P.~ti)Jk)~;_,8,ZJ.I~akut, .ba.Jd;elj~; ,~?o
~caiditis.~'-_súlyóSH~-.::·-;éi( ~iéSé_á;-i;ta.tmák~;-~:~.;- és 

-.-; _._ --~~Cfri~iiM~~k·.:~+1<-X~f~l[5\~-~--~v~"~~~·:v_ ·-:;~;;·: · 
Adagolás: Középsúlyos esetekben:· -~Í:Ji':-":40-;000-

... )iO 0.00 ~ (~10 #L~ órá!>)dőJ,ii,zö)>,)?e>l 2~ <I'!Ú'" 
"'· -'smtOsit'va iV;·v'"· :·:· --"n: .•. ;f"~Q torm·á."ábaiifsC; és 

· ''iUL is 'alkafina!z1i~:-~illilillliiklLJié)?~}~ akut 
embólia eseté,ben a napi adag 80 OOO.:_ 120 OOO NE
ig is emelhető. A-k~lés~$-+,-3.,;:n_apjáil\;ftz~iadákot 
c<;ölili.enteni_ kell,- de,~:_napLa.aag,: 2,5-_:<?~~~NE, (5 ml} 
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alá ne m{}njen. A véralvadási~~ gy~~p.f.ID:eglli.t~~ 
roZása. szük.séges. A legD;agypbp.-~gys~n -~:4 ml. 

MqúeSfzés:_ ~ Csa~,-.:V~n;.e __ >~dh;;,~- -~--~i __ _ otf~s 
' · rencrentéZéSe szerint'{légfeljebh hároJ:!ra~alo~al) 
':iámétélhétő. ,.,_,,, ,_, .. "' 

~';:"c~~6í~;-~i:k5;,:nü,~Jmj~~-~~-ás~fr-.:~~r~t4,6o..-Ft.>. 
:," 

IIE~Tlll'Í.EN'l'E'J'~UM· 
<K:.Gy:;· 
',j;a,bl.J))),g 

összáétel(T titbl. 0,5. g hexwne·Hijdét>tetra.fuin.-·öt ::·él 
,, __ .--t~talm3,?.:·_-,, _"_._:-·_-;"·-·. -.-·, ____ ., 

JaV8u&tok: H-úgyritftk_',.~k_ut _éS ._kr6~S' 
cyétitiS;- pyeJocystitfS:·_· -·"-,_'- ,,_ ""' ,_, d 

A~gOJi·S~ -~ 6r~~il~:)- 1i1áb1.f-~% ".'óli~FV!,heiri:'"EI• 
_;_a __ viZelet lúgos kétnP:a~,-~k~o-r:.a. ~·i~~·~.;:::~~~··. J 

curnOt (5 : 200) Va;gT ~'a±n:m.oniuffi · 
J&_:~ _2~0) _re~delj~-.. ~öni;a_ több -~V:~~pfillal, 

Megjegyzés: Vény nélkül is kiadható. 

'CSomagolás: b. 20 tabi. 2,- Ft> 

HEXETIDJN 'K.Gy/ < :···· 
hÜvelyiclp 5 riig, plilj,p,4% 

:- 'ÖiZ:V~~i~:~g;o~)~~e~:e~::~~~;~;·'··,;·~ ··rli~~z. 
;J~aUaWk;_J~d:maen,~ nem gonorrhaeás .c,-.fe,J:tí»iéilés 
:: .. --~ ·_flUor-'(trichom()~S.S~ lmo!iiJia. stl>.).•, •. ,; •• · ••...•. ' L 
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ffiBERNAL EGY'.r C 200 
·. d.t'azsé 25 mg, draz~é '100 mg, cseppek, 
inj. 0,5% és 2,5%, végbélkúp 
Összetétel: l drazsé 25 mg, Ut loo ing· chlorpromaz. 

hydrocblor.·ot, _ _. _____ :_,._-_ ._ ... , 
l üveg (10 ·ml) csep~~-- ~.4 g_-chlo_rpl:Jin?l~:~Ydro-
c~or.-ot, - _ .· _ ... 
l amp. (5 ml 0,5%) 25 mg, l amp. (2 m1 2,5%) 

.·50 mg chlorprömaz. -hydrochlor.-ot, 
l 'végbélkúp 0,1 ·g chlorpromaz.-ot~tartalmaz. 

Jav~tók: P~óho·m-ó0r0s n~~é.?._izg~tOttság, 
agtessi~tas, hlillticihoSis,··_s·ZC?~origá$. ·- :M;űtéti elő
készíté,s, __ pot,enciált ailaegthesia~_ 'bt-berí:úit.ió, ec
lampsia, terheSSég! bá:D.Yás. ~ vegetativ.di,stonia; 
malignemás ·:fájdhlrnah:: : ~Mn adjuváriliként. _ -
Gyermekgyógyászatban-·:~izgatdttS_?g~"-há.nyáS.'-- ' 

Elienjavallatok: Alk0p_ol~/:'b8.rbitur4J~_~gy,báin-ll1Yen 
más coma; {Barbiturátokkal_ együtt _adVa óvatosság 
ajánlatos). 

Ad.agoiás!-ParmteraliB allmlnlB.zá.sa. iml- es: i V.· -mind
azon eset-ekben indokolt; am_elyekben gyors hatást 
kívánunk elérni vagy a beteg állapota miátt az· ora
lis adagolás keresztülvihetetlen. - Im. a 0,5%-os 
5 ml-es ampulla t~~almát mélYen a.,·glu~~ #Xli::i;i
za.tba. adjuk.- Iv. a 2,5%-os'2 ml~es,~t;Upu)la. ta-r
talma, __ csak megfel~~?-·- hígításb~ __ ;adh8.tó::'lassan 
(2--'-5 perö'a1att). ·· · · · ,. · · ••• · ·· 
JJ)ln/Jttek egyszeri adagja !il~alú.J?.a_n ~ drazsé (2.~:-~g) 
vagy 20 csepp (kb. 25 mg) vagy l végbó!f>ip (100 
mg). Ezek a mennyiségek lassan emelhetők naponta 
3-sz-or -2 drazséig, 3-szor. 20, cseppig -vagy' a~szor 
l végbélkúpig. - A l 00 mg-os drQ!ZSé adngolását _SÚ· 
lywabb psy_Cki(JJ;riai-· és:1iéu?'Ólóg-iai kórjari/wJc e8eté
b_en .mindig ~: ke~lő szako.rvo.~ S?;abja meg.:_,:· f 

G'[Jermeki:ulago'k;_·5 éVes' 1f:Opg.:brtt1is _(dhízs§;)ú;epp) 
vagy intramuscúlaris a1klil..t:Uazá.S Eisetén' teBtűlykg
onként 1___:.2 mg, 5 éven felül a felnőttaditg . ..egyhar
mada :vagy,fele adagolandó. Szü#:ség;;e;tlt;)~. f!zaz 
adag naponta: 2-:-:-3-szor megismétélhe tő_~ ·_:Réé_t_alisan 
az átlagos l Hibernaletta kúp-(25jTig}_;-~ Sp_agleg
feljebb napi 3-szar l kúpig (75 mg)- emelhető. 
A gyógJiszer -bevétele,;·jn,_-_·'álkalmazása_ után 8-
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1_0 órán belül, vagy folyamatos szedése, ill. 
esetén a kúra időt!lrlama alatt járművet ve,zetoi; 
magasban vagy veszélyes gépeD. dolgozni 
Alkalmazásának~ ill. -hatásának tartama ahttttilos 
szeszes italt fogyasztani. 

Mellékhatisok: Parkinson'os tünetek, ÚwliYcB.rdia,· 
mérsékelt: vérnyomáseséS. :-rutkábban: a vérképző 
rendszer zavara, májártalom, photosensibilisatio. 

Megjegyzés: ~ Csak vényre adható ki és az 
rendelkezésére ·szerint (legfelJebb három ailrn.lo>m,,' 

mal) _ismétruhető._ ---: A 100mg-os ~~E~·:r~i~~i~r éS 2i5%..ios irij6kciót az a szakrendelés 
s_zakorvosa réJ;ldellieti~ aki ·a __ gyógysZ?r 
Szerinti betegSég-esetén a_ heteg gyógyszerelésére 
területileg és szakmailag illetékes. 

Csomagolás: 5Q dra'o'Jé: (25 ";g) 4,10 Ft, 
20 drazsé (100 mg) 5,40 Ft, 
I üveg esepp (10 ml) 2,- Ft, 
10X2 ml (2,5%) 3,30 Ft, 100X2 ml (2,5%) 
33,-Ft, 

, 10x5 m1 (0,5%) 2,80 Ft, 50 X 5 ml (0,5%) 
14,-Ft, . 
_6 db végbé~p- 2,80 Ft. 

HIBERNALETTA EGYT 
végbélkúp ', , , , , , ... 
(régi neve: Hibernal-végbélkúp gyer:rllekeknek) 

Összetétel: l VégbélkÓ.p 0,025 g chlör'promaz.-~ot 
taJri:u:\Z. ' 

Jávallatoko Lásd Hibernal. 

Elle~j~v~~~k,; t~Ct!=fiber.tiaJ.. 
Adagolás: 1 kúp J 25 n.gJ; ez az adag legfeljel,>b 
.3-~zor __ l kúpig'(75 mg) emelhető._.·"-.' · 

:Mellékhatások: Lásd-Hiberna1. 
l\legjegyzés: :!J!> Csak vényre adható 

rendelkezése szerint (legfeljebb 
ismételhető. · -

Csioimgolás: 6 db végbélkúp .2,'- Ft, 
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IDGANYKENŐCS fehér B. 
5% 

T 900 

Összetétel: l tubus (20 g) l g hydrarg. amidochlor. 
(hydrarg. bichlora.t. ammoniat.)·ot tartalmaz vaze· 
lin .tipu.sú kenőcsben. 

Javallat: HÁmlasztó dezÍ:ri:ficiens. -

Adagolás: Külsőleg, kenőcs. 

Megjegyzés: -~ Vé:q.y nélkÜI-egy alkalo~all~gfuljebb 
a legkisebb gyári cso~olás vagy annak· ínegÍelelő 
nieunyiség _adható_ k;i.. 

Csonlagolás: l tubus (20 ,i) 2~~-Ft. 

IDREPIN EGYT 
drazsé 

c 200 

ÖsszCtéteh l draisé 0~5 mg reserpiv , 5 ri:Lg·pi-ometha,.. 
_zin. hydrochlor.," 25 mg chlorpromaz. hydrochlor.· 
ot tartaln:iaz. 

Javailatok: -A-'_ psychoBisok _kezelésének:olyan-.-!;'metel, 
amelyekben a csak HJbetnallal v;a.gy: Rii>usedyllel 
vagy a kettő együttes adagolásával folytatott kúrát 
extrapyramidalis tüne~k zavarták-_ vagy akadá
lyozták meg. Ajánlatos azonban- a kÚiát·in~_ eleve 
Hirepinnel folytatni (az injekciós _ szaJtasz _l;tefeje· 
zése után) olyan betegeknél is, akiknél 8-'Hiberl:i81.·, 
Rausedyl-kombináció erőteljesebb hatása révén 
gyorsabb eredmény elérésére_ törekszünk.~ :K.illö
nősen megfelel a Hirepin az intézetből elhOC~tott 
b?teg. ott~oni gyógykezelésére, mert a Pipolphen 
kivédi a két nagytranquilláns.huzamosa.bb szédése· 
kor esetleg jelentkező késői parkinsonos tüneteket. 

. Ellenjavallatok: Alk?hol-, · ba.rbiturál- vagy bárD:rilfen 
más <:oma.- (BarbiturátokkaJ együtt· adva, :'óvatos· 
ság:aJánlatos.) 

Adagolás: Egyétú, és a beteg érzéke~J-ság~ szabja 
meg, így az alábbi-séma csak hozzávetőleges.-A kúra 
~ezdésekm· l (esetleg Y").drazsé ádásával győz5d
J~ meg- a beteg- tolerantiá:járól. A keZdő adag 
bevetele után--legalább 2 órán át feküdjön a beteg. 
Általános állapotát- és vérnyomását --álló· hely
zetben- is -'----"-ismétel ten ellenőrizzük; Az adagot fo· 

13* 195 



kozatosan- napi l ill·azséval.- 3X2,~,;ík!;;",,)é,,';; 
leg 3 X 4 drazséig emelhetjük. Az v; 

- a klinikai tünetek alakulása 

csak fokozatosan történjen~ ~Fis~:~~~~.~ tott betegnek 3 X l -drazsénál ne 
de itt is figyelembe' kell venni 
séget. ...:......_ Csak áJlandó ,orvosi 
alkaJ.mazható. · 
A gyógyszer bevétele,--ill. alk_almazása ':~'án,c8::~~0;; 
órán belül, vagy folyamatos 
8setén_a __ kúra_ idé?~_art~ma_ alatt iá•~;~;b~J·~:~;; 
'magasban vagy v'esiélyf3S ~pe-n 
AlkalmazMának, _ilL hatásának t'artama ~"" ""os 
szeszes italt fói'Yasztani. · 

, M~jegyzés: ~ AZ orvos 
a területileg; illetőleg 
betegellátó osztály, Szakrendelés 
orvosa javasolja. -
nek _az ideg-elffi.e 
orvosa, vagy 
üzemi orvos, 

·sen rendelheti. vényre ":;:Cci:a\;.:1;~::.:;)\ 
rendelkezése sZerint- (legfeljebb háróm 
ismételhető, 

-Cso~Ol~: 5o á1:azsé -~;50 Ft, 500 ~razs~ _5_5,___:__ Ft. 

IDSTAZOLIN A. 
G OOO/H 700/K 320/U 

ől dat 

J 96 

Megjegyzés: ~Vény nélkül egy-alkalommallegfeljebb 
a legkisebb gyár~csomagoláswagy-annak megfelelő 
mennyiség adható ki~ 

Csomagolás: l üveg (10 ml) 2,~ Ft~ 

HOGIVAL K.Gy .. 
olajos inj. l mg és 5 mg 
Összetétel; l amp; (l :ínl) l, ill. 5 'irig oestÍ'on. acet., 

30 mg alcohol benzylio.·ot tartalmaz (l mg = 
10 OOO NE) 

Javallatok: Primaer amenorrhoeU., SEJdundaer ::ame
norrhoea, raro· éS hypcirilenorrhoea, 'menori'hagffi_., 
geni~alis hypóplasia, cast'nitiós: é:S\-:~imaxos·tfu:iétek, 
a-1actatió·megszüntetése~ · -' 

Adagolrun Primaer amerwrrlweáha?a- k&ászeríien ·20-
25 nap alatt összesen 30-60 mg, (naponta. l ~3 mg 
vagy háromnaponként . 5-I .O-mg), az utolsó,_ 5-7. 
Iúipon célszerű a .készítményt ,s!Ú'gatesthormoimal 
-együtt sdagolni. 5--IO napos:·szünet után- a kúra 
legalább 3-szor ismételendő.- Ha: a ·vérzés megindul, 
az-·adagot fokozatosa!)., csökkentjük:.· A fenntartó 
adagot egyénenként -kell meghatározlli. 
Secundaer arne_n,_o-_rrhpea, 'lm·o- As l?,Y_]XYftU!:nor,rJweáhan 
a cyolusll. és 12. iiápján l!h-l_O mg~ot :W.jiciálunk 
im,.,H~_két hét múlVa vér:res:ip.d11l_meg, .~_a ke
zelé-s. eredményes, és a fen,ti itiódon több hónapon 
át túladagolás v:eszéljre._ nélkül--- __ rp_egisÍné~lhető. 
Ered,inénytelenség ésetén a: feltételezett· __ ~ycl-q:s 23. 
és 25. p;apján. 1-1 amp. Lin,loV;Jl;riil inj.·va~. kiegé
szítl~-et.l?-~ H~: 'á _yér~ ekkor sem; jelent ke~·~: úgy a 
prim_aer,_affienorrhoeáil_álleír_t aa_tigolá.si mód_köve-
tendő. , -
Merwrrhagiás-' vérzésekhe:n ··a. vérZés .. elSő- napJától 
annak rp_egszűnéséig,'fi_-:-"-IO_mg-pro die_im~-Genitalis 
hypoplasiában a cyclus 16----'20~- -n8.pj&ig összesen 
20 mg~ot injiciáljunJ:~:: im., eredmény1;E.llens~g, _e~n 
a ,ey cl uS: elejétől kezdv:e kéthaypnkénti. _·_öSs~n 
30_' mg HÓgiValt -~Unk. . : .- _ . _ ·--~-
Caatraü& és cli1~ fünetek befolj#l.á&k~ ha
vonta összeSen ~lO~szeÍ' -~ mg androgeni?kkel 
vagy más gy?gyszerekkel -_~gytitteooJ?,, ·,f}·Z. egyéni 
szükséglet, tűrőképesSég figjelcmbevételév'el, akli· 
nikai tüneteknek ·J:heg:feleiOOn:, - ~-
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A lactatio megszün.tetésére késői abortus és halva 
szülés ·esetén azonnal 5-lO._mg; majd 2-3. napon 
át naponként 5-10 mg ií:n. 

Megjegyzés: + Csak· vényre· adható ki~- Az --orvos ·· 
rendelkezése szerint (legfeljebb háiom allrnlcmrroarl 
isinételhetó. 

Csomagolás: b. 5+ l ml am p. l mg 2,- Ft~ 
b. 5 X~ ml am p. 5 mg 3, 70 Ft. 

HORMOFORT K.Gy. 

o~ajos i!lj' <·• .... · .... 
!)S.zetétel: l SWP· (2. ful) o,25 ;,· ·,:;~:~~~~~!!:::;~': 

éapron;, 0,05 g urethanum, Ö, 
cust tartalmaz. 

Javallatok; Haljitu~alis~· ~é;sli~m~m~in~e[ns~alb~olr~t;u;s,~~~~· (hypolutein 
endometrii, 
rok,--meno-, 
kizárása után). 
mus esetén, valamint primaer és ame7 

norrhoeákban oestrogen-adagolással együtt. ._,; _, 

Adagolás: Habitualis. és i..rni:nilléns a bOrtriSok esetén · --~,:-
1-2 ml_(l25-250 rúg)--intramuscularisan, ·" 
gyászati megbetegedésekben az esetleg 
oestrogen-szint ·'biZtosítása mellett 
1-2 ml (125-250 
"gesteron-szint · · 
időponthan következik be. 
szint csökkenése 'iniatt 
zés jeleD.tkezik, az_ :iitj8kció 

Me!=::_=ép~=~á.s~~;ru::~mtá~t~e~~e~:t::~~:: 
mOt, provokállW:t: --- ·-

Megjegyzéti: · -~ -Az ·a _ szakreri.delés ~~~:~~=~~· orvosa rendelheti, aki a. gyógyszer 
rinti betegség esetén ~- be:Wg 
terilletileg és szakmailag illetékes. -
adható' ki. Az orVos rendelkezési::_ szerii-it (legfE,lj~bb 
három alkalommal) ismételhető. 

Csomagolás: lX 2 ml amp;·6;40 Ft;· 
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HOVALETTEN, B. 
drazsé 

A 200 

Összetétel: l drazsé 25 mg extr. :valerian. sicc.,- lO mg 
extr. humuli lupuli sicc.~ot tartalmaz.- _ 

Ja'va112.t0k: Hysteriá, neurastheni_a, __ p~iuilimacteri
um, ideges ingerlékenység, neuropB.t-&a! .. _--~-

Adagolás: Nyugtatóként: naponta 3~sz0r 1-2 drazsé. 
Altatóként: egyszerre 4-5 drazsé fél órával-a lefek
vés előtt. Főleg járművezetők, magasban vagy 
veSzélyes gépen dolgozók csak az orvos által - az 
egyéni érzékenységnek-megfelelően- előírt-adag-
ban szedhetik, ill. alkaltnazhatják . 

Megjegyzés: Vény nélkül is kiadható. 

Csomagolás: b. 50 drazsé 2,- Ft. 

HYASE Human . 
in j. 

mM970 

Összetétel: I- porampulla 150 NE hyaJ.uronidti.st, 
l oldószerampulla 2 mí aqua dest. pro inj.-t tar~ 
talmaz. 

JaV81latok: A készítmény eredményesén alkalmaz
ható a sebészetben, belgyógyászatban, n6gyógyá
szatban., orthopaediában és szemészeti gyakorlat
ban; pl. helyi érzésteleni tök hatásának gyorsítására 
és fgy nagy területek érzéstelenításére, oedemák, 
exsuda.tumok_ és vérörplenyek felszivódásának elő
segítésére, folyadékpótlás céljából adott hypoder· 
maclysis felszívódásána~ gyorsítására stb. 

EDenjavallat: Rosszindulatú dagana.:tokba,:-f~zött 
te~ületekre vagy azok közelébe a sz6r6dás veszélye 
nnatt_-Hya;sét- _:fecskeD.dezni nem sz8.lJad. A: Hyase 
a test más; ép területeiD -ilyenkor is alka.Imazható. 

Adagolás: A liofilezett am p~ _tartalmá~ a mallékelt 
old6szerbén (2 ml desztillált viz) feloldjuk. az olda· 
tot l órát) belül- fel kell használni, .mert hatékony~ 
sága még 2-10 °0 közöt.ti P9;mérsékleten _is gyor· 
san csökken. Általában egy ampulla alkalma d sa 
'elegendő, Nagyo bh'. terület infiltratiójáho_z," ~ szem. 
csepp készítéséhez vagy kötések nedvesítésére szol-
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gáló oldat elör~tas~-o~ar~"b'~·-:zo~t~óru~-~ás:· ~~~j~g~~~ oldattal5-szörösre 
érzéstelenítésre 
hozzákevel'jük. Ugyanígy l~'et 
esetében is. Hypodermoclysis :esetében a bőr 

. olyall tűt_ szúrn~·- ~el y he~_ :~Zoritóva,!: ~~-t gumi~ 
- csó- útjáJiinfú:zi6s, paláck csa.tláküzik. A_ fj'uinicsövet 

a szocltó ·alatt· fertőtleÍlÍtjük, Cs: vékony tűvel ellé.
tott -fecskendő segítségével b~ecSkendezziik 

, . Hyase~olda.tot. A esövet _ záró s;",>r!ioót rrt..,:nvih•a 

me@n~l~l'u!k;·~~!z~,1mifu!'mj'ó1t~-'~~~!ii!il~~' 1000-.ml oldat ;gYors 
,_ · ziós--OldS:t 

tolja a 
szerű 
naponként vagy 
helyeire im. vagy sc. fecskendezzük 

Megjegyzés: of< Csak vényre adható ki. 
· rendelkezése szerint (legfeljebb három allihloiT.n'.,;.i) < 
ismételhető. 

. CSomagolás: 5Xl porampulla +_5)(2 
· ampulla 6,10-Ft. 

HYDROCODIN. EGYT-A, 
üij,, tab~,,'cseppek .'. 

'Összetétel: l amp; (l; ill; 2 rur 
hydrocodein.-bitart;~·ot, - ·.
l·tabl. :o·.o1 _g dihydroC_öde:iri:-bitart~·ot, 
l üveg 0,6 g"'dihydrocodeiri."· bitart-.ot 
15 m1 szeszes.:vizes oldatban.: 

Javallatok:Kii'högésc,,ilJaJpiMs, .fi•jda-lon<dsillap,ftw• . ·•··•• 

Adagolis: ·-N~r)ont~'-i~a · n:·~~;;;,~~~Z;!~:~~~i&;~· 
_ ._·tS,bl,,vag§ 5-W cseiJJ,l·.'.·< 
.·- kéves8bb. 

F6leg járművezetők~ ~:~::.~~~::·:~:~&.:~~ pen dolgozók csak:-iz Orvos_ áJ.t_a;l·---:-- az 
·kenySégD,ek megfel~lőetf- előirt· adagban · 

· :tik, iJ,l. alkalw_aizh_atják' 

Megj~ayz~: . ~ AJsak. .vényt~., ~tó.· ki e•:ys'""' 
alkalommaL 
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Csomagolás: bo 5 X\ ml amp. '2,~ Ft, --b. ·so-x·Llnl 
amp. 20,- Ft; · 
b. 5X2 ml amp.- 2,30 Ft,,:-?.- .50 X 2 ml arnp. 
23.-Ft; 
b. 2'0 tabi. 2,50 Ft; 
l üveg (15 wJ.) 3,60- Ft. 

HYDROCORTISON KGy. mYIOO 
szuszpenziós inj. 
Összetétel: -l ü,veg-(5-rol) 125 mg hydrocortisOn . .:acet. 

microcryst., --25- mg -lido.cain. hyd'rochlor;~·ot ta.rtal· 
maz 5 ml propilénglikol __ tartalmú vizes_ swszpen~ 
rióban. · 

Javallatok:-Osteoartt..:rit.is,--különféle (tér~_~, könyök-, 
-csípő-) monarthrosisok; rheumás- és -egyéb eredetű 
arthritisek-ftbc·s-és gonori·hoeás arthritisek kivéte
lével}.----' Periarthritis, humeroscapularis, <bursit,ie, 
epicondylitis, tendovaginitis; contraeturák~ · -
Ankylotikus ízületek műtétje-előtt,-:továbbá általá
noS corticoid·te:rápia·-Iocalis kiegészítésére . 

Adagolás: Az ízület nagyságától és a megbete'gedés 
súlyosságától füg'gően- 5~25 -mg intra: és.periarti~ 
cularisan; · · _ 

Mef!jegyiés:: Ifi_ CSak 'Vényre :adh~ tó ki' egyszeri .alka-
loirunal. ., · · - - .-

Cso~olás: l üveg (5 nll) 4,7~ Ft. 

HYDROCORTISON ·KGy. 
kenőcs l% és2;5%' 

Ir '200 

összeté~I: 1 'tuQps o;ö5 -g, m. o.l.2.s_-.g;hY<4ócorti'~o
- numot tartalmaz .5_ 'g lemosható, kenőcsben. 

,•c•·····•·Jri•v•llatoi"'Ekzem8:---különféle1forriiái; akui:éS: króni
kris·dermiltit.isé_k, erytlliűdernlia, e~udativ eliathe
sis bőrtünetei, Í_:lru.-i-i.tus ·- senilis;. prm,.tUs -- a:U:i et 
-vulvae, fejbőr seborrhoeá.s·ekzemája. 

Adagolás: Az érinte,tt bőrfelületet a-ket:~:~ce~l rw,po:J?-ta 
2--3-szor vékonyan békeújük. ·"""";.. \ ·-.'-' 

Megjegyzés; 1ft Csak- vényre adhatÓ' ki. A~ Ó~Vos 
reridelkezése,Szerint (legfeljebb három alk8Jollllli3l) 
ismételhető. 
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Csomagolás: l tubUs _(5_ g) l% -os 3,90 Ft; , l -:t-q buS 
(20 g) 1%-os 12,10 Ft; 
l tubus (5 g).2,5%-os 7,30-Ft, :1 tubu's" (~o 
2,5_%-os 25,10 Ft;· - -

HYDROCORTISON .. EGYT 
szemkenőcs 
(chloramphenicol-tartalommal)-

Összetétel: · ing 
acetic. 

nem 
cyclitia, nem. gennyes 
pemj:>higusa, a szemhéjak 
a -szem· fizikai- és kémiai ártalmak 
fellépő gyulladásoS megbetegedései-,_ 
electrica: 

-EUenjavallatok: .Minden felszínes" és 
gyulladás (hypopyon-keratitis és 
neae stb.), trachoma, -báinrilyen ·~~=.t~;:,~! 
lés. ChlOi'ocid-túlérzékeriység esetéri n 
ható. 

Adagolás: Killső!eg, a klinika~:· ~i~ ~::::~•:::Ji1#{ -;naponta 1-2 alkalommal. 
mazása után rövid idejg 

Megjegyzés:- +~. Az a 
orvosa rendelheti, aki a 
rinti -betegség esetén a 

ao.na1oo.'':':·a• orvos .rendelkezése sz<•rn>t i(l"!!feljebb. 
három alkalommal) ismételhéÍií. 

Csomagolás• l tubus (2,5 g) 2;90 Fk 

HYDROXOCOBALAMJN. K.Gy .• 
inj. 100 pg 
Összetétel: l amp. (1. ml) 100 pg by·ilr<>Xo·col>a!•>Íni~ 

num~ot··tarta.lrnaz. 

202 

Javallatok: Anaemia perniciosa (neurológiai elválto
zásokkal vagy anélkül}, egyéb macrocytaer anae
miák, illetve minden olyan eset, amelyben a B12-

vitamin felszívódási zavara kimutatható vagy leg
alá.bbis feltételezheteí. Megkisérelhető még neural
giákban és neurotrop vírusbetegségekb~,J1 ;:--egyéb 
kezelés mallett - a kisérő tünetek etiyhl~re. 

Adagolás: Általában hetenként 2-3-azor egy ampvÍia, 
egy-két héten át im. A reticulocyta-crisis éS a vörös
vérsejtszám emelkedése jelzi a terápia eredményes· 
ségét. Fenntartó kezelésként havonta általáJ:>an egy 
ampulla 'elegeí:tdő a vérkép ellenőrZése mellett. 

Megjegyzés: ~ Csak véllyre adhát6 ki. Az orvos 
rendelkezése szarint (legfeljebb három alkalommal) 
ismételhető. 

Csomagolás: l X l ml2,- Ft, 25 X l ml50,- Ft. 

HYPANODIN B. 
inj., végbélkúp 

A 600 

Összetétel: l amp. (2 ml) 500 mg amidazoph.~ 5ŰŰ mg 
urethan., 10 -mg coffein., 100 mg phenobarbital
natr., 10 mg procain._ hydrochlor., 0,05 mg scop. 
hydrobrom;, -0,2 mg -h;Yosciamiri.- hydrobrom.-ot 
tartalmaz. 
l kíip 0,6 g amidazoph., 0,2 g'phenobai'bitaL, 0,05 g 
coffein., 0,0004 g hyosciamin.- hydrobrom.~ 0,0001 g 
s·copol. hydrObrom.-ot tartahnaz. ' 

Javallat: Fájdalomcsillapítás. 

Adagolás: Naponta 1-2 rnl sc._ vagy im., vagy 
1-2 kúp.~ . . . .~ 
A,., gyógyszer .bevétele, il~. alkalmazása. utan _8-10 
órán belül, vagy foly~tp.atos szedése,_ .ill. . kezelés 
esetén a kúr~ időtartama alatt j_árművet vezetni, 
magasban vagy veszély1~'lS gépen clolgozni _,tilos. 
Alkalmazásának, ill. hatásának tartama alatt tilos 
szeszes italt foifasztani. 

M~jegy2'.és: ~~ Csak vényr~· ~druttó --iri.·_·Az-.. Orvos 
rendelkezése szerint (legfeljebb három alkalommal) 
ismételhető. 
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Csomagolás: b. 10 X 2 ml- am p. 2,-. Ft, b. 
amp. 20,- Ft; 

. 6 kúp 2,- Ft, 100 kúp 33,~ Ft. 

HYPEHOL KGy. 
tabi. 

. . . 
-Ö~~zetét:el: I-tabl. ·l g carbarrUd. peroxydat.~ht_ t• artat. ··• 

J~v3natok: F~~f.öti~nítő, vér-ZésCsm_ ~- aPít.ó. 
'' __ ,_ ---------- ,- --

~dagolás_: Külsőleg_l-10%-os_ oldatban. 

Megjei;-zés: VénY hélkill is küidh!itó. 

Csomagolás~ 10 tabl. :2,- Ft, 20 _tabl. 
100 tabi. 12,.10 Ft, 500 tabi. 62,50 Ft. 

HYPNOVAL A. 
tabi. 

öSSze:téte;H -l tabi. ··o,2 g hyclobarbit8.i-ot taJ•talmru";,; 

, .·Ja~ik: di'e~:p~;r~es~~s:~io~1e~·, s~;~:~::ITti:~:~,~~:;:;~: 
' . Féleleinérzés, tachycardia, tremor. . . 

AdagoJb":-- F'titnőtieknek 34~1 -Í~bl. 
)4-Y" tabi. 
A tablettákat kevés -v:ízbe:h oldva v€'""'üld~e;i!AS 
cukros vizet-vagy meleg teát itatunk 
A gyógySzer. bevét-ele, 'ill. 
?_ráJ:!. __ belül, .vagy~.foly~a_to~ 
esetén a kúra'.-időtartarna: alatt 
mag8;sban----Vagy _vl:ii:izéljés-·- gépen 
Alkalmazásának; ill.:·hatáSána:k tartama 
szészes italt· fógyaszt·ani. 

Megjegyzés: ~ Osak vényre- adhat.ó 'ki.-. Az or'Vó\ 
rendelkezése szerint (legfeljebb három ~ll<al•l'lJ~," 
ismételhető. · · -' · -

C.omagolas: 10 tabi. 2,- Ft. 
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HYPNOV AL·CALCIUM A. 
tabi. 

A'200 

Összetétel: il_ tabi. 0,2-'g cyclobárbital. calc.•ot: tar~ 
··talri:taz. 

JaVáJiatok. é's a'd&goláS:. láSd,; B:ypno.vaC-;,-:::;--:- ---~~:: 

Megjegyzés: ljl --Csak vénYre adható ·kt._·Az- orvos 
rendelkezése szerint (legfeljébb három alkaJ.ommal) 
ismételhető. 

Csomagolás: 10 tabi. 2,- Ft. 

HYPOPHYSIS SZIPPANTÓPOR 
K.Gy. ·lllQ 500/N 200 
Összetétel:' 'i fiola 200 NE hypűphys.·p~ pp~t:. hy. 

, pophys.diotal. ad 0,_5 g·qt-tartalpl~~-:---

, Javállat: DiQ:betes -insipi<fuS. · , 

A~golás: -·Órrb~~p:Pantá'~r~>"-~t' -~jj_ 'kő~'-'fcn~~tt kis 
csipetnyit (kb. 0,05--0,010 g), sz~g res'e-tén na
ponta 2-3-szor,- a bet~g érzékeny~ Szerint. 

. Mégj~zés: ~ Diab~tes llisipiduShau Szén~dő beteg
nek a ·kezelőorvos (körzéti~- gyern:i6~öí·:r.éti,_ ~mi 
orvos stb.) kórhá_zi javaslat-'al.apján"térítésmentesen 

'rendelheti. .:_ Csak Vényre- adható-- '.Iq. -Az Orvos 
'·rendelkezése·_szerint- (l€ígfeljebb hái-om aJka,lOmmal) 
ismételhet5~ 

Csomagolás: l fiola (0,5 g) 2,--:-Ft. 

HYPOTIDAZID Ch. 
tabi. 25 mg és IOO mg . 

. ' - - '- ---- ~ -----

N 100 

Összetétel: l ta b l. 25 ing,- ·ill.' 100 tng: Jiydro'chloro
·thiazidi-ot -tartalmaz. 

Javallatok: Oedemás áJJ.apot és hypertOirla. ·Főbb in
dikációs területei: congestiv szfvelégtelenség, akut 

·. és-krónikus glomerulonephritis, máj·c_ir~P,osiS okoz·· 
ta ascites és oedema, terhe~gi-tox_~miás oe(]_ema, 
víz-retentiós obesitas, corticbSteroidók-: által-'· Oko
zott- oederria. 
S'ajátos: gyermekgyógytÚJZati j'wvallat: Nephrosis. 
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különö.sen 
fokozott óvatosság 

vagy collapsus ellrer~ül~·=-,~·~:~:~:1i,!~~~:r:~~j ürítő hatása. ·rriiatt, · 
'goiásakbr a: hypokalaemia 

napi ~ g kalium chlo_rat.-ot vagy kalium 
ot is adagolni. ' 
Gyermekadagok: 2 hónapoS kortól 14 év<;iii.< km'i~ 

l mg/kg/di~~~2--=3~ré~!szre~~~!'5l:;~!tfei~~~:f 3--5 napos 
keZelésre· ugyanekkora 
}..;,..:_l napon. 
Hosszan tarlAS kezelés- esetén 

-liumbevitel (gyümölcs, főzelék, cs::i):~~:~~t~f~ 
a fent.,.iS!ller:tl_etett káJiu.tppótlási vali'""" 
l;vikéne~_ bevezetése. _ _ ,_ 

-Főleg j_á.rnlűwi~tők, magasban vagy.v·;:~"!·;~~i• 
pen d.olgozók csak az orvos által- az : 
kenységnek megfelel6f3n - el6f:ct. adá8'ban 
tik, ill. alkalmazhatják. · · 

Megjegyzés: of< Osak vényre adható· Jci. 
rendelkezése szerint (legfeljebb _három alH"t''"!''ll• 
ismételhet{). ~ : 

Csomagolás: .20 X 25 mg tabi. 2,~ , ,,, ~''"· 
· tabi, .20,- F~ 

20 X 100 mg tabi. 2,50 Ft, 
25,-~t:' 
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Javailatoiri Elsősorban aZ elmeosztályi-ól elbocsátott 
schizophreniás betegek hosszú --időn át-, végzendő, 
ún. fenntartó kezelése •. _ 
Idült -paranoid schizopbreniás~-betegek rehabilitá
ciója, munkaterápiába állitá.se..-.és a_ társadalomba 
való beilles;zkedére·; Súlyosabb izgaJ.rni _állapotok 
esetén- elónyöSe_n-kombiriálható .erlSsebb_~ ~;i_c]lo
szedativ hatású, nem _fitiőroZótt nelii:ole:P~
kal.és .rel.a.xációs- ES-k.ezeléssel. 

ED~njaVanatok: ·ParkinsoD.-Syndr-otll~, ·mOZgAszaya
rokkal járó be~e~ge~,_ depressZiós· áJlap_~tok~ 

Magolás: lGzárólag intbmmscqlarislliD.; . ]ehet61eg 
intragluteaJisa.n'ádható,-az ·amPuii.a.:hásZnálat előtt 
felráza.ndó. Az injekciót hetenként egyszer. ·adjuk. 
A kezdő adag-általában 3 ml, a.mély-a. szükséglet
hez mérten 4J·majd·5 -ml-1'6.-emelhető •. Az,cipt:imális 
hatás elérése után ·az adag fukozatosan- és lassan 
csökkenthető a fenntartó hetiF-3 ml-{:b--6-mg)-ig. 
Tartós kezelés esetén·; 3-4 -hetenként. az .injiciálás 
egy ·alkalommal elha.gyhatói A· kúra idő_tartam.a 
3-6-hónap, de egyes esetekbEffi_,l- év is lehet. 
Az ·Im.ap szuszpenziós~ injeKció. tartóS- _hlitású 
neurolepticúm; az- injiciált mennYiség 60%-a. a 
szarvezetben még a.··bead_ás után -7_--nappa.l is ki
mutat:p.ató. 

Igen kifejezett antiPszichotikus hatása van, -szinte 
szelektíve hat a -ha.llucinációkra,' .aZ- 'éri--zaVarokra, 
a·téveseSZmék:rwa specifikus gondolkodási zavarra 
és az autizmusra, tehát_ a · schizophreniának -csak
nem valamennyi kórfolyamati tünetére,- emenett 

..azonban az _emocionális izgalanira és_-.,~-pszicho
motoros agitatióra is igen kifejezett fékező hatást 
~OroL · 
A téveseszmék effektív töltését C.Sökkeritte·a·b·ete~ 
get hozzáférhetővé_ teszi a--racionális psziyhot~rápia 
szániáJ.-a. 
A cardiova.soularis apparátusi-a hatása-nincs, a vér
nyomást- nem -CBI'.iklrenti, 'orthoStatikriá cóllapsust 
nem okoz. 

1\-lellékhatások: Extrapyramidalis--:hypokinesis' vagy 
különböző -dyskineaisek-,_-enyhébb formábari kb. a 
betegek ,25% -ában lépnek fel.- -Kivételes· ··esetben 
akatbisia is ·jelentkezhet. Mivel az extrapyramidalis 
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arthrosis deformans;-- osteoarthritis; sporidyla.rthro· 
sis, coxarlhrosis, spondylarthritis · a.nkylcipóética 
(:rhorbus Bechterew), arthritis urica; valamint: peri

·-artbritis· humerOscaplllaris; :bursitis,. tendinitis, 
teridovaginitis, synovitis stb.- esetében. 

EnéhjaVaUalok: Ui~~'- \i.6lltricu1Í'-és ___ ,d~od~~ :';Í:'erhés, 
s7.optató anyáknak ·és gyermekekn'ek'liem~:~~tó. 
Olyan betegeknél, akik korábban a gyOmoJ.-bél 
huzam súlyos megbetegedésében- .szen~tek,. to
vábbá- -epilepsiában,_.Pa,rkinson·kórba.n, emotiona· 
lis és psychiatriai kórképekben fakóz-ott óvatosság
g_~ adagolarip.ó. . . ·-----

Adagolás: Egyétri me8'itélést -igéi:iyel, a beteig:-tűrő-
képességének figyele[.nbevételével. · . '- ' 
Átlagos kezdeti adagjá felnőtteknek naponta 2-3-
szar l kapszula vagy 2-s7..er l kapszula (dé] ben és 
,este) étke7..és közben vagy közvetlenül_-az étk;ezés!3k: 
után, -majd éjszakára l végbélkúp 50-mg Vagy_~Szük-
ség eset.én 100 mg. · · 
Heveny-köszvényben a kezdeti~~ napoJlt_a.._~·-szer 
2 k8.pszula (dtslbenr,és.~.este} ,étk~~- J0zbeD, __ ;vagy 
közvetlenül az étkezések után, az akut rohamok 
megSZŰÍ1éséig valamelY-'húgjisaVüritést; fokOzó_· ké
szitménilyél együtt; ·majd éjSZélu\ra l 'végbélkúp, 
lOO'mg'. . · . 
Szükség · ésetén'aZ-adftg' -fok-ó:wtósfiil; ,kapsiulá.iiként 
25 mg·os adagokkal növelhető. · Általá-bari 150-
20,0' rn_g-os nap~;összadag _m~gfelelő- _teráj)~~ ~tást 

--eredményez, · · ' · · · · -

. M~ékliatásri~:= ;~z aqag':n'agys'á'gától:_f~őéD: __ ·_vagy 
· egyéni érzékenység· ·esét.én ~1őford~Tina,k- nem~ 

kívánatos, illetve káros--nlellékhatáSok (fejfájás, 
szédülés_. ·g:yon1or-bél panaszok_.· étvágytalanság, 

; ____ hányinger ,J.b~nyás;.;basmenéa/ az-,epigastrium -_nyo
másérzékenysóge), _alle11giás .jellegű bőrkiütés,- fül
zúgás, _hallási zavarok. hyperglykaemia; ritkábban 
a központi- idegrendszer· elv~Utozásának-kísérő je· 
lenségei _(aluszékonyság,,- zavartság,_ haJlucinatio, 
conv:ulsiók, .. depreSsiós állapotok vagy m.ás psychés 
zavarok). Az adag csökkentésére- vagy átmeneti 
megvonására a mellékhatások rendszerint -.:elm.úl~ 

'-, na.k.- Az _Indometacinumwkezelés elfedhe_ti az inter
'curreri~.fertő9",Ő. folyamato]~. jeleiti és t-ün~teit,_- ,v~.gy 
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Megjegyzés: ~-Csak ·vényre .adható 
rendelkezéSe szecin t {legfeljebb bárinn ••lkak>mma~) .·~.·j j 
ismételhető;'·· -

Csomagolás: 30. kapszula 5, 70 Ft, 3ÓO 
57,:'-'-Ir't";:. -'- •;-, '::--_" 
10 végbélkúp (50.:mg) 3,70.Ft, 
5 végbélkúp (100 mg) 2,60 Ft. 

210 

vérzés nem 
'újabb Infecundin-kezelés· a 
kezdhető. A· tabletták--szedése alatt 
niennyiségű: közti··vérzés· a· kezelés 
nem indokölja-.... ~rő'sébb, :;}lyell 

vérzés esetében a készítmény. szedését abbahagy· 
juk, s a vérzés első napj;:l.tól_szá;mitott 5. ~a.pon új· 
ból, elölről elkezdhetjük a 21 napos-kezelést.· 
Egyes.betegeken_a. havivérzések :nennyisé~net:: és 
tartamának csökkenése figyelhato meg, anu rma.-tt 
a kezelés· Et bbahagyása nem szükséges.- 'A fogamZás 
csak a tabletták rendszeres, naponkénti ll~ ese· 
tében kerülhető el. Amennyiben a tabletta bevétele 
este elmaradna, a mulasztá.st:- másnap reggel p6· 
tolni kell. 

Megjegyzés: ~ R~ndeÍhetősé~t-- killön ~t~ítás. sza· 
bályozza· (l. 66_7. old.)~- Csa~'_vényre adható ki .. Az 
orvos i-e:D:delkezése szeritit-{legfeljebb három alka· 
lommai) ismételhető. 

Csomagol_~=- 21 tabi. 3,50 _Ft~ 

INSULIN K.Gy. . · . M 500 
inj. 200 NE (l ml = 40 NE inzulin). 
Összetétel: l gan:i.idugós üveg 200 NE insulin. cry~._.ot 

· tartalmái 5-ml oldatb~-. · 

Javdatok: rii.abetes mellitus és szövó~énY-ei, ~~a 
cliabetica, hizlalókúra, hyperthyreoSlS, hepat1t1s, 
cirrhosis hepatis, schlzophrenia shock-kezelése.-: 

Adagolás: A beteg á.llapotától függően (vércukorvizs
gálat). Alkalmazása után ~10_ ó~án belül já:rrnű
vet vezetni, magasban vagy veszelyes gépen ,~ipl· 
gozni tilos. -

Megjegyzés: !fc Csak az insulin rendelésére -vona.tkózó 
Eü. Min. utasítáeban foglaltak szerint rendelhető 
térítésmentesen, (1. a 671. old.). -Csak _vén;yre 
adható'ki. Ha az orvoS térltéskötelezettséggel ren· 
deli, rendelkeZése szeriitt ;(legfeljebb hárón:i. alka· 
lommai) ismételhe.tő. . "· , 

Csomagolás: i X 5 ml ~dugós üveg 2,60 Ft~ 

EGYT J 400 

Összetétel: l tabl. 40 mg 5,7-dibrom,-8-benZoyl-o:xiéhi
naldinum, 200 mg broxyquinolinumot !·tartalmaz. 
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Eilenja.k: :M<ii, ésvos.,.L!gt•ek"•ség. 

A~ílgoláS~ "ji'~~itekn~c:·--_3':<1-tablet~a~-:-- _ '_ . ___ -_-
(Jyerin,ek~krú3~:·, ~ l~}~óna:POs kOrig·_ 3_X% t~bl., 
I-6éveskong3X%tabl., _ . ·: -_ . ___ -· 
7_~ves kor~ó_l __ 3Xl tabi. napon~a étke~ után. 

.- ;J\~_ékha_tás= --N~ha/Üa~entia;. vagy 
_ ·:- ~Jeníétle:ti érZés.--Ritkán -~"o az arra -

lamos egyéneken _- . 
OrVosi elleliőrzés 
ellen6rzés mellett 
megszakítás néllilil. 

l hónapot meghaladó' ~~~:;:ih~0~;:~~.~~t~it.l5 perifériá_s neuropathia, 
optic'tléphet' fel.--

, ~l~:~:;:~::=~i··~ ~~~~~.·1::~;~!&'2~·~:1 
· meriti.yiség adható-- ki. 

''O' '' ' ,.f 

Csomagolás: 20 tabi. 5,10 Etc .. 

INTRAJOD EGYT 
mj. 
il•szetétel: I amp. (2 ro!) 0,48cg h~~:·::;:r~~~";lr:!i;~:ir~i 

Jsoprqpanolum. dijod_.~o_t ({=.:"'-0,231 

_,' J~~~-~0~~-- .L~eS~ ; .~11i~r,i6sq\~o$~ vlire>ié•iy,;k 
be~gedése,'-a:~~~is:4,~for;m~;. _ ~: _. _,,,. '''"":~"""'>' 

Adagolás: N apanként 
amp~ _se;, .im~, iv,_ -

212 

ISOLANID KGy. H-100 
in j., tabi., cséppek, végbélkúp-'· 
ÖsezCtétel: l amp. (2 ml) 0,4 mg deslanosidum.·-C·t tar· 

talmaz s_zesze:3·vizes oldarban. _, 
l tabl. 0,2-5_rilgla.natosidum.Q·:t~ .- ... ,. __ -. 
l üveg sol. (10 ml) 10 lÍlg desl~nosidum {}t-{:k~ = 
40 csepp =-l mg hatóanya.gftartahnaz szes~fis~vi-
zeS oldatban. __ ., .," _ -·,_ .' ,. L" , 

l kúp l mg desfunosiduln-C·t tarf;ahna,z. 

JaVallatok: A keringési elégtelenSég (c~rdi~ deoom~ 
pensatio) helyreállítása és a cömpensatio:.fenntar-

' tii.sa~ ,, __ 

Adagolás_:_ A .Coinpe~~tiO\ 11elyreáll!.t~~:- ~~.fmnta 
.1:::-2 _.amp~- iv. vagy __ iiD:·•--Wetve =3-::-4~s;ier 20 
e.Wpp. illetve 6-8_ t;ablettS,_ illetve 2--:::3 klip _&lkal-
nÍa~t?;,_~:~ ·_ , .: __ , _.- ~-'' ... -.. -t.-· 
Compensat1o fenntf~.rtása-ra nap1 2~3-~. csepP vagy 
2-3 tabletta, illetve 1-2 kúp_szükSégEis. 
Tekintettel ·8,-rra, ohogjr. az· ;ísólanid·készítirién§ek 
gyorsan elirnirlálódnak'és;.:hein kumulálódnak, a 
f~?nntartó_ k~zeléskor. szünetek. ?eqttat-ása nem i~ o· 
kol~~ _csak ~p.to:J?cati?~ jelensé~k .~e:Jtép~-~kor . ..;_\. ' 

.,. Megjegyz&: ~~ cs·ak•y'ény're:Qdható 'ki• Az-orvos 
rendelkezése siérint "{legfeljebb három 8lkalommal) 
ismételhető. 

CSoinag'oJáS·: 5X2 ml amp·.· 2;- Ftj'-·50x2·.ml amp. 
20,- Ft; 
40 tabi. 3,- Ft, 250 tabi. 18,70 Ft; 
l üveg (10 ml) 4,40 Ft, 

; lll kúp 2,60 Ft. 

ISONICID 
,inj,;tábl. 

K.Gy, s~oo 

')' 
Összetétékl.amp. (2_ mtés-'10 ml) 50-mg;:.ill.: 250 mg 

isoilia#d.~ot~: , _._.,_ _ , ._ _, ._.,._-' ·"-''-~-
., ~ -~ab L_ .5?,,~g _isorlla.Zid.-ot,, tartain:t~~ 

Javall&.tok: T;u_Jletta: Gümőkór puhnohalis: és ,extra-
pulmonalis folyamatai: ,,·_ .. , _ ._ , ... ,,,-_ ..... 
l nj eke-iá: Puhnonalis és extrapulmoÍ18lis- tube:rowo" 
sis esetén, ha ·az Oralis':adagolás a bet'eg-:-állapOta 
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miatt,:~le~h~e~te~t~"!e~n~,~o~to~v~á1b~b~á~·~:E~[,~~!~:~~~~~,:~ rossz 
racis, hideg- tályog, tbC-s 
localis kezelésére. 

Adagolás.~ .. Tabt~:.·'-N ap:ci~t~- ·atmgo~ .. ~I_ o; ";l[fli,,J 
testsúlykg. --~ 'ilá;Pi. aaagot: 1Bbet6leg :egyszerr{}, 
kezés Utan adjúk 1Je. . · 
bíjekcW: NapohM ~5 mgJieatthilykg·sc .. vagjT--im., · 
ami 60 kg-os_ ~estsúly ese_tén kb. 8-12 mi-IsOnicid 
injekció nak' felel meg.-_ , J 
Az Isotrieid inJekció intravenásan; valamint 
the·c·aJisatfi~;-;ádható. -' 
EtirpYetnánl\1-lOcalis&n- 2-3 naponta 
fecskendeZiihk be 

._, tsöniCid~J.eSiStentiS. 
.'á:giógyszért'_~ kivéve; 
ésetébe:il Kdch-':hegatfv 
céljábótalkaJ,mazzuk ~más, 
lotic~~<i!_.,~~tt kell-adni.: ... - ·-· 

lllellékhahlsok: alakUlhat 
-~első tünetei a 

-:-. Az ... intézet, 
·.-mentesen -kiadni.

oldalon.) 

'· CsomagriláS:-50X2-ml,a.mp. 20,- Ft,510Xl9.niL~1ijii .; ;cl 
4:3,-Ft; 
200 tabi. 9,90 Ft, 

ISTOPIRIN R 
ta b L 
öss,;etételr'l-tabi:'0;5·gMid:ac<>t;ilsaJ .. 'o'b't,,rt.iffiiia~·"; 

Javallatok: Hilléses és rheumás m;~:;::~;,::::a~jl\i~[~t 
'fájáS-és __ egyéb fájdalmak:, lázas 

A<lagolás: Felnőtteknek ~~~::a~~~~~~zil~[J:'~~ .. ····~~Íf Gyermekelm~k 9· 'éV'8s·' 
v.~uabl. ,. 

r •• !~~~~:.,Vé~~ né~~• i_~-~-~~~~,,-: 
:-.Csomagolás: b. 10_ t~bl.·o2,_:_ Ft.-
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JODOSTRUMIT B. 
ta b l. 

· MSOO 

Összetétel: l tabL Ű,ö6 mg kal. jod.~ot tart·aiffiaz. · 

Javallatok: Str'U.ma. prophylMtik:us ·és terápiás kéze· 
Iése. ' -<"--,~~ 

Adagolás: Prophylaxishoz: -heti 1-3 t~bl._ Terápiár 
hoz: napi 1-3-szor l tabi. __ _ '· ~-

Megjegyzés: Csak vényre adható ki. Az orvos ren
delkezése szerint (legfeljebb hár()ID- alkalommal) 
i.SlnételhetO. 

Csomagolás: 50 tabL 2,- Ft._ 

JODPAPAVERINTHEOSAN A • 
drazsé 
Összetétel: l drazsé 0,02 g papa~er .. hydrochl,or., 

0,1 g kal._ jod., 0,25 g ·theobronrili.~ot-tartalmaz. 

Javallatok: Angina pectoris, angiospas~us-folya,ma
tok, arteriosclerosis, asthma bronchiale. 

Adagolás: .Naponta 3-sz~r 1-2 dXaisé~ 
Megjegyzés: 1ft Vény nélkül egy alkalommar lég· 

feljebb a legkisebb gyári csomagolás vagy .annak 
megfelelő mennyiség adható ki.~ 

. Cso~olás: 20_ drazsé 2,- Ft. 

JÓD-PÁRNA B. T 150 

Ö~~etéteb l pÓlYázott amr). (l ml)' l ~ml sol. jodi 
spir.-ot tartalmaz. 

Javallat; Sebellátás. 

Adagolás: Külsőleg. 

Megjegyzés: Vény nélkül is kiadható. 

Csomagolás: b. 6 amp. 2,- Ft~ 

JODTHEOSAN A. 
dra-zsé 

H 500 

Összetétel: 1 drazsé 0,25 g-~heobrp~•, 0,10_ g kal. 
jod.-Ot tartalmaz. 
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Javallatok: 
asthma bronchiale. 

Adago~:, .. ~ aponta 3-,s~or }~2- drazsé. 

1\l:egjegyZés: Vény né_Ikill: ~- ki_acÍbatÓ: 

Csomagolás( 20: dr~ 2~~-Ft. 

KALMOPYRIN K.Gy. 
tabi. 

ö-=:~; t;!"!.~t5 g am d .• .Wetyl~al." o:i35 i ;,;~~: ,;~cll 

JaVaÜat~k~- HÍU~-és- rheumás; ,',;;~IT!:;~~~~;,;~1~;~~J.fj[f 
fájás és egy~b fájd~!mak. lázas 

Adagolás: Naponta 2-5Xl-2 tabi 
kevés vízben oldva. ., 

Mqd~~és: .Vény-~l~~ :is kiadh.at6~ 
Csomagolás:- b .. iO_tabl._2,o-:-- Ft. _ 

KARIL EGYT 
.. tabl. . 

ÖSszetételi 1--ti:tbt:~ű;l g' Cbfféh- O 3 g· plbe••aci.tún.,: 
0,15:g amidazoph.~~t>ti:irtá.Im'ai.. ' 

Javallatok: Spasti1..<is ·:migJ-~ihe, 
. ~k~ neuralgiák, láz. 

Adagolás~ Szükség esetén l tabi~ ·-napon' t· a l.c !;f<•lj~J:>b 
3 XI tabi. : ' '.: -

Megjegyzés: V ény nélkül is kiadbat6. 

Cso~~~~!1Ís: b: 10 tabi. __ ~,- Ft. 

KEFAÍ.GIN EGYT 
drazsé_ 

Összetétel: l dra~é 0,2 mg ergotáí:nin- -tart':;!;;:.,~~~! iJ;:.l! extr. bellad. SICC., 60 mg coffein., 150 - -
zoph.·ot tartalmaz. 

JaVallat: ·Mmrai~e.-
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/Adagolás; Kezdeti adag egyszerre két dre.zsé..Ameny· 
nytöen a ·fejfájás :nem ·sZŰnik-meg0 -úgy .. a _fájdalom 
. teljes megszűnéséig fél c)rá.nkérit· __ l-:-1 tOvábbi dra-
zsé; 'beVétele 'szükséges.: ,·-AZ· _.ergotamin-ta.rlalom 
m.ia.tt napi 6 draiSénál, összesen· 1()-1-2cdrazsénál 
többet nem. szabad bevenni .. 

Megjegyzés: >!<>!< Csak vényre adható ki,•~·-os 
rendelk~zése szerint (legfeljebb három alkalommal) 
ismételhető~ · -· 

Csomagolás: b. 12 drazsé 2~20 .Ft,-- b: ioo drazsé 
lS,- Ft. 

KLION KGy. 
tab~.;nüvíily/~JÍP 
Összetétel: 1· tabL 0,25.g .meironidazolumot, 

's 100 

l hüvelykáp 0,5 g metronidazolumot tartalmaz. 

Ja~aUat:' ;~érfi ·és nő.i hfigyly~rS_zem· Tif,ch~:flionaa·in
Jestat·io~ Giardia lamhlia fertőzések. S~titis ul
cerosa-. 
Amoebás dysenteria és· a sympt'Oínás -áinoebiasis 
egyéb formái,' ·amoebiasis;- amoebás.' tnájtályog. 
Tünetmentes ;Euta.inoeba.· histQlycita-cystát ürít6k 
esetében. 

Adagóiás~ A trichom~nias'iSb&n: ~iren:;f~~ő: béte~{Íúiza.s
társa, ill. szexuális partnere is fert5zött:h8k tekin
tendi$/Tartós gyógyu:l{l..s csak rúindkét:-féb::gyidejű 
kezelésétől várba~;- A>Klion adagja·fér:firiáJ:_és nő· 
nél. egyaránt· reggel·este: '1--1--tabletta·:-(250 mg) 
szájon_ át, 10 napon keresztül.,·_.<\,.'ta.blettát _a.jánla.tos 
étke:tils közben ;vagy étkezéS ·után; szétrágas nélkül 

: lenyehii-. -Nők ·egyidejülég4lgyancSak:-10oUa-pon ke
resztill,lefekvés,előtt 1~1 kúpot·is--h-elyezzeil.ek fel 
-magasan -a:hüvelybe. Indokolt esetben arkúra. meg
ismételhető, a napi adag 3-4 tablettára is· émel· 
hető~- .Kúra alatt e:- -beteg'· ~ol::!olt 'ne: .fOgyasszon, 
nemi életet ne éljen;;:GW.rdia-lamblia.-f~rt5zésben fel
nőtteknek 5o napon át. napotiként 2 t~bletta, 2 részre 
osztjva. , ___ -_.-,-.· _ .. : , _- _ _. ,_.-,. "''";;:~ 
Ggwtneke~:, 0---1, éVes kOrig _riJipODta.---%' .t:abL, 
2-------4 éves korig naponta r tabl, 5.,----_8_ ._éves korig 
naponta l% tabi., 8 év felett naponta'.' 2'táb1. --5 na

. pón át étKezés után, 2-részre,ositvao 
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l 

SúmuUUW uk~an_jd~ná~u~,krnk~~,,~~:~~~i~~J"~"fl ·tabletta, 3-5 napon ·átd · ·, 

l .db langyosítá&s8.1 képlékennyé ·~~;~,/~'~[}':;~ 
· ·helyezett.hüvelykúppalca fekély j 

ces}odális pakolás ,végezhető. 

Amóebiasisban 
Felnőtteknek-i-

it) syi:Ílptoma'-mentes cysta-Urí.tők esetében 
napon át 2-3X2 tabletta · ' 

b) krónikus ·amoebiasisbatl (hepatosis 
. 5-10 napon át 3 X 2 tabletta ·. 
é): inv~v_ formában, akut amoebás 

r '-_' ban, tünetmentességig 3 x 3 
d) 

megengedhető 
(azaz "10 :tal,Jet;ta) 
ben, 3...;-5 napm:i 
gek alkalmazása (lesZÍ'•áS 
'e~ősorban oxYt_etracyclinek 
mellett • 

5-.7 

. Gyermekelfnek: 

7---7-10 éves korig~;;~~~;~~~~~~~:~~~;~; Ji 3-7 .éves korig a 
1-3 éves korig a felnőttek 
psecs{}mŐ~e~. ajánlatos arányosan 
alkalrriazni. ··· -

" - ;· ,,_ -

Mellékhátások:.Ritkán.fejÍÁjás,- k~;eeru~" ·~=l~'""~~~f~[~~ 
·' :nyelv, ·enyhe hányinger, olykor l: 

- koZhat .. Ezek a tülietek a kúra befejezése 
guktól megszűnnek.: . . :, ,_,,c_: .. , 

AXlion- mint nitroderivaturn -
,-niá.t-is-okozhat;-<ezért 
ajánlatOs a. vérkép_· ellenőrzése. 

-. KliopArezelés ideje' _alatt --az . alkoholl.fo(l;~~~ 
tilos.-,_ ,. · · 

-A- Klionnal ;egyi_de~j'~ftl~e~g::· :ia~d~o:tt~0~~::::~~í~sj}, rek adagját célszerű 
A terhesség első 3 

,1\!~gjegy*:, .. _':B Csak v~n~ 
rend~ezése· ~rint (legfeljebb 
'isni~telhétO. _,_,,_ J • 

C.OmogoiO.; b. 2o tabl:.6,60 .F't,. b; JÓWp 

218 

KLION·D K. Gy. '8100 

hüvelytabletta 
Összetétel: l tabL 0,'5 g titetronida~olun:i~ 0.15 g 

miconazolum nitric.-ot tartaln~.az. -

JavaiiaÜ.k: Níá húgyivars~:fVi -triclio~O~~$~statio 
hüvelyi kezelése. ... . -----~_-,_,;,~. 

Adagolás: Az orlilis KliOn tabi~ita szedé~~r·egy· 
idejűleg 10 napon keresztül naponta egys~ _-(~ste 
lefekvés előtt} l Klion·D tablettát vezetünk_ fel 
magasan a hüVelybe. ·- -· · 

Mdiékhatás (Orális Illiori tS.bl~ttával,·_egyUties· állui.l
mazás eSetén): ·-Ritkán rejfájáS,~''ké!:lerű~szá_jíz_~ be
vont nyelv. enyh9 hányinger;: Olykor·_ hasmenés 
mutatkozhat. Ezek a tünetek a :kúra befejezéSe 
után mag'uk:tól _megszűnnek: A, _Klioi;J. .--;· _ mint 
nitroderivátum - enyh~ leukopeniát is .·okozhat, 
ezé;rt főkéút' a 10 riá.pos kúra esetéri a:.já.nlatos 
a·vérkép ellenőr?..és8." ·· · - "-··"· 

Megjegyzés:._ ~ Csak_ -:vényre _adható Jri. Az orvos 
rendelkezése szerint (legf)lljebb hár~~·-:alkaJommal) 
ismételhető. 

Csomagolás: 10 hüvelytabletta 5,- Ft. 

KOFKA K 
tabi. 

.. B TOO 

Összetétel: 1 tabi. 0,05 g cOffein.-bi tli.rtahnai; 

Javallatok: Fáradtság, idegkimerülés esetén mint 
enyhe analepticum. 

Adagolás: Szükség szerint 1-3-szor l tabi. 

Megjegyzés.: Vény nélkül is kiadható.-. 

CsomagoláS: b. 10 tabl. 5,60 Ft. 

KOLINIUMKLOIUD KGy, .... · 
• · Illi'VI 990 fM 400 

. szirup 20% 
Összetétel: l-üveg 20 g cholin. cb10r~-ot t-arta1maz 

100 ·g szirupban. 
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Java,Uatok: Hepatitis, máj·coma. 

A~~~~>g l.:~~~~:f"l étl<~"ls,;uí.jo\·····f:j 
Megj~: ~ vé;,y;. aclliató ki. A,~·~,.,;;;~',~~:CF l 

d~lkezése szerint (legfeljebb három 
· 'ism.itellietít · · · · · · . · · · ' " 

Csomagolás: l üveg (100 g) 6,10 Ft. 
'• ; •'•"-~v• ,- ·~ - 1.-••:' •-' O _._: 

LEGATIN 
dí'azsé 

220 

Adagolás; _Egyéni. ~Az adagot -ú.gy kell- megállapítani, 
hogy it:legkedvezőbh.terápiás haMs_minimális toxi
citássallegyen ·elérhető~- A kezdeti- _adag _áJ.tálaban 
napqn~a. 2,_5 _lilg/t_~s~súlyl~~· tehá,t: 2-:4_"\tablet;ta, 
IDegfelelő e~~szt_ásb~n. __ Akttt le#[Diá?aii'Szeiiv€dő 
.gyermékek na-gy' résZe ezt az ad8.got 8J.talában _jól 
tíiri. .-. ,-. ·-.·-:-:-- ·: -~---,--:~. --.::.-,·-_0

·;:·'---:--

Az adagoiás ·esetleg több héten _át_ i1i f~ljiiít'itm'tó. 
Ha. négyheti: ~adagolás _után ·iiliilik:ai jaVtÍláS nem 

. mutatkozntlo ·és toxikus iÜ1113tek :oom éSzlelhetők, 
a: napi ad~g~ 5_ nlgfiestsúÍykg·n~:xim~_m_ennyisé· 
gig növ:elliet{t A Vé~,leúkOcyt~-számhakrendsze· 
res: ellei:l.Mzése_ .~ges'.,~fiu~\m _a_ készit~ény ha· 
tása elhúZóclliB.t,· á ke7.elé.St a·Ieuk:Ocyta-:s_~ Ssésé
nek első jelére meg kell szakítant Há; a toVábbiak
ban aJe'ukocyták szá:tna~2--:---3 napOn át· Változatlan 

_.-_marad vagy e;melkedik:. ~ :keZl"lés:folytatliat_ó;·Fon
tos a megfelelő fenntartó -adag: meghatározása az 
esetleg~s ko:7ai visszaesés elkerülésére. 

Megjegyzés: J.B Csak vényre adható ki égyszeri aJka. 
lommal. Az a szakrendelés {gondozó) szakorvosa 
rendelheti, aki a gyl)gys:T~~ j~"{ál,latf!.i :RzElt:iP:t~.!l~~g
ség esetén a beteg gyógys7.ere1ésére- terüle~ileg és 
szakmailag illetékes. '· ~ 

CsOmagol'!s-25 tabi. 19~80 -Ft. -·'<' 

LIBEXIN Ch. 
tabi. 

Klüü 

•Összetétel: •t tobt 0,1 g 3C()'l;fl-diphenylaethyl)-5·(/i· 
pip~ridino.fWthyl)-1,2,:i~_q-,mc;lif1zol. hy~oohlor~ ;ot 
tartahp_az.- :; -': -~ · · ·· · "-

Javallatok: BrOnckialW ''eiedetű ·köhögés -~ára: 
akut é~ kró~ brf:mcbip_~-~~, grippe,_.-l?ro~chqpni(u· 
monia, tumor vagy idegen:te,%_ a __ brpncl:tusokban, 
asthma bronchiale, emphysetrÍ,~ •. ·- decOmpenz~tak. 
éjszakai köhögése~' bronchOScoPiás'_vagy ·bróllCho
gráphiás beaVatkozások előkészítésére. 
Pleuralis eredetű 1CökőiJé8 C8illap'itására:···pteuritis 
sicca és e:tsudativa, pleuropneumonia,· tüdő-infarc
tus, spontán pneumothorax, c pleuralis_ .. beavatkozá
sok (művi-pnetiniothorax-, ,pleura-punctiO, _pleurán 
végzett _rpűtétékJ. 
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Ellenjavallatok:- Nagy váladékozással-jár6:·kőrképek
ben és különösen postoperativ állapotokban. (inha- ' 
lációs narcosis-után} ell!'mjavlillt. -. "' 

:.- __ ' -- '-·_.-:" ' ,, 
·Megj~:-~: 'Vény~~élkill- egy--aThaJommal 

feljebb' a' legkisebb -gyári csomagolás vagy ann:aJ< o oOO 

megfelelő. mennyiség adható ki.-

Csomágolá~': -20 t'abl. · 2,--Ft, 2ÓO t~bl.· -20,- Ft. 
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Megjegyzés: ~ Caak vényre adható ki. Az orvos 
rendelkezése- szerint--(legfeljebb három alkalommal) 
ismételhető. 

Csomagolás: 20 tabi. 3,90 Ft. 

LIDOCAIN EGYT ]) 100/li llOO 
inj. 1% és 2% o 

0

,_ 

Összetétel: l amp. milliliterenként 10 _mg, ill. 20 mg 
lidocain.- hydroehlor._ anhydrie.-ot -tartalmaz. 

Javallat: HelYi érzéstelenítés~' 
Adagolás: A kés~tményhez 'mellékf3It részletes __ hasz

nálati utasítás szerint. 
Megjegyzés; t-B Csa~ .. vényre adható .ki;_ .Az;· orvos 

rendelkezése_ azérint (legfeljebb három aJkalommal) 
ismételhető. 

Csomagolás:!% lOXlO ml 5,30 Ft, l% 10X20 ml 
9,40 Ft; ._: ; _ 
b. 2% 10:,:2 m1 2.30 Ft, 2% b. 100X2 ml23,-
Ft, 2% b. lOXlO mi; 6,60 Ft. o 

LIDOCAIN-ADRENALIN EGYT D 100 
inj. I%-:0.001% és 2%--0,001% o o 

. Összetétel: 1 amp .. milliliterenként- 10 mg,: ill. 20 mg 
lidocain.· hydrochlór. anhydric.~ot és-0,01_-mg -adre
nal.-ot ,tartalmaz. 

-Javallat: Hel:51 érzé.Stelenités.·-

Adagolás: A k~szítményhez-~;ellékelt részÍetes ~ 
lati 'utasítás szerint. · " 

Memegyzés: ~ Csak vényre adható ki. :Az-- orVos 
rendelkezése szerint (legfeljebb három alkalommal) 
ismételhető. - ~ - - " 

Cswnagolás: l% IOXlO ml5,30 Ft, 
b. 2% !OX 2 m1 2,40 Ft, b. 2% 100X2 ml24;--t
Ft, b. 2% lOXlO m16,70 Ft. 

LIDOCAIN EGYT D 100/T 300 
k~n6cs 5% . , . 
Összetétel: l 'j;ubus (20 g} 'l g lidocainumOt tartalmaz 

lemosható ken6caben. 
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Javallatok; Tiineti kezelésre ,:,a,lka,Itnazható .mcinilen 
'.,olyan: esetben;· aho J -a :károsOdott"'·bőrfelsZín.,,-ill.: a._"·
nyáJkahártyá.k- é:tzéstelenftésével' eredmény éi'b,ető 
eL !gy:. .. ' •. •. . ••. ·· ... ·· ...••. 
Videtés .. 

Ell~~~~tén'~~=~~~~~~~~)1!~l~~;r.Ílailásc~.~ 
Adagolás: A: b6i', ;n. 

színt 

·kenni.--_~ A ke~ 
riőcs incompatibilis Paraffinnal; ·!vaSelinnal; ·csere~ : 
anyago kkal, nehézf~.J7l~~,- -:- Jll<!!lal, , jo_didokkal, 

_ kátrányokkal, fenol.jetiegü_ve~~et.eiik~I.· ·:~·-o 
-- M~~-?--~ -véri~; ·néika(-.-ew·_·--ái~tó_~-aJ';leg· 

feljebb a legkisebb gyári cS0in8.golák-- vagy_ á.nnak 
megfefelőf:r:i:ierinyiség·adható -ki.' ~----

. ~.;,igolás: l t~bui; (~O 'g) 2;- Ft: 

LIDOCAIN · EGYT 
spray 10% .. 
:Össietétel:,l pa!Mk 3,80g 

oleum menthae 
27,30 
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JavaUatok: Minden olyan esetben alkaJmazhat6, 
amelyben a nyálkahártya vagy a károsadott bőr
felszín érzésteleiDtése szük.séges. 

- Fogászat, ezájsebészet: A beszó:rási pont érzésteleni-
tése localanaesthesia előtt, felületes tályogok -meg

. nyitá.sa, mozgó tejfOgak, ill. qsontszilánkok,_ :4yi:Uka
hártyán all:ql._lmazott sebvarratok eltáVolitáSA--; ko
ronák, hidak felillesztése előtt. Gingivitis, _stomati
tis, paradontopa.thiák kezelésében, depuratio előtt, 
lenyomat készítésekor (csak akkor, ha a lenyomati 
anyag elasztikus) és röntgenfelvételek előtt a hány
inger és a garatreflex kiküszöbölése végett._ Aspira
tio_ -veszélye miatt gipszlenyomatnál ellenjavallt. 
Fűll·orr-géukzet: Orrvérzések kezelésekor az 
elektrokaUteres coagulatio elvégzése, OlTSövénymű
tétek és orr~polyp eltávolltása, vaJamint tonsillec
tomia előtt a garatreflex kikapcsolása és az injek
ciós tű helyének érzéstelenitése céljából. Peritonsil
laris tályog megnyitása, továbbá arcüreg-punctio 
előtt ·csak kiegészítő érzéstelenítés Céljából. Arcüreg
öblítés előtti érzéstelenítés. 
Endoscopos és m&zeres vizsgálat: Különböiő szan
dák orron és szájon át váló levezetése előtt ( duode-. 
nalis szondázás és frakcionáJ.t próbareggeli előtt is, 
valamint a rectoscopiában, intratrachealis narco
sisban, tracheotomia végzése után, ill. kanülesere 
esetében. · 
Szülészet, nőgyógyászat: Szülészetben a gát érZéste· 
lenitése, episiotomia végzése és ellátáBa során. Var
rat elté.volítása céljából.· Hüvelyben, ill. poi-tio ute
rin végzett kisműtétes beavatkozások érzésteleni· 
tése~ Alkalmazható- továbbá incisi o, hymen~rup
tura, fonalgennyesedés ellátása során is. 
Bőrgy6gyászat: A bórfelszínen elhelyezkedő Verru
cák eltávolítá.sakor, pruritus, valamint férfi és női 
-küls6 neini szerveken végzett kisebb beavatkozá,
sokban. 
Ideggy6gyMzat: Ejaculatio praecox localis kezelése. 

Adagolás:' Á felület nagyságának és az indikációs terii
letnek megfelelően széles határok között adagol
ható. 
Átlagosan 1-3 expozíció elegendő, -csupán a szülé
szetben alkalmaznak 15-20 vagy ennél is több 
spnl-y--adagot. 
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Mellékhatás:- A __ b_efúVás Pillanátában·enyhe csípős 
zés--t"a:pMztítilhB.t6··-ez aZonban ·az mmesthesia. beáll;.-
tá,Val,.néhány m~dpe~c.múlva ehnúlik. :. 

Űgyelni -kell arra, bogy:,a.-permet~~~~:::~~k~erül:i· i jön. ExponáláSkor- a paJ.aok lehetőleg 
helyzetben legyen. _Az üres::I?aJ.a.ckot lleJl1 
tűzbe dobni. 

M~{;gy~:. ~ _dsak ,vényTé'·adllB.~: ki. 
- rendelkezése szerfut (legfeljebb hárOm a1kalónneiiruf ~ 
ismé~e~tő. 

CsomagOiás: l palack Ü,20 _!ft· 

LIMOV AN KGy. 
tabi. 
ÖSszetétek l- tabL -0,01 .ing a_ethinylóe'stradiol.·, 10 

aethiSteronUrriot' tartalmaz. - · 

· Javallatok: Primaer· és secundaer ani~norrhoea. --

. Adag~~-~ Primaer amrm,orrJweában me_gel~~ 
oeStrogénk.ezelés -q.tán _ 5 n~pf?n_ .keresztül 
'tabletta; sooundaer amenorrhoeőhan 5 na.pon.J<er 
tül napi 4 tab,letta. 

- Megjegyzés: ~ -Csak vényre adható ki. 
rendelkezéseszerint (legfeljebb három all<alo'l"'! 
i8mételh€tő. 

Coodlagolás; 20 tabi._ 2,- Ft. 
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LIM OV ANlL K.Gy. 
olajos inj., emulziós inj. 

Q'200 

, .Összetétel: l amp. (l ml) olajos inj_. 2,5tp.g oestradioL 
ben,v.., 12,5 mg progesteron.,: 0,15 rill_ alcohol ben
,zylicust, 

l amp. (l ml) emUlziós inj.- 2,5 mg oesttadi'6!: bem:., 
12,5 mg progesteron., 10 ·mg alcohol benZylic., 80 
mg. benzyl. benzoic.-ot tartalmaz_ vizes emulzió ba-n. 

Javallatok: Primaer és secundaer ameriorrhoea, habi
- tualis abortus és int~_rruptiók előtti- terhességi 

próba; · -

Adagolás: Primaer. ameno7'rhoeiihan m~~lőző 3 heti 
- oestrogénkezelés után 5 napon keresztül napi 1 am

pulla olajos injekció vagy 3 ampulla vizes emulzió 
egyszerre. --,---- Secu:ndaer amenorrlweáhan_· 2 napon 
keresztül napi--I ampulla olajos injekció v_agy 2_. am
pulla vizes emulzió-egyszerre. - Terhesség J)riíbára 
kizárólag interruptio előtt, ha az eddigi renqszere
sen jelentkező menses késik, _2 napon keresztül 
napi l amp. olajos injekciót' adunk. Amennjiben 
a második inj. alkalrimzásától számitott._48-72 
óra mulva nem jelentkezik- vérzés, 'a- terhes_Ség 
fennállása valószínü. - Mindkét inj,-t ism. kell 
alkalmazni. 

Megjegyzés: ~ Csak vényre adható ki. Az- .orvos 
rendelkezése szer~t (legfeljebb luirom alkaJ.<?mmal) 
.ismételhető. · 

Csomagolás: b. 5 XI ml amp. olajos 5,10 Ft, 50 X l ml 
am p .. ,~;>lajos 51,- Ft; 
b. 5)<1 riU amp. emulziós 5,10 Ft . 

K.Gy.' , M 700 

Összetétel: l tabi. 0,02 mg (20 gan:Una)·Jiothyronin. 
hydrochlor.-ot ta.r_ta"4naz. 

JaváUatok: HypothyreOsiS~ hypofUnctiós 'golyva, obe
sitas, anyagcsere-elégtelenség, hypercholesterinae
mia {essentialis eredetü, diabetes, atherosclerosis 
vagy máj-cirrhosis -követke~tében); ' ., 
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Ellenjavallatok: Coronaria-sclerosis, stenocardia. "••' ''''' 
dialis decompensatióban csak_ nagy óvat<>..,ágllal /f'l 
alkalmazható. 

Adagoláa: Egyéni: 
kortól és az 
szerű a ke, .. Jé8t 
ma.) kezdeni 
maclik napon 
hónapos kezelés után 
fenntartó dózis. 
TúlságosaU gyorsaU emelkedő 
tiót, ingerültságet, dyspnoét, 
fájást Válthat ki, ami az adag 
a terápia ideiglenes szüneteltetéséte 
szünet után ·célszerű a kezelést 
gokkaJ folytatni. - A Liothyronin·kezelés 
lag orvosi ellenőrzés mellett történhet. 

~jegyzés: .>!< Caak vényre adható 
rendelkezése szerínt (legfeljebb hármn ·;;lkal<>m>m~) . rés: j 
ismételhető. 

Csomagoláa: 20 tabi. 2,- Ft. 

L()BELINUM: hydrochloncum Ch. 
in j. 0,3% és l% 
Összetétel: l amp. (l ml) 3, ill. !O mgÍobelii<C hydr<» ';[$Jtl 

chlor.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Narcosis; pneumonia, m:~g~~:~ö:~~; 
okozta légzésbénulás; gyermekek 

· ru;phyxiája. 

Adagolás: Felnőtteknek l ml l %-os injekció .sc':-

im. I>ÓI>ai>OS élet1'9'if Újszülötteknek és esecsem/Jknek· 4 

lm10,3%-os_injekció,_4~~:~;~~~:.~~:~~! 2' ml_ 0,3%-os injekCiiYiiD.~ 
tek legnitgyobb egyszeri adagja 0,02 g, 
napi adagja 0,1 g. 

Megjegyzés: >!<>!< Csak vényre adható ki. -Az 
rendelkezése. szerint -,(legfeljebb három 
isméteniető. 

Csomagolás: 0,3% b. 5_Xl ml amJ?."2,- Ft, 
l% b. 5Xlml amp;- 3,10--Ft. 
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LUKULLIN · EG'{T 
·bélben oldadó drazsé 
Összetétek l drazsé 0,1 ·f(pancréatin.t 0,05 .g hitemi

cellulas., 0,05 g nati': che>leinic.,_O,OI25 g natr. sulf. 
sicc;,:- -0,0125 -g--- natr: ·- c~rb. --sice.,-- O,Ok5 g-_ ·í:l:::tagn. 
phosp'h.·ot·t-art·almaú- - " .-.;:;:,--:,,~. 

JavaUatok: Em~sztf:si nlirigyek· f!légtetOO' (nnkcióján 
alapuló dyspep.siiik, achyliák, _meteoriSmus, _ f;l_atu-
lentin. -

Adagolás:- Közvetlen -étkezés Után naponta 3-szar 
1-2 <irf\Z.§!_ét __ egész_bf!~_-leny.8J_nj. 

MegjegyZés: V ény riélkül ·is kii:idható. 

Cso~ag~lás: h.-~ 60- 'drazsé a,2o in. 

LYCURIM K.Gy. 
inj. 

LOOO 

ösB~eÍétCÍ: l'poramp{l)l~-\,4-di~(2-methYhnill~'llY~Oxy
aethylamino )~ 1H;~didesox3r -"erythrit - dirr•.eth yl.Sulfo-
nicum (liofileZett) tartahnaz; .·'-
l oldószerampulla 45 mg natrium chloratm:i: pro in~ 
fusione,_ a-qua d est. -pro injeotiöne ad 5 ri:U tarthlri:iaz. 

Ja~allat~~= 7~ia1ignus Jymph~:~:n:-~k~'_1yinph;;bia$t~Sisok: 
lymphoid lenk_aemia, lyrilphügránulomatosis (Hodg-
kin-kór), reticulo-, lymphosarcoma, · · 
Solid tumorok:- enilő~-; 't'üdő és iritracavitaliS .:meta
stasist létrehozó tumorok; 
_Immunológ~ai kórkép_ek:_.. ,~utoimm1111 -}~lY()~itisek 
(polymyositis, derriiaton1:Yositjs, SLE-hOz 'tiirshló 
rnyositisek), mjasthenia gravis,- recidiváló endogen 
uveitis. 

Adagolás: JJ'elnátteknek: átlagos·napi adag '30 mg váfs'y 
napi 0,6 mgjkg. 
_llJalignUB __ : lymJJhobl<"8to8isokban:- naponta 30 .mg 
oVa~ ffiáSI14l;")Qnta -~~60_J!-lg_ adai:t_dó. 
Solid_. tumor_Of;; __ 'Me'te'báz_.' _ plet~ralis __ és· Peri_tqnealis 
folyadékgyül€:m kezeléséi:~ ;napo:q.~a ._,30_:__:_60 mg 
intravenásan és intra-eavitalisan egyszér csapolás 
után. 
bmniunológiai kórképe/tben: immunszuppreaSZív ke
zelésre·' ttaJ)onta ao~1lt1_ mg .-int:ravená-san. 
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Az alkalmazás átlagos időtartaroa 10 'P~'~'/ti~Jh~~ 
kúra során az összadag a 600 , mg~t . nem 1. 
meg. 
Gyet'1')'Uikeknek: l m2_ · testfelszínre ri..aponta, =ásC•d' c 
naponta 30 mg adható intravenásaD.. 
Egy-egy kúra 
számítva a 300 mg-ot 
A szárazampulla tartalmát 
tartalmá.vallehet feloldani. Az 
lasSan, intrrovenásan · kell 
rosszak, a Lycurim-oldatot -
zésére _----,._nagyobb hígításban ajánlatos au=. '"''''' 
Az eiső Lycurini-kúrát-célszerű kórházbb•an::'p:J::i!2 
a fvs.- és- a. thrombocyta-szám 3--4 n 
ellenőrzésével.-A-következŐ kúra 3-hét 
kezdhető el, ha az első kúra hatW.os volt. 

Az újabb kúra elkezdése előtt és a kezelés 
a vérkép ellenőrzése szükséges. Ha a kezelés 

mán a fvs.-szám 3500 alá, a:~~~]!!$5'~~~f\ll' 70 OOO alá csökken, a kezelést 
Ha a _-fvs.-szám 4000, -de ·a 
80 OOO-re csökken, a napi adag 
nem lehet! 

Mellékhatás: Átmeneti thrombopenia, 
amely _steroid a.dására vagy a_ készítmény 
sárá rendeződik. :ftitkán gastrointestinalis 
szok (émelygés, hányás) •. 

Megjegyzés• >r<>r< Kizo~<ólag fe~;::"'~:!·ra;:,;;:~~~~\ 
(gondozóintézeti) felhasználásra van 

Csomagolis: 10 poramP. + __ 10 oldószeramp,. l 
~5 poramp. + 25 oldószera.mp. 44,- Ft. 

MAGURLIT Ch. 
gran]Ila 
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ben. A vese és húgyutakban a húgysavkő képződés 
megelőzésére: 

a) Ha a kórelőzményben többször szerepelt a hügy
savból vagy húgysavból és kalciumoxalát keverék
ből álló kő ürítése. 
b J Húgysavkő mútéti eltá.volítás_a_~tá.n_._ fut. a_ v_izelet 
nem fertőzött. Adjuvánaként alkaJnuiZb.ató~Ys
tin-kövek konzervatív k8zelésekoi' haszníllatOs D
penicillam:iri 'terápia kiegészítésére. Emelkedett azé
rumhúgysav-szint eSeten allopurlp_ol-terápiával 
kombináTha tó. 

Ellenjavallatok: Fertőzött lúgos_ vi~le~ eseMben vala
- _min"!; keringési elégtelOO:ségben-a készítméily-:Uagas 

nátrium7:és káliumtartalma miatt. -

A~agolás: ·AdagOlás egyéni' megítélés a.Ia.Pjári akkor 
mdokolt, ha a kövek húgysavból állnak. 
Az átlagos kezdeti adag felnőtteknek naponta 6-8 
g három részre elosztva; reggel 2 g, délben étkezés 
után 2 g, késő este 2· g vagy 4 g. A_ 2 g-os tasakok 
tartalmát összetörés nélkül, folyadékkal kell be
ve~. TOvábbiakban az adagolást' úgy kell beálli
tam - a cSomagoláshoz mellékelt indikátorpapír 
elszínez6dése és a színskála naponkénti- ösazehason
litó ellenőrzésemellett -, hogy a szokásűs időkö
zönként (reggel, délben, este) a készítmény beiVétele 
előtt ürített friss vizelet vegyhatása pH 6 ~6 7-
nél nagyobb ne legyen. ' ' 
A, b,e~ek :többségénél a kezdeti átlagos a_dagok ele
g~dlSnek bizonyultak a megfelelő -vegyhatás (pH 
6,2-=----6, 7) beállitásához. 
Mivel_-az átlagos:adagokra nem mindén:beteg reagál 
azonos módon, _ezért-~ napi átlagoS _adagok mennvi
ségét fokozatosan növellietjük, ill. ~sökkenthetjÜk. 
A legkedvezőbb hatás elérés!'~ csak Orvosi ellenőrzés 
mellett, a beteg együttmiikö9-éSével'tőrténhet. 

Mellékhatások: Az egyéni túiérzékeny'ség következ
tében előforduló gastrointestinaliS jellegű panaszok 
csak átmenetiek, a kezelés megszakítása nélkül is 
megszűnnek. 

Megjegyzés:. + Csak vényre adhatO- -ki._- Az orvos 
rendelkezése-_szerint (legfeljebb három alkaloinmal) 
ismételhető. , -
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MARIPEN B. 
ta b l. 
Összetétel: l tabi. -500,000-NÉ pename_cillimunot 

talm=. ' 

Ellenjavallatok: -_P~niclllin~á.ilergia. '-----: Mint __ -·~·c.cc 
penicillin~ ke~1lésb~n, i_tt is, ._fi!?Yel~~;:mnÁmmiiinio·· ~ 
hogy az in vivo es_m v1tro erzeken_y,,cg 

fedi egymást~- -. - _. . ---·---b· 
Adagom's: Napi -3-4-sZer --1- tabi., :·a -~kar t~etek 

inegjavulá.<>a. után naponta 3-A-szer: fel t~~\~:-~~-
lában elegendő. : _ · · 
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Gyermekeknek _kezdeti; adagoláS 
kg-onként 

6 év'éll alul 
7-14 éveSeknek 

lésre a "fenti adagok a mé.rvad?k,, majd~ll;< :~?Pe:tr 
mennyiség csökkenésének állandóst,tlása -utárf _fe_nit_
tartó adagként a teljes tünetmentességig· a: feriti 
adagok fele javasolt. ' 

Rheumáa láz -recidiva~prophylax:isára:_ :naponta. l 
tabi. Egyéb Penicillin-prophylaxia._.cé!jára:,_tJ.aponta 
l-1% -tabl_,; Ha_-·a: gyógyszeres·-propl:iyiltltii:t'IDO
tartama alatt~ felső légúti hurutos megbetegedés 
vagy, streptococcUsos-, .eredetű naooph~yngitis, 
pharyngitis, toilsillitis.Iép-fel, a Pe-:tege~ hat napon 
át parenteralis penicillin-kezelésben kell részesíteni. 
Ennek akadálya eseién a beteget h8/t nitpöD. át az 
akut esetekre megjelölt_: Oralis a.dagokkal,o:lrell-:ke
Zelnt ~:ha:t~_Jdik__nap után a s~_kványos PJMV~-~tiv 
adagokra· visszf.ttérni, ~,,, __ _ 

1.\-legjegyzés: ~:;Csak vényre· a-dható--_-. ki:· egyszeri 
- _ aJkalommaL 

·Csomagolás: 12:ta.bl. 8,40 Ft~-IOtftaÍ:>1. 70;- Ft._ 

cseppek 
A 2oo 

Összetétel: l ÜVeg {i5og)''_0,(j?'7 .. ~ k,·ai~op. ·si:ílf.;;0,.45 g 
phenobarbital., 0,30 g ·mentliol., 12,24 g éxtr: vale~ 
rian, spirit. flnid.-ot tartalmaz. 

Javaliatok: A központii_d~~~ri--~ze;r Yegf)tai;iv~-~ava~ 
rai, veget.ativ dystonia: vasolabilitas~ 'Vasone_urOsi
sok, -Meniere•syndroma, essenti!llia _hypertonia, 
trauma utáni vegetativ neurotjkus-,t:ün~tek, :szív

' dobogás,- szív'fájás,: hys~eria, neurasthepja,. félelmi 
érzések. 

-.Adagolás: N a pont~_ 3~szcir')!~30 ·cs.epp: 
'"Főleg járművezt3tők;·magasban'vagy veszélyes gé

pén-dolgoi-.ók Csak az ör'voS élt'a;I-._ az egyéni -'érzé
kenységnek megfelelően : __ :előítt· adagban ·smdbe-
tik, ill. alkahnazhatják. · , ·: ~--

Megjegyzés: tfc~ Csak vényre adható ki. _Az orvoli 
rendelkezése szerint (legfeljebb három ,alkalommal) 
isffiét.elliető; . ' ':· . ' " . . ' '' . . 

' .:·. ·- :;,,·; , - , .. " ,'. -

Coomagoláo: l üveg (l5·g).2,.,..,-JCy. 
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MEDOBIS . Ch. . . S 600 
ojajos inj. gyermekeknek és olajos inj. fel
nőttek részére 
Összetétel:- l ·aiDp. gyermekeFrészére 

· bismuth, diallylacet. ("= 0,018 g 
benzylic., oleum pro inj. ad-0,2 
l amp. jelnőttek részére. (O,<; 'nll) 
diallyJ..,.t, (0,045 g Bi),\125 mg 
oleum pro _inj. ad Q;5 ml·t:tB.ita.h:Uaz; 

- Javallai: t_~es:- :~-o~tis, ·~-es_ro·ostkJ.: 
EDenjavállatÚBi-t&é~zikeil.~. '. . 

-Athgo'hi.S: -Fe~őtieknek\ het~nt ~i--3-sZór ·-o: 5 nu' ..• ,/, 
gyermekeknek 2 éves korij:(heténként -2-szer 
ml, 2-5 évesnek-0,10 -ml, 6-15 évesnek 0,2,0 
A befecskendezés hosszú tilVel-a glutaeusba,."annak 
a felső-külső területébe történjék. A kúra 15----:24 
in j. 

Megjegyzés: ~ Csak vényre adható_ ki. 
rendelkezéseszerint (legfeljebb három all<aJ,omim< 
ismételhető. 

Csomagolás:_lO )( 0,2 ml atll_p. 2,-_Ft~ 
10X0,5 nll amp. 2,2Q Ft, 
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Keringési elégtelenségben a kezelés előtt compen
zálás szükséges. 65 éven felüli betegeknél (generali
zált tremor -veszélye), epilepsiás anamnesisií bet&
geknél (robamkiváltáB!) és ambulans kezelésuél 
(depressi6s suieidium lehetősége) fokozott óvatos
ság, szigorú orvosi felügyelet, szükséges. 
M orwawinoozidnse-bénít(>kkai (pl. Fl urf!!<!l ).JfJy<Ut 
adni veszélyes/ A terhesség első három M1liupfáhan a 
gyógysze;r alkalmazása nem afánl~os. 

Adagolás: Individuális. Általános irányelvek: 
Intrarri!IJ..8Cularis és oralis kezelés kombinációja: Első 
nap -3 X l amp., majd naponta l ~pullával emel
jük a.z adagot. ·A 7. naptóll-:-1 ámpullá.t elhagyunk, 
és azokat 2--2 25 mg-os drazSéval helyettesitjük a 
12 .. napig. A- -13. napon .csak (25 mg-os) drazsé-t 
adunk,.majd a 21. napig napi 1-::-1' drazséval csök
kentve. az adagot, elérjük a napi 4Xl (25 mg-os) 
drazsé fenntartó adagot·. Ha a drazséra való átté
réskor visszaesés mutatkozik, azonnal viSsza kell 
térni az-im. -kezeléshez. ,...,....,. Az_enyhébb; -~ pSycho
ti~ depressWkban napL. 2_ ampulla- inj., ill. napi 
3--6 25 mg~os drazsé _elegendő. 
Oralis kezelés: lQ:--14 ni'Pig·fokozatosan emeljük a 
napi- adagot 6--10.25-mg-os drazséig_,:-m'ajd-a 10-
14. naptól fokozatosan: csökkentjük ·azt napi --2-B 
25 mg-os drazséig, amelyet fenntaJ"tó adagként 
adunk.- A kezelést az esetek jelentős-réSzében pszi
choterápiával egészítjük ki.-~z adagokat általában 
ébredéstől 15 h-ig ajánlatos -eloSztani. Az enyhébb 
depressziókhan ·napi 3-6 25 mg-os drazsé elegendő, 
fenntartó adagként 1-2 drazsét adjunk. -AMe

. tipramin nem kontra.indikálja- az elektio'shoCk-ke-
zelést;- sőt' kevesebb elektroshockot tesz sziiksé
ges.sé. 

A Meliprmr>m da-=B JQ mg a<iJ.á.UU. álta.lámM 
Vrány elvei: Fenntartó adag ná pi 3 X l draZsé, ill. 
3 X 2-4 drazsé. Nagyo?b :MelipramiD_-a_da_góB: szük
ségessége esetén a M elipramin dJrO!Z8é 25 mg adago
landó! Helyes indikáció esetén a Melipramin dra
zSé· 25 mg-ossal folytatott gyógyszerelést· 3-4 bét
nél korábban nem- célszerii 'mégszakitairl,: ezután 

-következik a fenntartó adag, további-néhány:hétig. 
Kombinációban jól alkalmazható: phenothiazfunal, 
főként levomepromazinnaJ. (Tisercin), bai'bitmat-
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tal,- promethiazinnal (Pipolphen); meprobaiha'ttal 
(Andaxin) •. 
-A gyógyszer b0vétele, ill.- alkalmaWsa u tári-· 8-10 
órán belül; v8gy folYamatos szedése, ill. kezelés ese-:'·.: :i 
té n a kúra időtartama; alatt járművet -vezetni, ma-
gasban· v;agy· oveszélyes_gépen -dolgoZni tilos. 
maZá-sának, ill,_·. hatásának-- ta1•tartfa· alatt" tilos sze. 
szes italt fogyasztani. 

Mellékhatás• Há 
léktünetek 

tio, · 

· kábban: fokozott 
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hányinger, 
caria, bőrpír,-
kehb saját'::ref:lexek.
toi:ms-fokozódás. chore.ás 
zált tremor, grálld-.:in'al, 
paraesthesiák,_ 1-L<J,U~lc_i,natio, 
tekbenmegfigyelték a 
maniás,: ill. · 

tegség- esetén a beteg gyógyszerelésére-területileg 
és szakmailag illetékes. 

Csomagolás: 50 drazsé {25 mg-os) _3-,-'- Ft. 
50 drazsé10-mg-os 2,- Ft, '500 dr&zsé- lO'ri:lg-os 
10,-Ft, . 
10X2 ml amp. a.~ Ft. 

MELLERIL EGYT 
mazsé 25 mg, drazsé 100 mg, 
retard tabL 200 mg 

c 200 

Összetétel: l drazsé 2ő mg, 100'-m.g; ill. r-tS:bL 200 mg 
thioridazinuni. hydroehlor.-ot tartalmaz. 

Ja'VIillatok: Schizoph.renia akut és· krónikUs esetei; 
psycho-Sis maniaco~depressiva; organikus psycho
syndromák; depres.siv állapotban thymoleptikus és 
anXiolytikua ·ha táSkomponense révén egymi:tgában, 
valamint __ antidepressivun:10kkal koDlbin,álva; epi
lepsiás magatartászavarok kezelésére.- a megfelelő 
anticonvulsiv terápia mellett;:-._n:eurosis9k, _psycho
somatikus panaszok, alvászavarok megszii.nteté
séré, alkOholelvonó kúrS:ban ·az elvonMi-· tünetek 
_en:yhitésére, nőgyógyászatban a hormon~_ válto
"zásokkaJ ·összefüggő feszültségi __ á.llapotok enyhíté
sére, belgyógyászatban az alapbetegSéget kísérő 
psychés feszültség csökkentésére, prae- és postope
r~t~v állapotban a szorongás és feszült~g Csilla.pí
tasara. 

Ellenjavallatok: MAŰ-inhibitorokka{egyiiti_'_':hem al
kalmazb_at6,_ ezek szedése után __ a' Mel~eril~terápia 
megkezdése előtt 3--4> hetes Szfuietet kell _tartani. 
Col:riatosus· állapotban, súlyos·cardialis károsodás
ban, valamint terhességbenneill adható~ Fenotiazi
nokra érzékeny egyéneknek nem ajánlott. Emelke
dett intraocularia nyomás, illétve· glaucoma e_setén 
csak kis adagokban alkalmazha-tó. Gyermekeknek 
kétéves kor- alatt nem adható! 

Adagolás: A dózisok nagyságát a kó~~~p Súlyosságá
nak és a beteg,-korának megfelelően, individuálisan 
kell meghaÍ.ározni. A mediCatiót -ajárilatos kisebb 
adagokkal kezdeni, s fokozatosan emelni a kivánt 
terápiás hatás 'eléréséig. 

~37 
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Csomagolás; 20X25 mg drazsé 4,40 Ft, 200r-•>ouog 
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drazsé 44,-:-:- Ft, 
100)(100 irig drazsé 76,50 Ft, . 
10X20~ __ mg ·_ret~rd tabL 15_,60_ Ft~ 

MENOTHEOSAN B. 
drazsé 

Q. 210 

- Összetétel; l drazsé-0,02 mg dienoestrol., 80 mg theo
bromin., 20 _mg phenobarbit_al._, 0,25 mg __ extr. 
strychni siC_y., 20 mg papaverin_., 0,2lllg extr. }>eUM. 
Hicc., l mg aloiil, 0,15 mg phenlaxinumot.tarta1t:naz. 

Javallatok: A_ climacterium hormonális, neurogen és 
keringési zavarainak egyidejű megszüntetése, ill. 
csökkentése. 

Adagolás: Naponta 3-szor 1-2 'drazsé. _-, ,i 

Főleg járroűvezetők, magasban vagy vesZélyes gé
pen dolgozók csak az orvos által-c- az egyéJ?._i_forzé
kenységnek megfelelően· ..;___ elOírt adagban- Szedhe· 
tik, ill. alkahnazhatjltk. 

Megjegyzés: -~ Csak vényre adható kio Az. orvos 
rendelkezése szarint (legfeljebb három alkalommal) 
ismételhető. 

Csomagolás: 50 dra?.sé 2,10 Ft. 

MERISTIN EGYT-A. 
végbélkúp, tabi. 

FOOO 

Összetétel: l kúp 0,5 mg'- atrop.- me'thy'hritr., --ü, 6' mg 
codein, 32,8 mg phenoba.rbital., 35,6 papaver., 200 
mg amidazoph.~ot; 
l tabletta 20 m.g pheÍlobarbital., 20 IDg papaver. 
hydrochlor., 200 mg amidazoph.·ot tartalmaz_. 

Javallatok:· Visceralis görcsök, dysmenorrhoeás fáj~ 
dalmak. 

Adagolás: Szükség esetén.l-2 tabl. vagy l kúp. 
Főleg járművezetők, magasban- vagy veszélyes gé
pen dolgoZók csak: az orvos által- az egyéill érzé
kenységnek megfelelően - el6írt adagban szed
hetik, ill. alkalmazhatják. 

Megjegyzés; >B>B kúp, tJFI tabi. Vény nélkül egy 
,alkalommal legfeljebb a legkisebb gyári. csomago
lás vagy annak megfelel!? meDllyiség adható ki. 

Csomagolás: b. 5 kúp 2,60 Ft, 
b. 20 tabi. 2,- Ft. 
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METIDONIN A. 
tabi. 
Összetéleh l tabi. 0,5 g iriethioninUmot tartahriaz. 

Javailato:k: . J árvhyo-S 'hepatitis, tápláikozási -egyen~ 
súlYzavárból ·eredő zsíros máj-degen"erati6k, hepato-
toxikus anyagok (Széntetraklorid, klorofOrm, tri
nitrotoluol, tetraklóretilén,·-foszfor, arzénv::együle
tek) mérgezése útján keletkezett zsíros máj-degene
ratiók, máj-cirrhosis, súlyos égés. 

Adagolás; Felnőtteknek naponta -a x 2 tabL Gyerine
-keknek-kor ·s:r..erint l'-3 tabl. étke?..éskor. 

Megje!:Yzés: >I< V ény• ~:~~~~;~;:=:~:~:J,~~~;>~ a legkisebb gYári Ol 

mennyiség adható ki. 

Csomagolás: 20 tábl. 2,~ Ft. 

METICILLIN Ch. 
inj. 
Összetéteh l üveg (I) l g meticillinum natr.·ot tar-

talmaz, . 
1 amp. (II) 1,5 ml aqua dest. pro inj.-ot _tartalmaz. 

Jav~lat: Reziszt-ens Staphylococcus-fertőzés. 

Ellenjavallat: Penicillin-túlérzékenység. 

Adagolás: Átlagos adagja felnőttek:Ó:ek. 4--6· -{)rán~ 
ként l g, 1,5 ml desztillált vizben oldva, lassan és 
mélyen intramuscularis'an; esetleg la-ssan intra~ 
venásan 5 ml desztillált vízben felhígitva, nehogy 
a n1agas kancentráció thrombop:bJebitist okozzon;. 
Gyermekelo~ek_ napi adagja testsúlykg-onként -100 

xQg1 _:négy _e_gyen~?. a;~~g;ra eloszt-Va: ___ 'oi~fe.ljelb'l>: o~ ;c[~· 
ID,travenás infúziója _1{főnJ7ÖS, -ae_- CSá;k ~~ 

· s· órai időtartarnra e~egend§ mennyiségú 
készíthetti.nk, mert az old&t fokozatosan ,,felhős~' 
lesz._ Ezért infúziós üveget 8 6ianként feltétlenill 
cseréljük ki. · 

MegjegyZéS: >I< Kizárólag f~;~~~=~·~~;~:,!~~~~····~~~ (gondozóintézeti) felhasználásrá. van 
Csomagolás: 10 X l üveg (I) +I O X l am p. (II) 

szer 79,50 Ft. 
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METOTHYRIN K.Gy. MSOO 
tabi. 
Összetétel: l tabl. 0,01 g methimazolumot tartalmaz. 

Javallatok: Hyperthyreosis, thyreoidectomia el6ké~ 
szítése, fiatal és öregkori exophthalmiás golyva.. 

Ellenjavallatok: Graviditas, leukopen:m:~--b'~yen 
lázas állapot. 

Adagolás: A kezdő adag naponta 3 X 2 tabletta. Ezt 
az adagot 6-10 héten át célszerű adagolni. Ez· 
után, amemlyiben a szubjektív panaszok tartósan 
rendezödtek és _az objektív tünetek is a pajzs
mirigymúködés tartós normalizálódására utalnak 
(testsúly. pulzusszám, alapanyagcsere), az adag 
napi 4Xl tablettára csökkenthető. _A kúra teljes 
időtartawa általában 1-1~ év. Az ez idő alatt 
alkalmazandó napi adag az egyéni szükséglet, és 
tűrőképesség figyelembevételével a klinikai kép 
gondos megfigyelése mallett változtatható. A mini· 
mál.is napi adag 2 X l tabletta. Tartós psychés ter· 
helést jelentő időszakokban ajánlatos a napi ada
got 3-4-szer l tablett&a emelni. 
A kúra során a vérképet legalább 2 hetenként rend· 
szeresen ellenőrizni kell (fehérvérsejtszám, vörös· 
vérsejtszám, minőségi vérkép). Minden hirtelen fel
lépő betegség vagy panasz (els6sorban a torok- és 
szájnyálkahá.rtya.-tünetekjelentkezése) esetéu a vér· 
kép soron kívül ellenőrizendő. Ha a fehérvérsejt
szám ismételten 4000 alatt van és a roinőségi vér
képben a granulocyták száma 50% alá csökken, 
a kúrá.t azonnal félbe kell szakita.ni. 
A struma növekedése miatt a Metothyrin-kúrát 
megszakítani nem szabad, hanem a atrumigen hatás 
ellensúlyozására jódkészit-ményt, Lyothyronint 
vagY pajzsn:úrigykivonatot tartalmazó gyógyszert 
célszerű a.de.golni. - Bármilyen okból fellépő lázas 
állapot észlelése esetén a kúrát azonnal félbe kell 
szakítani. 

Megjegyzés: ~ Csak vényre adható ki. Az orvos 
rendelkezése szerint (legfeljebb három alkalommal) 
ismételhető. 

CsomagoláS~ 25 tabi. 2,- Ft, 250 tabl. 20,- Ft. 
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MEXAFORM Ch. 
tabi. 

J 450 

Összetétel: l tabl. 2 nlg oxyphenonitllD bróm&tilln, 
20 rp.g phanquinonum és 200 rilg jodclllor<?xychino
linumot tartalmaz. 

Javallatok: Mim therapeutic:um: enteritis, enteroeoli
tis, colitis, illetve bakteriális és parazitás_ bélfertő
zésekben, valamint a nem specifikus diarrhoeák 
esetében.
Mint propliiJlaCticum: a Mexaform hatásterületéhez 
tartozó-kórokoZcSk: fOkozott fert6zési veszélye 
ben, külöriöSen a· fertőZés veszélyének kitett közös-
ségekben.- - _ . • 
Az oralis antibioticum-kezelés nyomán kialakult 
bélflóra károsodások csökkentésére, valamint mű
tét előtt a postop8rativ meteorismus megelőzésére. 

Ellenjavallatok: Hyperthyreosis. Jód-allergia eseté
ben a kezelés nem folytatható. -A-hatóanyag para
sympatholytikus hatása miatt glaUcomában, vala
niint prostata-hypertrophiában nem adható. 
Más betegségek (pl. thyreotoxicosis, máj- vagy vese
elégtelenség) következtében előforduló has!:nené~~ 
tüneti kezelésére nem alkalmas. Általában 'a maJ-
és vesemúködés zavarában szenvedőknél különös 
óvatOsság szükséges. __ _ 

Adagolás: Alapvető szabály, hogy a folyamatos ada
golást legfeljebb l hónapra korlátozzuk; tartózkod
junk az előírt adagok túllépésétől! 
Átlagos adagja felnőtteknek és iskolás gyermekek
nek általában naponta 3-szar l tabletta. ~~~::: 
után, m.int prophylacticum: felnőtteknek Il 

1-2 tabl., iskolás gyermekeknek naponta 

MeUekhatások: A Mexaform· a ·megadott adl8ilok·é••" 
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a kez6lési idei figyelembevételév~~li !jó::~~;~~~;!~·· kán nem specifikus mallékhatások 
fájás, szédülés), szórványosan 
reakciók előfordulhatnak. 

Ha aMexaformo;.,~~;~~~:~~~~;~:~~!~i! szerekkel együtt 
chinolin adagja 
nem lehet; iskolás gyermekek napi 
8.dagJa 600 "n:ig lehet.~_7 éves kor alatt nem 

A megadott maximális kezelési idő után az esetle
ges további kezelés más oxychinolin tarlalmú 
gyógysze1Tel sem folytatható. Orvosi ellenőrzés 
nélküllegfeljebb l hétig, orvosi ellen6rzés mellett 
l hónapig szedhető megszakitás néllrul. Hosszabb 
időn át, állandóan nagy adagokkal történő oxy
chinalin-kezelés kapcsán periíeriás-_.ne-..:qe.patbia, 
myelopathia, vala-mint a n. opticus károsodása is 
előfordulhat. Túlérzékenységi reakciók, látási zava
rok első jelére a további adagolást azonnal beszün
tetjük! 
A Mexafornrmal kezelt betegek fehérjéhez kötött 
azérumjód meghatározásának, valamint jódizotóp
pal végzett pajzsmirigyfunkdós vizsgálatának ered
ményei kb. 6 hónapon át nem értékelhetők. 
A 1\iexaform állatgyógyászati célra nem használ
ható az állatok fokozott túlérzékenységi reakciói 
miatt. 

Megjegyzés: ~ Csak vényre adható ki. Az orvos 
rendelkezése szarint (legfeljebb három alkalommal) 
ismételhető. 

Csomagolás: 20 tabl. 4,~ Ft. 

MEXASE Ch. 
drazsé 

J 730 

Összetftel: l drM..sé 10 mg phanquinonum, 25 mg 
acid. dehydrocholicum, 50 mg bromelinum, 100 mg 
jodchloroxychinolinurn és 150 mg panereatinumot 
tartalmaz. 

Javallatok: F'őleg a gyomor~bél huzam fermentelég
telenségével összafúggő emésztési zavarok esetében 
(pl. meteorismus, flatulentia, teltségérzés, zavart 
bélürités_stb.). Helytelen diéta miatt bekövetkezett 
-labilis gyomor-bél működésű betegek--,- emész
tési zavaraiban is adható. 

Ellenjavallatok: Hyperthyreosis. Jód-allergia esetében 
a. kezelés nem folytatható. Általában a máj- és 
veseműködés zavarában szanvedöknél különös óva
tosság szüksége.'l. 

Adagolás: Alapvető szabály, hogy a folyamatos ada
golást legfeljebb l hónapra korlátozzuk; tartózkod
junk &z előírt adagok túllépésétől! 
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Átlagos adagja felnőtteknek és iskolás gyermekek~ 
nek általában naponta 3-szor 1-2, ill. 2-3-szor 
l drazsé, arm3lyet étkezés közben, vagy közvetlenül 
étkezés után kevés folyadékkal, aiétrágás nélkül, 
egészben kell lenyelni. A napi adag "bizonyos idő 
múlva·legtöbbször_ csökkenthető.- . 

MeHékhatások: A I\Iexase a megadott adagok és a ke~ 
zelési idő figyelembevételével jól tűrhető. Ritkán 
nem specifikus mallékhatások (émelygés, fejfájás, 
szédülés), sz6rványosan bőrtúlérzékenységi reak
ciók előfordulhatnak. 
B:a a Mex&Bét más oxychinolin t"artalmú gyóg;;-s,:e· 
rekkel együtt kell adágolni, _ügyelj~ 
az oXychinolin adagja felnőtteknek napl 
több nem lehet; iskollis gyermekek napi ad'BgJa !'eg
feljebb 600 mg lehet. 7 éves kor alatt 
ható. 
A megadott maximális kezeléSi idő után az esetleges 
további kezelés más oxychinolin tartalmú gyógy
szerrel sem folytatható. Orvosi ellenőrzés nélkiil 
legfeljebb l hétig, orvosi ellenőrzés mellett l hó
napig szedhető megsza.kítás_ nélkül. 
Hosszabb időn át, állandóan nagy adagokkal tör~ 
ténő oxycbinolin-kezelés kapcsán_perif~riás neur()
pathia, royelopathia, valamint a n. optlCus-károso
dása is előfordulhat. Túlérzékenységi reakciók, látá
si zavarok első jelére _a további adagolást azonnal 
beszüntetjük. 
A Mexaséval kezelt betegek fehérjéhez kötött azé
rumjód meghatározásának, valamint jódizotóppal 
végzett pajzsmirigyfunkC-iós vizsgálatának ered-
ményei kb. 6 hónapon át nem értékelhetők. ~ 
A Mexase állatgyógyászati célra nem használhat~'
az állatok fokozott túlérZékeny-ségi reakciói miatt. 

Megjegyzés: $ adható ki. Az 
rendelkezése 
ismételhető. 

Csomagolás: 20 drazsé 5,20 Ft. 

MIKROFOLLIN K.Gy. 
tabi. 0,01 mg és tabi. 0,05 mg 
_Összetéteh l t.abl. 0,01 mg, ill. 0,05 mg 

oootra-dio-L-ot tartalmaz. 

JavaUatok: Amenorrhoea és oligomenorrhoea, metro· 
és menorrhagia, dysmenorrhoea, nemkivánatos 
lactatio, acne vulgaris, prostata-carcinoma, car
cinama metastaticum bizonyos eseteiben. 

Adagolás: A Mikrofollin adagolása individuális. 
Az alábbiakban, a 0,01 mg-os tablettá.J:a vgnatkoz
tatva, általános kezelési módokat adú!lk..,..riieg. 
Amenorrhoeában és oligomenorrhoeában naponta 
2--10 tabletta, 20 napon át, ezután 5 napon át 
naponként 5 mg im. adagolható progesteron-készít· 
mény. Dysmenorrhoeában 2----3 havonként 1-3 
tabletta 20 napon át, a cyclus 4~5. napján kezdve 
az adagoM,st. Nemkívánatos lactatióbari: a szülés 
után az első három napon át naponta 3 X 2 tabletta, 
további 3 napon át 3 X l tabletta, ezután p8dig 
3 napon át naponkén( l tabletta. Ac ne vulgariaban 
naponta 3-6 tabletta. 
Prostata-carcinomában a bevezet() adag naponta 
3 X 1-2 tabletta ( !) 0,05 mg, ezt az adagot foko
zatosan csökkentjiik, a napi l tabletta fenntartó 
adag eléréséig. 
Carcinama metastaticumban az adagolás módja 
a daganat jellegétől éS a kórlefolyástól függ. Szük
ség esetén a kezelés castrati6val kombinálható. 

Megjegyzés: ~ Csak vénYJ-·e adható ki. Az orvos 
rendelkezése szerint (legfeljebb három alkalommal) 
ismételhető. 

Csomagolás: 30 tabi. (0,01 mg) 2,~ Ft, 
30 tabl. (0,05 mg) 2,50 Ft. 

MILURIT EGYT 
tabi. 

MDOO 

Összetétel: l tabi. 100 rug allopuri_nolumot tartalmaz. 
Javallatok: Köszvény, valamint secundaer hyPerurik-

ae1nia kezelése, amely polycythaemia vcra1 

myeloid metaplasia vagy egyéb vér-dyscrasiában 
észlelhet6. Leukaemia és tumor sugár- vagy kemo
terápiás kezelésekor az emelkedett húgysavszint 
csökkentése. Vesek6- vagy húgysavkő-képződés 
megelőzése. 

Ellenjavallatok: Gyermekeknek a készítmény ailago
láaa ellenjavallt, kivéve azokat az eseteket ahol 



a secundaer hyperurikaemia dagaua.tos betegségek
hez társul. 

Szoptató anyáknak és olyan b~:~:~:~~::~~ .. · .•• 
közeli hozzátartozója· idiopathiás 
eisban szenved, a Miturit adagolása ellenjavallt.
Terhes nőnek_ csak abban- az esetben _adható, ha 
a várható hatékonyság ellensúlyozza azt a kocká
zatot, amelyet a ltészitmény használata a magZatra 
jelenthet. 

Adagolás: F'elrWtteknek: köszvényben napi 100 mg a 
legkisebb hatásos adag. Átlagosan 200-300-400 
mg szükséges, _2--4 részre elosztva; közepes 
súlyosabb esetben 400~600 mgfdie, de a napi a 800 mg·ot ne haladja meg. Haso:~ó:~~:::!~ kell figyelembe v·enni másodiagos 
ban is. Daganat elleni kezelésben a 
adag 600-800 mg 2-3 napo~_ át. 
Gyermekeknek: fi---10 éves korig 3Xl00 mg. 6 év 
alatt 3 X 50 mg adható. A készítményt étkezés utá:n 
kell bevenni. 
Irodahni adatok alapján - roham elkerülése cél
jából- célszerű a készítmény adagolását fokoza
tosan növelni. A kezdő adag 1-2 tabletta, és he· 
tenként l tablettával_ kell növeini az adagot, mig 
a azérum urátsavszintje 6mg/100 mllesz. Ajánlatos 
továbbá a készítményt a kezelés kezdetén cOlchi
cinnel együtt adagohri. N api 300~600 mg Milurit 
mellett adagolt mercaptopurint (Purinethol) vagy 
azatlúoprin (Imuran) adagját a korábbi adag 1

/ 3-

% -ére kell csökkenteni. A pontos dózist a terápiás 
és toxikus hatás határozza meg. 
Miluritot vassókkal együtt adagolill nem -lehet. ~: 
A gyógyszerszedés ideje alatt bőséges folyadé~
bevitelről kell gondoskodni, niely úgy szabályo
zandó, hogy a napi vizelet legalább 2 liter, és sém
leges yagy "enyhén lú_g()S kémhatású- legyen.- A 

lés első időszaká.ban periodikus májfunk~~c~ijó~s~:::~; 
elvégzése indokolt, különösen olyan 
ben, akilmek májbetegségük van. A 
adagúlá-sakor szigot•úan figyelembe kell venni 
indikációt és adagolási előírást,. 

Mellékhatások: Leggyakorib h mellékhat-áso,Jk~l'jt,:::;~:;:: 
hányás~ hasmenés, intermittáló hasi fl 
bőrvörösség (amelyhez· néha láz is 

manként leukopenia vagy leukocyt-osis is jelent· 
kezhet. Néhány esetben reversibilis hepatotoxici
tást tapasztaltak. Egyes betegeken a azérum alkali· 
kus phosphatase vagy transaminase-szintjének 
symptomatikus emelkedését észlel ték. 

Megjegyzés; ~~ Csak vényre adhatő~:ki.~ orvos 
rendelkezése szerint (legfeljebb három alkalommal) 
ismételhető. 

Csomagolás: 50 tabl. 8,30 Ft. 

MISCLERON Cb. 
kapszula 

H 500/M 300 

Összetétel: l kapszula 250 mg clofibratmnot tartal-
maz. 

Javallatok: Olyan betegségek, amelyekben a azérum
lipidek (cholesterin-triglyceridek) szintje kórosan 
megemelkedett. Ide értve elsősorban a követker..ő 
betegségek hyperlipidaemiával járó eseteit: athero
sclerosis (coronaria-sclerosis, oerebralis és perifériás 
arteriosclerosis), arteriapathla diabetica, valamint 
essentialis (familiáris) hyperlipidaemia, továbbá 
a szérum-Jipidszinttől fiigget.lenül xanthomatosis
ban. 

Ellenjavallatok: Terhesség, valamint súlyosabb máj
és vesekárosodá-S esetén nem alkahnazható. -

Adagolás: Átlagos adagja felnőtteknek 3-szar 2-3 
kapszula, étkezés után. 
Mivel a véralvadásgátlók hatá-sát fokozza, az eset
leg egyidejűleg alkalmazott ·anticoagulans készít
mény adagját ajánlatos a Miscleron-kezelés meg· 
kezdésekor a felére csökkenteni és a továbbiakban 
a szükséges adagot- újból meghatároznj. 
A Miscleron-kezelés alatt a szérum-lipidszint rend
szeres (a beállítás után kb. 4 hét múlva, majd 
2-3 havonkénti) ellenőrzése szükséges. 

Mellékhatásnk: Szórványosan előforduló nemkívána· 
tos mellékhatások (gyomorpanaszok, enyhe hány
inger, esetleg hányá-s vagy hasmenés) csak átmene
tiek. Bőrtünetekben megnyilvánuló túlérzékeny
ségi jelenségek (bőrviszketés, esetleg exanthema), 
a ke~lés megszakítása nélkül is megszűnnek. 

247 



Megjegyzés: ~ Csak vényre adható ki. Az orvos ren· 
delkezésa szarint (legfeljebb három alkalommal) 
ismételhető. 

Csomagolás: 50kapszula-4,80 Ft, 250 kapSzula 24,-Ft. 

MORGALJN Ch. s 620 
· drazsé 

Összetétel: l drazsé 100 mg moroxydinum hydrochlor., 
100 mg acid. ascorbic.,- l mg methylhomatrop. 
brom.·ot tartalmaz. 

Ja~allatok.:- Herpes -zooster~ herpes corneOO, keratitiS._-

Ellenjavallat: Glaucoma. 

Adagolás: Átlagos adagja felnőtteknek általában na
ponta 3-szor 2 drazsé, gyermekeknek napi 3-szor 
l drazsé 6-8 napon át. 

Mellékhatások~ Enyhe gyomorpanaszok, fejfájás, esét
leg múló szédülés. 

Megjegyzés: ~!ft Csak vényre -adható ki._ A~ orVos 
rendelkezése szerint (legfeljebb három alkalommal) 
ismételhető. 

Csomagolás: 24 drazsé 2,- Ft. 

MORPHINUM HYDROCBLORICUM 
B. 
inj. l%, 2%, 3% 
Összetétel: l amp. (l ml) 10 mg, ill. 

morph. hydrochlor.-ot tartalmaz. 

JavaUát: Fájdalomcsillapítás. 

naponta. 
nak 
ben 
telesen - súlyos·, kínzó fájdalom és moribund 
pot esetén van helye. 

Megjegyzés: ~~ Csak vényre adható ki eg~,.Z.,>ri 
alkalommal. 
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Csomagolás: l% b. 10 X l ml 2,- Ft, b. 50 X 1 ml 
10,-Ft,. --
2% b. lOXl ml2,10 Ft, b. 50Xl mll0,50 Ft 
3% b. lOXl ml2,20 Ft, b. 50Xl mlll,- Ft: 

MORPHYNUM HYDROCBLORICIJM"2% + 
ATROPINUM SULFURICUM 0,05% 
B. A 500 
in j. 
Összetétel: l amp. (l ml) 20 mg morph. hydrochlor., 

0,5 mg atrop. sulf.-ot tartalmaz. 

Javallat: Fájdalomcsillapítás. 

Adagolás: Szükség esetán naponta 1-3-szor l amp. 

Megjegyzés: ~~ Csak vényre adható ki egyszeri 
alkalommal. 

Csomagolás: b. l OX l ml amp. 2,10 Ft, 
b. 100 X l ml amp. 21,~ Ft. 

MYCOSID K.Gy. 
oldat, hintőpor 

T 130 

Összetétel: l üveg (100 ml oldat) 4 g natr. p-chlor
benzoic.-ot, 
l szóródoboz (100 g) 4 g natr. p-chlorbenzoic. 
10 g zinc. oxid-ot tartalmaz. ' 

Javallatok: ~yco~iku~, felüle~i b?rfertőzések (epider
n;toph~m ~umah~ et axillar1s, intertJ·igo myco
twa, p1tynaSIS vers1color, trychophytia superficia
lis). 

Adagolás: Terápiás alkalmazás: a fertőzött területek 
ecsetelése naponta 1-2-szer vagy behintés. Pro
phylactikusan betenként 1~2-szer a testhajlatok 
beecsetelése vagy behintése. 

Megjegyzés: V ény nélkül is kiadható. 

Csomagolás: l üveg (100 ml) 2,- Ft, 
l ~Y...óródoboz (100 g) 2 140 Ft. 
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MYCOSOLON K.Gy. 
kenőcs 

T 130 

Összetétel: l tubus (15_g) 0,0375 g 21-desoxy-21-::N'
·(N'-methylpiperazinyl)-prednisolonnm hydrochlo
ric., 0,3 g mieonazolumot tartalmaz lemosható 
kenőcs ben: 

Javallatok: Darmatophyták vagy más gombák által 
kiváltott, kifeje:r..ett gyulladással, ill. irritatióval 
kísért bőr- és körömfertőzések: ekzemák, intertrigo, 
interdigitaJis mycosisok,- köröm-mycosisok, gy;illa
dásos ekzemák és mycosisok, hallójárat-mycoSisok. 

Ellenjav8Iiatok: Bőr-tuberculosis, herpes simplex; 
himlő, bárányhimlő. 

Alkalmazás: Bör-infectiók esetében: naponta 1-2 
alkalommal kenjük be a kezelendő bőrfelület-et. 
Köröm-infectiók esetében: a megbetegedett köröín-

részek eltávolítása után occlusiv ~o~··:t~é~s@!~~~ alkalmazzuk a kés_zítményt. A kezelést 
nélkül folytatjuk a köröm teljes 
Fül-infectio esetén: napont·a kétszer 
a külső hallójárat ba a készítménnyel átitatott 
csíkot a teljes gyógyulásig. 

Megjegyzés: ~ Csak vényre adható ki. Az orVos ren
delkezése szerint (legfeljebb három alkalommal) 
ismételhető. 

Csomagolás: l tubus (15 g) 3,90 Ft. 

MYDETON K.Gy. 
inj., dr~zsé 

izom-spasmus, izom-eontractura, rigíditas, spinalis 
automatismus. Postencephalitises és arteriasciero
tikus parkinsonismus. Obiiterativ érbetegségek 
(arteriosclerosis obliterans, angiopathla diabetica 
thrombangiitis obliteraru;, Raynaud-kór, sclera~ 
dermia diffusa), továbbá érbeidegzési zavaron ala
puló kórképek (acrocyanosis, dysbaSi§;'-~Őneuro
tica inter'?Íttens). Egyéni megítélés alapján: post
thrombotikus venás és nyirokkeringési zavarok. 
ulcus cruris. · 
Sajátoa gyermekgyógyászati javallat: Little-kór {spas
tikus bénulás). 

Adagolás: 3-szar 1-3 drazsé naponta, a beteg egyéni 
szükségletének és tolerantiájának megfelelően. -
Az injekció intramuscularisan, intravenásan lassan 
és intraarterialiBan alkalmazható. - A Mydeton 
injekció intraarterialisan napi l ampulla mennyi
ségben fiziológiás konyhasóoldattali O ml-re hfgitva 
adagolandó. - Intramuscularis alkalmazás esetén 
a napi adag általában 2 X l ampulla. 
Gyermekadagok: 2 hónapos kortól 6 éves korig a dra
zséból 5 mgfkgfdie, R réSzre elosztva. 7-14 éves 
korig 4-2 mgfkgfdie, 3 részre elosztva. 
Mellékhatás: izomgyengeség, bódultság. 

Megjegyzés: ~Csak vényre adható ki. Az orvos ren
delkezése szerint (legfeljebb három alkalommal) 
ismételhető. 

Csomagolás: 5 X l ml amp. 2,10 Ft. 
30 drazsé 2,90 Ft, 500 drazsé 48,- Ft. 

MYELOBROMOL Ch. 
tabi. 

L OOO 

Összetétel: l tabl. 0,25 g mitobronitolumot tartalmaz. 

Javallat: Myeloid leukaemia mind korai, mind kéSőbbi 
szakasza, valamint polycythaemia vera. 

A~o!ás:_ Egyéni. Az adagot a vérkép és a beteg 
klinikai áJla.potának gondos ellenőrzésével úgy kell 
megállapítani, hogy a legkedvez6bb terápiá.s hatás 
minimális toxicitássallegyen elérhető. 
Átlagos adagolás.: A kezdeti adag 50 kg-os testsúly
ra számítva naponta l tabletta (250 mg), 25-75 kg 
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MYOFLEXIN Ch. 
ta b l. 

E 100 

Összetétel: l tabi. 0,25 g chlorzoxazonumot tartat~ 
m"". 

JavaDatok: Myalgiák (lumbago, brac~~orticol
lis stb.), izom-rheumatismus, rheumatoid arthri
tis, contusiók, distorsiók, spondylarthrosis, discu.s
herniával járó panaszok, izom-contr!N:lturák, túl
erőltetés okozta izomparm.szok, derékfájás stb. 
Törésekkel, nyújtásokkal és gipszkötésekkel kap
csolatos görcsös fájdalmakban. 

EUenjavaUat: Máj-laesio. 

Adagolás: Individuális. Átlagos adagja felnőt.teknek 
naponta 3-szar l tabletta, szükség esetán (csak 
súlyos esetekben) fokozatosan emelve naponta 
3-4-szer 2 tablettára. A legnagyobb egyszeri adag 
3 tabletta (7 50 mg). A kedvező hatás jelentkezése
kor az adagok csökkenthetők. 
Gyermekadagok: 2 éves korig 3-szar Y4 tabi., 2-6 
éves korig 3-4-szer % tabi., 6--10 éves korig 3-
szar Y2 tabi., 10 éven felül 3-szor l tabi. 

MeUékhatások: Szórványosan előfordulhatnak hypo
tonia, szédülés, hányinger, abdominaJis zavarok, 
valamint bőrjelenségek is. ilyenkor a készítmény 
további adagolását azonnal beszüntetjük, 

Megjegyzés: 1f4 Csak vényre adható ki. Az orvos ren
delkezése szerint (legfeljebb három alkalommal) 
ismételhető. 

Csomagolás: 20 tabi. 2,90 Ft, 200 tabi. 29,- Ft. 

NALORPHIN Ch. 
in j. 

x 200 

Összetétel: l amp. (l ml) 5 mg nalorphin. hydro
brom.-ot tartalmaz. 

Javallat: A morphlnnal, annak egyes származékaival, 
továbbá a morphinszeriien ható szintetik:us vegyü
letekkel (Dolargan stb.) történő mérgezés és túl
adagolás esetében antidotumként. 
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Adagolás; A kívánt hatás szükségesaégének megfele
lően iv., esetleg im. vagy so. alkalmazható. E:elnót
teknek egys?..eri adagja 5-10 mg (1-2 amp.-), 
amely adag- ha a légZés megfelelően nem javul·---
10-15 perc múlva megismétlendő • .H:atása általá~ 
ban· 3-4.· órán. keresztül tar_t. SúlyOs métgezésben 
is elegendő rendszerint összesen 40 mg, megfelelő 
elosztásban, de ~zükség esetán az _(isszadag emel
hetli. 

Megjegyzés: tf<ttf4 Csak vényre adható ki. Az orvos 
rendelkezéSe szerint (legfeljebb hárOm alkalommal) 
ismételhető. 

Csomagolás: 5 X l ml amp. 2,- Ft, 
20,-Ft. 

NAPHAZOLIN A. 
oldat 
Összetételr l üveg (10 ml) 0,01 g naphazolinum hydro

chlor., 0,29 g acid. borio.-ot tartalmaz 10 ml vizes 
oldatban. 

Javallatok: Rhinitis, pharingitis, laryngitis, conjunc
tivitis, keratitis ekzematosa. 

Adagolás: J avallattól_ függőerr általában 
többször 2-4 csepp oldát az orrlyukba 
a kötőhártyatasakba cseppentve. 
Gyermekadagok: Csecsemőknek és gyermekeknek 
6 éves korig mérgezés veszélye miatt ne adjuk! 
7-14 éves korig tiszta vizzel felére-kétha.rmadára 
hígítva, naponta 3-szor egy-egy cseppet az árrnyf
lásokba. 

vagy depressio; coma. HossZas 
idültté teheti. - Hígítatlan használata 
gyakori alkalmazása súlyos mérgezéésst~la,j~;:::!: •. · •..• 
mivel a gyulladt orrnyálkahártyán át fE 

Megjegyzés: Jf4 Csak vényre adható ki. 
rendelkezése szerint (legfeljebb három allmJ,,mma~) .; 
ismételhető. 

Csomagolás: l üveg (10 ml) 2,-'- Ft. 
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NATRIUM CHLORATUM B. 
inj. 10% (hypertonica) 

X 400 

Összetétel: l amp. _ (10 ml) l g natr. chlor. pro infu
sionét tartalmaz. 

Javallat: V érzésesillap í tás. 

Adagolás: Szükség szerirlt 1-2 amp. ~~:giv. 
Megjegyzés: Csak vényre adható ki. Az orvos rendel-

kezése szerint (legfeljebb három alkalommal) ismé
telhető. 

Csomagolás: b. 10 X 10 ml amp. 4,20 Ft. 

NATRIUM CHLORATUM B. 
inj. 0,9% (isotonica) 

x 400 

Összetétel: l amp. (10 ml) 0,09 g natr. chlor. pro 
infusionét tartalmaz. 

Javallatok: főleg iv. gyógyszerek hígítására. 

Megjegyzés: Csak vén~ adható ki. Az orvos rendel
kezése szerint (legfeljebb három alkalommal) 
ismételhető. 

Csomagolás: b. 10 X 10 ml amp. 4,20 Ft, 
b. lOOXlO ml amp. 42,- Ft. 

NATRIUM CITRICUM K.Gy. I 210/N 500 
inj. 3,3% 
Összetétel: l amp. (10 ml) 0,38 g natr. citr. pro infu

sionét tartalmaz (ami megfelel 0,33 g vízmentes 
trinátriumcitrátna.k). 

Javallat: Véralvadás gátlása, 

Adagolás: I v. 

Megjegyzés: Csak vényre adható ki. Az orvos rendel· 
kezése szerint (legfeljebb három alkalommal) ismé
telhető. 

Csomagolás: b. 5 X 10 ml amp. 2,- Ft, 
b. 50 X 10 ml amp. 20,- Ft. 
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NATRIUM NITROSUM B. H 800 
inj. 4% és 10% 
Összetétel: l amp. (l ini) 40 mg, il], 100 mg natr._ 

nitros.•ot_ tartalmaz. 

Javallalok: Hypertonia, angina,pectoris, epekőkólika., 
ólomkólika; ciánmérgezésben antidotum. 

Ellenjavallat: Jód-, illetve brómsókkal kezelés alatt 
álló betegeknél ellenjavallt. 

Adagolás: Naponta 1-2 am p. sc. Ciánmérgezésben 
intravenásan_._ összesen 6-10 ing/testsúlykg-nak 
mégfelélő mennYiség.-- A 10% -osinj.-ból az 1 am p. 
a legnagyobb egyszeri adagot túllépi! . 

~legjegyzés: ~Csak vényre adható-· ki.' Az orvos ren
delkezése szarint (legfeljebb három alkalommal) 
ismételhető. 

Csomagolist b. l OX l ml amp. 4% 2,- Ft, 
b. 100 X l ml amp. 4% 20,- Ft, 
b. 10 X l ml amp. 10% 2,- Ft, 
b. 100 X l ml amp. 10% 20,- :Ft. 

NATRIUM SALICYLICUM EGYT 
A 600/mV 200 

bélben old6d6 drazsé 0,5 g 
Összetétel: l drazsé 0,5 g natr. sa.lic.-ot tartalmaz._ 

Javallatok: Heveny sokízületi csúz, hűléses megbete
gedések, izomfájdalmak, lumbagó, pleuritis, irido~ 
cyclitis, polyneuritis. 

SaJátos gyermekgy6gyászdti Javallat.; Febris rheuma"· 
ti ca. 

Adagolás:-Naponta, 3--5-ször 1-6 drazsé. 
Gyermekadagok: 2 hónapos kortól 14 éves 
0,10 gfkgfdie, 5 részre elosztva. 
Mellékhatás: Érzékenység esetén acidosis (",na,gru;l' < 
légzés, szapora légzés stb.). 

Megjegyzés: V ény nélkül is kiadható. 

Csomagolás; b. 20 drazsé 2,- Ft, 
b. 100 drazffi 10,-.-Ft, -

li l,, 
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NEO-ADIGÁN K.Gy. 
inj., cseppek 
ÖSszetétel: l amp. (2 ml) 0,4 mg digit. lanat. 

H 100 

A + B + C glycosid. cryst.·ot ta.rtalmaz szeszes 
vizes oldatban, 
l üveg ( 15 ml) 7,5 mg digit. !ana t. A f: -~":;!;;.C gly· 
cosid. cryst.·ot tartalmaz szeszes vizes Oldatban 
(l ml = 40 csepp = 0,5 mg hatóanyag). 

JaYallatok: A keringési elégtelenség ( cardialis deCom
pensatio) megszüntetése és a compensatio fenntar· 
tása. 

Adagolás: A compensatio helyreállitására nápi 1-3 
ampulla iv., illetve 40-100 csepp (1'--2,5 ml), amit 
a következő napokban csökkenteni helyes akkor is, 
ha semmi toxikus jelenség nem mutatkozik. A hely· 
reállitott compensatio fenntartására általában napi 
30-60 csepp (0,75-1,5 ml) szükséges. 

Megjegyzés: ~1-B Csak vényre adható ki. Az orvos 
rendelkezéseszerint (legfeljebb három alkalommal) 
ismételhető. 

Csomagoláa: b. 5 X 2 ml ámp. 2,- Ft. 
l üveg b. (15 ml) 2,- Ft. 

NEOCARBOLAX EGYT 
tabi. 

J 300 

Összetétel~ l tabl. 20 mg extr. rhei sicc., 50 mg sulfur. 
praecip., 100 mg sennae fol., 190 mg carbo activ.-ot 
tartalmaz. 

Javallatok: Obstipatio, fiatulentia, meteorismus, bél· 
erjedés, intestinalis autointoxicatio. 

Adagolás: Naponta. 3-szor 1-3 tabi. étkezés után 
vagy esténként l-4 tabl. 

Megjegyzés~ V ény nélkül is kiadható. 

Csomagolás: b. 40 tabi. 2,- Ft, 
b. 100 tabl. 5,- Ft. 
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NEOCIKLOTOX B. 
oldat 
Összetétel: l üveg (50 g) 0,:25 g 

cyclohexan., 0,40 g aCid. trichioracet.~ -10 
petrql., 24,10 g ol. pet'rae~t tartalmaz 
ban. 

Javallatok: Fej- és lapostetű irtása. 

Alkalmazása: A száraz hajat vagy egyéb szőrzetet 
Neociklotoxszal bekenjük, hogy a haj vagy a szőr
zet teljesen átiv6djék a sierrel. Bekenéa után 
20 percre kendővel beköt jük, majd 20 perc eJt,eÍt,~• .. )jf2iYé' 
Után a:·-hajat:'Száraz ruhával átdörzsöljük. 
szappannal, kenőszappannal ~nyhén szód><á.s;;•,,;;,;·.·······~;~;[' . 
meleg vízben alaposan megm.ossuk, majd g 
ecetes vízzel leöblítjük. A bekenés alatt a 

óvjold Nyílt láng közelében ne •::~":í:~~=~ 
hosszabh ideig ne tartsuk a bőrön, mert 
hatású. 

Megjegyzés: Vény nélkül is lria.dható._ 

Csomagolás: l üveg (50 g) 2,-Ft. 

NEOGRANORMON B. 
ken6cs 
Összetétel: l tubus (25 g) 0,9 g extr~ parancr~tia~: 

2,5 g extr. testiculi, 300.NE axerophth. (Vitamin-A)/ 
100 NE ergocalciferol. (Vitamin-D), 3,75 g zinc. 
oxyd.-ot tartalmaz vazelin tfpusú kenőcsben .. 

Javallat: Sebkenőcs. 

Adagolás: Külsőleg. 

Megjegyzés: ~-Vény nélkül egy alkalommal 
jebb a legkisebb gyárfcsomagolás Vagy annák meg
felelő- mennyiség- adható ki.

CsomagoJás: l tubus (25 g) 2,- Ft. 

NEO-GYNOFORT K.Gy. 
cseppek 
Összetétel: l üveg 2,5 mg ergotam. tart., 1,25 

gometrin.. malein.-ot tartalmaz 10 ml szes•".··vi,oes'; 
oldatban. 

258 

Javallatok: A aziUéBZetben korai gyermekágyi vérzés 
(atonia post partum), késői gyermekágyi vérzés, 
gyermekágyi subinvolutio megelőzésére és kezelé
sére, abortus incompletus esetán a vérzés csökken
tésére, vetélés befejezése után a méh összehúzódásá
nak elősegítésére, a nőgyógyászatban {a szövettani 
lelet ismeretében) a vérzés mennyiségériék~CS6kken
tésére. 

Adagolás: Naponta 2-3-szor 15 csepp. 

Megjegyzés: ~lf1 Csak vényre adható ki. Az orvos 
rendelkezéseszerint (legfeljebb három alkalommal) 
ismételhető. 

Csomagolás: l üveg (10 ml) 2,80 Ft. 

NEOMAGNOL A. SOlO 
tabi. 
Összetétel: l tabi. l g chlorogenumot tartalmaz. 

Javallatok: Fertőtlenítő, kéz-, seb-, hólyag-, hüvely-, 
méh-, toroköblités, furtmculosis, lemosások, has-, 
pleura-űr átmosása műtét kapcsán, fogfehérftés, 
gyökérkezelés, műszerek, gumieszközök, használati 
tárgyak (fodrá.szeszközök) fertőtlenitése, ivóvíz 
csfrátlanitása, mustárgázsérülés kezelése. 

Alkalmazás: Külsóleg, a készítményhez mellékel 
tájékoztató szerint. 

Megjegyzés: Vény nélkül is kiadha.tó. - Bábatáskák 
részére hivatalosan előírva. 

Csomagolás: b. 10 tabi. 2,- Ft, 
b. 100 tabi. 20,- Ft. 

NEOPEPULSAN-duplex Ch. 
drazsé 

F OOO/J 100 

Összetétel; l drazsé 40 mg propanthelinum bromat.-ot 
tartalmaz (20 mg gyomorban, 20 mg bélben oldódó 
rétegben). 

Javallatok: Ulcus vantriculi és duodeni, akut és kr6-
nikus gastritis hyperacida, spasmus pylori, hyper
emesis gravidarum, akut és kr6nikus pancreatitis, 
colitis, cholelithiasis stb. 
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Ellenjavallatok: Glaucoma, prostata~hypertrophia., 
cardialis decomp., , pylorus~obstructio, masszív 
gyomorvérzés. ' 

Adagolás: Kezdeti adagja általában naponta 2-3 XI 
dra,zsé, amely adag- a klinikái állapot -javulásával -
aráriyosah -fenntartó adágra csökkenthető. -
A kúraszerii adagoláskor a hátékonyság és tűrő~ 
képesség figyelembevételével egyéni adagaláara 
törekedjünk. Legutoljára az esti adagot mérsél,tel~ 
jük. Az étrendi, nyugalmi Stb., előirások bet~n
dók. Ritkán előforduló mellékhalások (szájszáraisá.g,. 
szivdobogás.--esetleg látási-zavarok) az adag csök~ 
kentésére rövidesen elmúlnak. 

MegjegyzéS: ~-CSak Vényre· adhátó ki. AZ orvoS ·re:ri
delk:ezése szarint (legfeljebb három alkalommal) 
ismételhető. 

Csomagolás: 20 drazsé 2, 70 Ft, 200 drazsé 27,- Ft. 

NEOPERHEPAR 20 f'g K.Gy. 
inj. 
Összetétel: l amp. (2 ml) 2 ml hepatis extr. flUid. 

standard.-ot ( ==-pg eyanooobalamin) tartalmaz. 

Javallatok': Anaemia perniciosá, más macrócytás 
anaemiák, máj-cirrhosis, Röntgen-ka.ter, agranulo~ 
cytosis, ólommérgezéses toxikus neuritisek, robo
rálás. 

Adagolás: Naponta l amp. im. vagy depót~kezelésre 
3-5 am p. 2--4 heti időközökben.- - A_ terápiás 
eredményt a reticulocyta-crisis és a vörösvérsejt-
szám emelkedése szabja meg • ......:. Kezeletlen anae
mia perniciosában első adag kb. 120 p,g, utána 
naponként ez_ az- adag megismételhető, . 
kép nor.m.alizáJ.6dása után fenntartó adag 
2-4 hetenként 1-2 ampulla.. Amennyiben a vér~ 
kép normalizá1ódása neril kielégítő, naky-abb- ada". c::::::cn: 
gok- is adhatók. 

Megjegyzés: ~ Csak vényre adható ki. A"z~o~r~:v;~o~s ~~~)'f:l!Jjr 
delkezése szerint (legfeljebb három a. 
ismételhető. 

Csomagolás: b. 3X2 ml 9.lllp. 2,50 Ft. 
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NEOPERHEPAR 60 l'g K.Gy. 
in j. 

I 120 

Összetétel: l amp. (2 ml) 2 ml extr. hepatis fluid. 
standard.-ot { = 60 flg cyanocobalamin) tartalmaz. 

Javallatok; Anaemia perniciosa, más _D!~ocyt.ás 
anaemiák, máj-cirrhosis, Röntgen~k8.íer,"á€ranulo
cyto.eis, ólommérgezéses toxikus neuritisek. 

Adagolás: Naponta l amp. im. vagy depót~kezelésre 
1-2 amp. ( = 60-120 MS) 2-4 heti időközben.
A terápiás eredményt a reticulocyta-crisis és a VÖ· 

rösvérsejtszám emelkedése szabja meg.- Kezelet
len anaemia perciciasában első adag kb. 2 amp. 
( = 120 {lg), utána 5-7 naponként ezen adag meg
ismételhető, majd a vérkép normalizálódá.sa után 
fenntartó adag adható: 2-4 hetenként 1-2 am
pulla. Amennyiben a vérkép normalizálódása nem 
kielégítő, nagyobb adagok is adhatók. 

Megjegyzés: ~Csak vényre adható ki. Az orvos ren~ 
delk:ezése szerint (legfeljebb három alkalommal) 
ismételhető. 

Csomagolás: b. 3 X 2 ml amp. 7,30 Ft. 

NEOPHEDAN Ch. A 300 
tabi. 
Összetétel: l tabi. 0,25 g phenacemidumot tartalmaz. 

Javallatok: Genuin és organikus eredetű epilepsia 
egyéb szarekkel nehezen befolyásolható forrnái. 

Ellenjavallatok: Májműködés zavarai, személyiség
zavarok. 

Adagolás: N api 1-4 tabletta, óvatosan emelkedő 
adagolásban a görcsök meggátlásáig. -Sevenallal 
(este 0,1 g), valamint Diphedannal, brómmal kom· 
binálha.tó. Személyiségzavar, májártalom, kiütés 
esetén, leukocyta-szá.m csökkenésekor az adagolást 
meg kell szüntetni. A kezelést célszerű kórházban 
kezdeni: fehérvérsejtszám és májfunkció a gyógy
szer szedése folyamán rendszeresen ellenőrizendő. 
A gyógyszer bevétele, ill. alk:aJmazása után 8-10 
órán belül, vagy folyan::uttos szedése, ill. kezelés 
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esetán a kúra időtartama alatt járművet .v"'~''"'' " 'cé'l' 
magasban vagy veszélyes gépen dolgozni tiloS •. 

Megjegyzés: >f< Csak vényre .i.dhat~~ki~· -~A~z~~;~····~~~l,j!( delkezése szerint (legfeljebb három 
ismételhető. - Epilepsziában 
az ideg-eline 'szakrendelés (gondoz6) · 
vagy javaslatára a kezelőorvos (körzeti, 
orvos, körzeti gyermekorvos)' térítésmentesen- reén'········'!é 
delheti. 

CsomagoláS: 25 tabi. 2,-- Ft. 

NEOTONOCAIN K.Gy. 
in j. 
Összetétel: l amp. (2 ml) 80 mg proca.in. hydroch!or., 

0,05 mg adrena.lin.·ot tartalmaz. 

Javallatok: Helyi érzéstelenítés. 

Adagolás: .A készitményhez mallékelt használati ut~
sitás szerint. 

Megjegyzés: ~ Csa.k vényre adható ki. Az orvos ren
delkezése szarint (legfeljebb három alkalommal) 
isméte~hető. 

Csomagolás: b. 10X2 m12,30 Ft, 
b. 100 X 2 ml 23,- Ft. 

NEOTONOCAIN K.Gy. 
injekciós tabi. 
Összetétel: l tabL 125 mg prooain. 

0,125 mg adrenalin.-ot tartalmaz. 

Ja...U..t: 
l.OO.""U 
0,25%-os 
2%-os 16 tabl 

Adagolás: A megfelelő mennyiségil tablettát 
.fi.z. sóoldatban ha szükséges, 

telenitésre: l %-:z%·os 

Megjegyzés: ~+ Orvosi rendeilS részére. -

Csomagolás:.lOO tahL 21,- Ft. 
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NEOTROPARIN Ch. 
inj., tabi. 

F OOO/J 100 

Összetétel: l amp. (2 ml) 40 mg drotaverinum hydro
ohl. (No-Spa), 1,5 mg methylhomatrop. bromat.-ot 
tartalmaz szeszea-vizes oldatban. 
l tabi. 40 mg drotaverinurn. hydr~chl-JNo-Spa), 
1,5 mg methylhomatrop. brom-ot tartálni~ 

Javallatok: Pylorus-spasmus, ulcus ventr. et duod., 
kólikák, postoperativ bélgörcs, cholecystitis, ,hy
peremesis gravidarum, asthma bronchiale~ ente
ritis, obstip, spast., dysmenorrhoea, szülés alatti 
méhszájgörcs, elhúzódó tágulás, túl erős fájások. 

Adagolás: Naponta2-3-szor l-2tabl., ill. 1-2 amp. 
sc., im. 

Megjegyzés: ~tf! Csak vényre adható ki . .Az orvos 
rendelkezése szerint (legfeljebb három alkalommal) 
ismételhető. 

Csomagolás: b. 5 X 2 ml am p. 2,30 Ft. 
20 tabi. 2,60 Ft. 

NEROBOL K.Gy. 
tabi. 

M600 

Összetétel: l tabl. 5 mg methandrostenolonumot tar
talmaz. 

Javallatok: Súlyos betegségek utáni elhúzódó recon· 
valescentia. Krónikus betegségek által létrehozott 
cachexiás állapotok, kimerültség, gyengeség, súly
csökkenés, osteoporosis, destruáló csontelváU.ozá
sok, elhúzódó callus-képződés, corticosteroid-keze
léasel kapcsolatos -negativ nitrogénegyensúly. -
Rendelése elóu mérlegelni kell a nemkívánatos követ· 
ke7;171$nyek lehetlíBégét (pl. _ellenja.vallt proetata-oar
oino-ma, és férfiemliJ-oarcin<mw esete'ben)l 

Adagolás: Felnőtteknek kezdetben napi 10-20 mg 
1-2 adagra elosztva, majd fenntartó adagként 
5-10 mg naponta. Gyermekeknek 2 éves korig 
napi 1-2 mg, 5 éves korig 2-3 mg, 14 éves korig 
naponta vagy másodnaponta 5 mg. Gyermekeknél 
és fejlődés korában levő fiataloknál célszerű 4 heti 
S!!.edés utá.u 1-2 hónap szünetet tartani. 
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Megjegyzés: ~ Csak vényre adható ki. Az orVos 
delkezésa szerint (legfeljebb három 
ismételhető. 

Csomagolás: 20 tabi. 6,30 Ft. 

. NEROBOLETTA K.Gy. 
ta b!. 
Összetétel: l tabi. l mg methandrostenolanumot 

talmaz. 

Javallatok: A csecsemőkor 

·zavara ·(sorv~iidá~~,~~~~~~i~~~~~~~~~~J~~~ aégek utáni 
kapcsolatos dystrophia, 
osteoporosis, elhúzódó 
steroid~kezelés katabolikus hatásainak 
kenés, osteoporosis stb.) ellensúlyozása, 
febérjeveszteség. Rendelés eliJtt m.érlegelni 
nemkivá'1'1.1Jto8 következmények lehetősé(lét· (cs~'/U{Íá/o 
korai károsodása, virilisatiós hatások)/ 

Adagolás: Csecsemőknek és gyermekeknek 2 
korig naponta másodnaponta Y2-l tabletta 
l mg), 5 éves korig napi 1-2 tabletta 
14 éves korig naponta 3-5 tabletta 

Gyennekeknélésaf~;őc~~-~,,~~~n~:~~:~·::~~::~·· célszerii 4 heti d 
tartani. 

Megjegyzés: !il Csak vényre adható ki•'··~~~.=~~)' ;. It• 
rendelkezéseszerint (legfeljebb három a 
ismételhető. 

Csomagolás: 20 tabi. 2,- Ft. 

NERODOLlL K.Gy. 
olajos inj. 
Összetétel: l am p. (l ml) 25 mg nora•ulrost,eno>l/.~, 

phenylprop., 0,03 ml alcohol benzylic., 
hol isopropylic.·t tartalmaZ. 

Javallatok: Mindkét nem{í, felniJttnek adható 
veszteségkor, pl. súlyos traumák után, ---""'~' -"' 
és utókez.elésre, oartioosteroid·keze1és al•>tt an~ ... 

tív nitmgénegyeruó.ly helyreállítására, gariatriá.ban 
osteoporosisban, lassan gyógyuló törésekben, decu~ 
bitusban, kimerültségben, reconvalescentiában és 
hizlalás céljára. 
Nőknek: inoperabilis mamm~tumor kezelésére, fő . 
leg csontiittétellel szövődött esetekbe~_ ~s_e~zi és 
röntgenkezelés adjuválására, valamuit'hiiJereme· 
sis gravidarumban előforduló súlycsökkenéskor. -
Gyermekeknek: rosszul táplált, rossz étvágyú, lerom
lott, fejlődésben visszamaradt esetekben, sebészi 
beavatkozások előtt és után, traumák után, króni
kus betegségekben adjuválá.sra, ostengenesis imper
fectában. 
Rendelés előU mérlegelni kell a nemkivánatos követ
kezmények lehet{Jségét (pl. ellenjavallt prostata-car
cirwma és JérftemM·carcinomn, esetében)! 

Ellenjavallat: Prostata~ és férfieml6-carcinoma. 

Adagolás: Felnőtteknek általában heti 25-50 mg 
(1-2 amp.) im., 
gyermekeknek heti 12,5-25 rng (Yz-1 amp.) 
im. -

Megjegyzés: ~ Csak vényre adható ki. Az ,Ol'vos 
rendelkezéseszerint (legfeljebb három alkalommal) 
ismételhető. 

Csomagolás: 3XI ml 8,10 Ft, 50Xl m1135,- Ft. 

NEUPON B. 
drazsé 

A 200 

Összetétel: l drazsé 0,1 g calcium glycerinophosphor. 
{2 ~O), 0,25 g kalium brom.·ot tartalmaz. 

Javallatok: Idegesség, chorea, epilepsia, pertussis, 
neurasthenia, hysteria, alvászavar. 

Adagolás: Naponta 3·szor 2 drazsé. 
Főleg járművezetők, magasban vagy veszélyes gé· 
pen dolgozók csak az orvos által- az egyéni érzé~ 
kenyaégnek megfelelően - előírt adagban szedhe· 
tik, ill. alkalmazhatják 

Megjegyzés: V ény nélkül, is Itiadha tó. 

Csomagol~: 40 drazsé 2,- Ft. 
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NEVIGRAMON Oh. 
kapszula 
Összetétel: l kapszula 5oo mg acid. nalidixic.-ot 

talmaz. 

Javallatok: Főleg Gram-negativ kórokozók ált81 

zott polyresistens akut és król•nik~·:us~~~~;~~J"~~: 
zések, a gyomor-bél huzam S 
gella-által okozott fertőzése, valamint 
a polirezisztens E. coli fertőzések. 

Ellenjavallatok:- A légzőközpont . depressiója 
továbbá máj- éS veseelégtelenségben csak 
óvatossággal alkalri::tazható a funkciós 
elvégzése mellett. A terhesség első 
gyermekeknek 2 éves koron alul ne 

Adagolás: Attagos adagja felnóttekn~k:gzf~:~:~~:;~Í !!"i< ll 2 kapszula kúraszerű adagolással 
át, indokolt esetben hosszabb időn 
adagolással (napi 4-szer l kapszula). 
Gyermekek adagja 2-től 6 éves korig 250 rr;.!r ~:~~::t~• 
3-4-szer, 6-tól 14 éves korig 500 mg 
2-4 szer. 

Mellékhatások: Nemkívánatos 
(émelygés, hányás, esetleg 
dülés), valarnint allergiás 
nuló túlérzékenYBéget {bőrpír, 

eosinophilia, urticaria) okozha.tij., ~A~z~~~:·~~~~~~b:, 
gek egy részén fény hatására k 

időszakos megszakítását tesú 
a beteg óvakodjon a 

NIKOTINSAVAMID K.Gy. 
tabi. 0,2 g 

p 900 

ÖsSzetétel: l tabi. 0,20 g niootinamid.-ot tartalmaz. 

JavaUatok: Pellagra, pellagrás glossitis, stomatitis 
sclerosis multiplex, szulfa.nilamid- és arzeno_~l~ 
intolerantia. -

Adagolás: Naponta 1-3-szor 1-2 tabi. 

Megjegyzés: Vény nélkül is kiadbat6. 

Csomagolás: 20 tabi. 2,90 Ft, 100 tab1. 14,50 Ft. 

NITON EGYT 
tabi. 

H 500 

Összetétel: l tabi. 0,30 g theobromin., 0,025 g pheno
barbital., 0,10 g natr. rhodanat.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Hypertonia, angiospasmus, arteriosclero
sis. 

Adagolás: Naponta 3------4.-szer 1:..___2 tabletta. 
Főleg járművezetők, magasban vagy veszélyes gé
pen dolgozók csak az orvos által - az egyéni érzé· 
~en~ségnek megfelelőerr - előírt adagban szedhe
tik, ill. alkahnazhatják. 

Megjegyzés: tf1 Csak vényre adható ki. Az orvos ren
delkezése szarint (legfeljebb három alkalommal) 
ismételhető. 

Csomagolás• 20 tabL 2,- Ft. 
záat (photodermato1· ~t);oik~o~zh~a;t~,;~~~~~~~~~fi~~l 
gramon bakteriosztatikus a NITROFURANTOIN Ch. 
csökkenti, a két gyógyszer együttesen ta b l. 0,1 g s 500 
mazh~tó!, , ' 

Megjegyzés: 1ft Csak vényre adható ki. Az Összetétel: l tabi. 0,1 gnitrofurantoinumot tartalmaz. 

delkezése sZerint (legfeljebb három Javallat~J.:: Cystitis, pyelitis, pyelocystitis, pyelo-
ismételhető. nephritlB, esetleg pyelotomia és prostatectomia 

Csomagolás: 56 kapszula 55,50 Ft. utáni kezelés. 
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Ellenjavallatok: .Anuria, Oliguria és súlyos vesekáro
sodás. Diabetes és a gyomor--bélhuzam k6ros el
változásai. 
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Adagolás: Átlagos adagja felnőtteknek naporita 3 X_~ 
tabletta 6-8 napon át evés közben vagy közyet
lenülevés után.- Urológiai megbetegedések akut 
gyulladása- esetén az átlagos adag felnőtteknek 
naponta 3 X l tabletta ~8 napon: át, krón.iJ:rus 
gyulladás: esetén naponta 1-2 tabletta ~6J:léten 
át. 

Mellékhatások: Szórványosan nemkívánatos me:llék. 
hatások (étvágytalanság, hányinger, hányás) elő
fordulhatnak. Ezek a tünetek elkerülhetők 

adag több részletben történő vagy e~y::hé~n~~~]~!r~ tett adagolásával, illetőleg kevés tej 
gyasztásával_~- Néha ~rtünetekben 
túlérzékenység tapasztalható,_ amely 
beszüntet,.ésére megszűnik. 

Megjegyzés: + Csak vényre adható ki. Az orvos ren~--- -
delkezése szerint {legfeljebb- három alkalommal) 
ismételhető. 

Csomago-lás: 20 tabi. 2,- Ft, 200 tabi. 20,- Ft.- -

NITROMINT EGYT H 3oO 
tabi. 0,5 mg, subling. használatra 
Összetétel: l tabi. 0,5 rog nitroglycer.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Angina pectoris, anginspasmus. 

Adagolás: Szükség Szerint_ 1-2 tablettát nYelV alá 
helyezni. 

Megjegyzés: !fo·:B Vény nélkül egy alkalommalle~el~_ 
jebb a legkisebb gyári csomagolás vagy annak 
felelő nieunyiség adható ki. 

Csomagolás: b. 50 tabi. 0,5 mg 2,- Ft. 

NITROPENTON EGYT 
ta b!. 
Összetétel: l tabi. 10 rng pentaerythritylum· ;oe•ra,;. 

nitranitric.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Stenocardia, angina pectorisos 
megelőzése, coronaria-sciernBÜ~, 

Adagolás: Naponta 2-4 tabi., súlyosabb esetekben 
4-6 tabL 

Megjegyzés: toB Csak vényre adhat6 ki. Az orvos ren~ 
delkezésa szerint (legfeljebb három alkalommal) 
ismételhető. 

Csomagolás: 50 tabi. 2,- Ft. 

NODICID EGYT 
kenőcs 

H 600 

Összetétel; l tubus 0,002 g ádrenalinum, 0,025 g azu. 
lenum.-, ~,15 gtetracain. hydrochlor~, 0,225 g chlor
amphemcol., 0,3 g camphor., 1,5 g bismuth. sub
gaU.-ot tartalmaz 15 g vazelin típusú kenócsben. 

JavaHatok: Nodi haemorrhoidalis,-pruritus ani ekze-
ma perianalis. ' 

Adagolás: Külsőleg. Babnyi mennyiséggel az anust 
naponta többször bekenjük. 

Megjegyzés: 1-B V ény nélkül egy alkalommallegfeljebb 
a legkisebb gyári csomagolás vagy annak megfelelő 
mennyiség adható ki. 

Csomagolás: l tubus (15 g) 2,- Ft. 

NODITRAN Ch. 
végbélkúp H 600 

Összetétel: l kúp 0,04 mg aetherol. millefolii, 0,3 mg 
menthol., 8 mg camphor,. 30 mg procain. hydro
chlor., 40 mg dl-ephedr. hydrochlor. és 40 mg fura· 
zolidonuroot ta.rtalmaz. 

Javallatok: Nodi haemorrhoidales. 

Adagolás: Naponta 1-2 kúp. 

Megjegyzés: 1-B Vény nélkül egy alkalommal leg. 
feljebb a legkisebb gyári csomagolás vagy annak 
megfelelő mennyiség adható ki. 

Csomagolás; 10 kúp 2,40 Ft. 
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NORADRENALIN K.Gy. 
inj. l mg 
Összetéteh l amp. {l mlJ l mg noradrenalin., -l- n:ig 

cblorbuta.nol.-ot tartaJ..niaz szeszea-vizes oldatban. 

Javallatok; Posttraumás, ·postoperativ, anaphylaxiás_ 
shock, különböző eredet-G. collapsusok, vérnyomás
esés narcosis közben és egyéb eredetű (infectiós, 
toxikus) perifériás keringési elégtelenségek, arn~-~ 
lyekben az értónus emel~se· szükséges. - Local
anaesthetiCumok hatásának külö
nösen adrenalin-érzékeny 
vérzésciril1.a.pításra-és -a 
megszüntetésére. 

Adagolás: Perifériás keringéSi elégtelenségben áltaJ.á,.. 
ban Y2-1 ampulla im. Tartós hatás elérésére a ké
szítmény infúzióban is adható, melynek sebessége 
a hatóanyagra számitva 0, 1-0,3/testsúlykgfperc:. 
Tehát pl. fiziológiá-s konyhasóval v~gy R~r
oldattal történő 100-szoros hígításban 0,5-1,5 rnl 
hígított oldatjperc/50 kg testsúl y. - EgysZeri· 
injekció hatása kb. 20-40 percig tart; amennyiben 
_a keringés ezután romlanék, -fenti adag 2-5-ször 
megismételhető. - Localanaestheticumok hatásá
nak tartósítáaára az ampulla tartalmát 20--.:....:5o
s?"..eresére hígítva alkalmazzuk (0,002-0,005% ko:D:~ 
centrá.cióban). - Külsőleges használatra (Vérzes-~
csillapítás, nyálkahártya_ gyulladásának csökk;~:n~ 
tése) az eredeti oldat 10.-:_nü-szeres hígítását ~
mazzuk. 

Megjegyzés: ~lf4: Csak vényre adható ki. Az; orvOS 
rendelkezéseszerint (legfeljebb három alkalommal} 
ismételhető. ' 

dularis cystica endometrii, endometriasis, adeno
myosis. 

Ellenjavallat: Általában nincs. Külön elbírálást igé
nyelnek, főleg tartós szedés esetén: thrombosis
készség, hepatitis, májműködési zavarok, emlő-car-
cinoma, genitalis carcinomfl,. q:?-

Adagolás: Praemenstruatiós syndroma, ma.stodynia, 
valamint rendszertelen cyclusok esetén a cyclus 
16. napjától a 25. napig 1-2 tabi., esetleg oestro
gennel együtt. 
Dysfunctionalis méhvérzes, hyperplasia glandulacis 
cystica endometrü esetén (amennyiben a vérzés 
functionalis jellegét 6 hónapon belül végzett ~ 
tológiai vizsgálat igazolta) 6-12 napon át napi 
1-2 tabL, a vérzés megszüntetésére. Recidiva 
megelőzésére a cyclus 16. napjától a 25. napig napi 
1-2 tabi. Általában oestrogennel együtt. Endo
metriosis, adenomyosis esetán a cyclus 5. napjától 
a 25. napig napi l tabi. 6 hónapon át, vagy folya
matosan szedve a cyclus 5. napján napi fél tablettá
val kezdve és az áttöréses vérzések elkerülésére 
2-3 hetenként fél tableÜával emelkedve 4-6 hó
napon át. 

Mellékhatás: Ritkán fellépő és a későbbi cyclusokban 
rnegszűnő nausea, gastrointestinalis panaszok, át
töréses vérzés, esetleg oedema, allergiás blSrreakció, 
paraesthesia, testsúlyváltozás, fáradékonyság. 

Megjegyzés: ~Csak vényre adhátó ki. Az· orvos ren
delkezése szarint (legfeljebb három alkalommal) 
ismételhető. 

Csomagolás: 20 tabi. 5,20 Ft. 

Csomagolás: 5Xl ml2,~ Ft, 25Xl mllO,-·<Jo •.. ~."c;'~·· NOSCAPIN A. 
tabi. 

K 100 

NORCOLUT K.Gy. 
tabi. 
Összetétel; l tabi. 5 mg norethisteronumot ta•rtalmoz.······ iC ~~ 
JavaUatok: Pra.emenstruatiós 

a secretiós szak ·· · 
rok, méhVérzés, 

270 

Összetétel: l tabl. 0,05 g noscapin. hydrochlor.-ot 
tartalmaz. 

Javallatok: Köhögéscsillapítáe, bronchoscopiás és 
bronchographiás vizsgálatok elvégzése előtt a kö
högési reflex átmeneti kiiktatása. 

Adagolás:- Átlagos adagja felnőtteknek: naponta 
2 X %-l tabletta. 
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Gyennekeknek 3 éven felill naponta 1-2X 74 tab
letta. 10 éven felül' naponta l-2X 12 tabletta. 
Bronchoscopia és bronchographia előtt 6 éven fe:lül 
l tabletta. . 
·Főleg jármúvezetők,_Inaga.sba'.n vagy veszélyes gé
pen dolgOzók- csak az· orvos ál taJ - az eg"yéni érzé7 
kenyaégnek megfelelően - előírt adagban szedhe
tik, ill. alkahnazhatják. 

Megjegyzés: pf4 Vény nélkül egy alkalommal legfel
jebb a legkisebb gyácri csomagolás vagy annak meg
felelő ·me~yiség adható ki. 

CsOmagolás: 10 tabi. 2,- Ft. 

NO-SPA Ch. 
inj., tabi. 

F 100 

öSszetétel: l amp. (2 ml), 40 mg drotaverinum hydro
chlor.-ot tartalmaz szeszes-vizes oldatban, 
l tabi. 40 mg drotaverinum hydrOchlor.··ot tar~ 
talmaz. 

JavaUatok: A simaizomzat görcse által okozott mű
ködési zavarok és fájdalmak megszüntetése, illetve 
azok megelőzése. 
Epe- éa -vesek/Jkólikiik, cholecystopathiávaJ kapcso- _., 
latos görcsök: cholelithiasis, cholecystitis, nephro~--~
lithiasis, pyelitis, cystitis, továbbá a műszeres vizs
gáló eljárásokkal kapcsolatos simaizomgörcsök stb. 
A gy()'}'fi,(W-bél huzam görcsös állapotai: lllims van
triculi és duodeni, cardia- és pylorus-spasmus, óbsti::_:;.~:- _ 
patio, spastica, colitis proctitis, tenesmus. Hyper- -·- · · 
toniások akut vérnyomás-ingadozásai - a SZ9~~-
sos egyéb vérnyomáscsökkentökkel együtt ada~· 

golva - an~a pec~o~r~is~,~~]~~~~!1~:~~!5~~;~d~-dYSniéíiori'hoea; ·a· terhes 
csökkentése, szülés 
tágulás, utófájások, 
műtét utáni szélkólika esetében. 

Adagolás: Átlagos adagja felnőttite~~kn~e~lk;__~~~~:~~~······~[1:f 
3 X 1-2 tabletta, illetve naponta 1-
vagyim. _ 
- Gyermekeknek az életkornak megfelelően ke.v.z:>;c{011>: 
seb~ az a«i~g~. ~ Heveny_ kőrohamok · 
sére 2-4 m1 lassan, intravenásan 
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.sem okoz melléktünetéket. PerlfériW. érsziiitihét 
esetén intraarterialisan is adható. - Fekélybete
geknek célszerű atropinnal vagy. atropin hatású 
gyógyszerekkel együttesen_ adagolni. ·. · -· 

Megj"'JYoés: ~ Vény nélkül a tablettából egy aJka· 
lon;tmal a legk:fuebb: _gyári ·<fSO.mago~.áa> .. yagy· aim.ak 
megfelelő mennyiség: adha.~ ki ... ~.,_AZ0nj~k 
vényre adható ki A.z orVos rendelkezése. szerint 
(legfeljebb há.rom alkalommal) ism~telhető:-

Csomagolás; b. 5 X 2 ml·ainp. 2,-::<Ft, 
b. 50 X 2 ml amp. 20,- Ft; _ .·-- _. 
b. 20 tabi. 2,- Ft, b. 100 tabi. 10,- Ft. 

NOVASCABIN EGYT 
emulzió 

T 140 

Összetétel: l üveg 0,75 g dimenthyL phtaJ., 21;25 g 
benzyL benz.-ot tartaJ.rilaZ'·70·g em.ul.Zióba.n. 

Javallat: Scabies. 

Adagolás: Meleg Ítird.Ő után - az arc, w-nyak .és 
a hajas fejbőr ki.vételé~el .:...... a testet bekenjük 
N ovascabinnal. 30 perc múlv6 a bedörzsöJ.éSt· meg 
kell ismételni. 1~14 óra m.úlva_fürdő és_ fehérp.emű
vá.ltás. {A készítméD.yhez részletes ruisZD.ála.ti utasí· 
tás van mellékelve.) ; . .-; 

Megj08JZés: V ény nélkül~ is kiadható, 

Csomagolás: l üveg (70, g) 2,~ Ft. ··' 

NOVIFORM~CINK B. 
szemkenőcs 

u 100 

ÖSSzetétel: l tubus 0,25 ·g_hi~rpcathoiiun (:::::;: Bi:03 
3Q_%), 0~2~ g _zinc~ oxydat.-ot tartfllm.a_z 5 g vazelin 
tlpusú kenőcsben. ~ 

Javallillok: i3Iep:ha.ritis ulcerosa, ul;Us. corne_ae, fer
tőtlenítő, adstringáJ.ó a secretiót csÖkkentő szem-
kenőcs. · · 

Adagolás: Külsőleg. 

Megjegyzés: Vény nélkül is kiadható. 

Csomagolás: ll g 2,- Ft. 
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NOVOBARIUM EGY'l' 
'per oralis és rectalis 

x 110 

- Össze~tel:. l _z-~skó--o~a.Íis:-(170 g .porbari) l4't7~f g 
barium áUI:f.~ot, l _zacskó (1000 ·g) 5,88-szoros 
anyagni~yiséget tartalm~tZ. ' ' ~ 
l ZBcsKő'f00tií.lifi'{100~}~fpórban}"0,088 -g-phBnlaxi
nuiD, 800 g ·bariúln Sulf., 28,56· g- ac. tannic.-ot 
tartáln:íaZ; ' ' 

Javallii~k: Röntg~~ont~as-~tanyag, a gyottfor, a nye
lőcső, a nyálkahárty'a~reli(;"lf és bél-traktus vizs-
gá.latához. . _ __ - -

·AdagoláSi" A ·Ji~zttmé~Yt~ez mallékett h~~ati 
sitás szerint. 

Megjegyzés: Orvosi rendelő részére. 

Csomagolás: I. zacskÓ (170 g) oralis 2,- Ft,. 
l za,cs.k6 (1000 g) ~,mtlis-_5,7 Ft, 
l zac.skó (1000 g) rectalis 5,- Ft. 

NOVOFAN A. 
tabi. 
összetétel~- -i tabi.- 0;25 g·-- he:X:obarbitat.:ot tar•talma.Z: 

JavaÍÍ~~k;"AI~~~~r. ~ÍaÚ~M,_és_úji-aaÚató s~. ·_ 

Adagolás: E!a,ltatóazerkél!t:, ~~2 tal>!., új!~aaltac~éB . .C 
hoz hajnali órákban %:-l tabl. 
A gyÓgyszer beVétele, illi aJk"Jnoa2ru.;nil~án. &.-'IC 
órán belül, vagy folya.~tos sze:dése, :. :~":~·~ 

. tén a kúra időtartama alatt --jáí:művet v 
gasb8ll v~ veszélyes gépen dolgozrii 
mazásának ~--_ ~tásának tartama 
Szes italt r~gyáSZtairi_. 

· -M~~~±T~~~~~-0.v:éit;";~~· ~·.-:~f'"~~:~;~;~~~'o~~ 
ismételhető; ' 

Csomagolás: 10 ~abi. 2,5Ó Fi,, 25o t~bi. 62,5o Ft. 
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NOVURIT Ch. 
inj., kúp 

NJ(Jö 

ÖsSzetétel: l amp.- (l ml) 45 Íng-tlieiophY.lliri.-, i'O<Vfug 
mercamphan_ridum nafu: .. -ottarta]m_az. l_an;tp~.(2 J?ll) 
kéts_zeres mennyiségű hS.tóanyágot tarl.almaz. ' 
l ~p 015 g mer_camphamidum na;ti:~ű~~- nor-
cam.-ot tartalmaz. --:..---,,_, 

-Javall.atok: Inj_.: OOrdialis ered~Úí -~-~it'Y&k~''~pOrlalis 
ke~zavar, __ cirrhosis hePatis,_ folyadékgyülern a 
s~v?s urege4:be~_ art~t!f, arthro~, -neplu-osk (kü
lonosen. a lueses __ eredetu), nephrosclerotikus vize. 
ny6~ thrombophlebitiS chron.; -obesitas .Cho .. leo...-rs-titis. ' ,- ' " ' _, ,] 

Kúp: Főleg oiyan esetekberi~ -~~l NoVl~it in{V_ala
mely okból ;nem adható, vagy enyhébb-és egyenle
tesebb hataa kívánatos.: Továbbá· cardialisait elő 
nem készített esetekben ós purinhú:g'Ybajtók he
lyett~ kezdődő vagy könn~ebb cardiális,,d_~_no:rnpen· 
sati o esetén. · · · · · -· 

Ellenjavallatok: Akut és krÓnikus_- glomerulo~h:ci~ 
tis, hasmenés, bélvérzéS, nagyfokú elese_ttség. 

Adag'!lás: Het~ként,_.l:-:-:-2 inj .. _:8. __ l-2,mt_-im_.,'iv. 
· E.Is? a~g 0,5 ml. ~zívelégtelenség esetén aj~pos 
digitalis-előkezeléS vagy strophltn~_in·e~déj_ű;~Ulml
mazása. A hatás fokozására amtnóirlumklbrid-elő
készítéS (acido.éisbatf euenja;-~. !). Subcuúui oerecs
kendezós kerüleridő=! 3-5-Iiapbnként_ 1 kúp félórá
val a természetes' székürítés titán vagy ·hashajtó 
ut~ másnap. Fennjáró beteg a kúp bevezetése 
utan % __ órát -feküdjön. Lol;los_.aran~res: csomó 
fissura ani 'ésetén allrnlmAzása lierülendo~-,:~~ ' 
Főleg jármúvezető~ ll!_agasb~ ·~ ·:v~lyes gé· 
P!3ll.:<~plgozó;k_ csak __ f:ltZ orvos által.::;:-:-. az egyéniérzé
ken_Y-Sé~k megfelelően_,77 ~6fut __ adagbari _s~d-
hetik, ill.: ajkalmazhatják. · .. : , · · 

Dl~:~~:,;~ 'é~sakvényre'ád.ható-Jci: AZ ó~Ó~ ren
; _ s_ze~t (l~gfeljebb · háróm áll?loirimal) 

-·-:esomago:lás; -b. wx·l m1 amp.·-:2.90'Ft~-·-
b.lOX-2 ml amp. 4,50·Ft·,. ·--
b. 5 kúp 2,- _Ft." . 
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NOXYRON K.Gy .. 
tab1. 

A 200 

"' . összetéieJ.; 1;-t:t,a.}>L -0,2Q · g- glutethimidl.u:P.Ot tart8lmaz; 

JáVallatók: .K:illönbOzŐ-_eredetű 'elalVás:.:- éS~ai'vííaZava· 
rok;-·: · · ·::;.;·;:."'~'":-·- _, 

A~~lás: Negyéd~féi6~á.~ál 'lefekvéS ,e16tt 1~2 _tabi. 
Éjszakai felébredés esetén l tabi. 
A, g}"6g'Ya~r __ OOVét_ele,. ill. aJkalnla.zása.· útán"-s:.::._lO 
&,:á.n~"_belül.,' ·vagy .·folyamatos smdése,-511. 'kezelés 
é$Btéíl. ~Jriíia id6tsrta.m,á-- á.latt já.i.i:niiVet _vezet~ 

·;·.·magaaoan··?VB.gy'':VC13_Zé1Yes ·gépeD· _dolítáziü-··tilo!3· 
·'Alhlmazósáiíl>k; ill. liatOOának tartimía alatt. tilos 

szeszes italt fogyasztani. · 

~j'~::~ Csák yé~yre_iMlliati!Úti, Az-orvo·~- ren· 
d~f!zése: J szerint (legfe).jebb__chárom ·-alkaJ.ommal) 
isn;lételhetit 

C~óiaiS: ·10 tabi 2,~ Ft,- 250 tB.bL_ 50,_: Ft. 

NUREDAL EGYT 
tabi; 25 :ing 

0' 300 

ö~~téoebl tB:~f 2ir~g-·m~ahmOt tarl_~lm~~-'--
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sát fokozhatja .(pl. ohlorothiazidd8l együtt' adva 
·vérnyomá.scaö~enést okozhat). Sajt-és Sajt,jellegii 
termék, valamint alkohol fogyasztása: a .k:úra'-ala.tt 
kerülendő! · 

Adagolás: ÁltSláOOn_75_ mg' _egys_Z(;}rre-':Vagy 3:>(_25mg 
naponta. Az adag 7-:-:-10 naponként-: -~lhető 
a kellő therápiás· hatás elérése céljából ....,..:.... ' napi 
12;5-25 mg-mal . .Angina pectorisban napi 75-
100 mg, a rohamok megelőzésére vagy kivédésére. 
Fájdalom-syndroma esetén a dózis 75-150 mg 
között ingadozik. · ·-
Rheumás megbetegedésekben az átlagos napi adag 
100 mg, neuritisbari és neuralgiás fájdalmakban 
7 5-150 mg naponta. 

Mellékhatás: Nyugtalanság,_látá.si zavar, szájszáraz· 
ság, obstipatio. 

Megjegyzés: !f4 Az a Sz~d~Jés (gondozÓ)~-szakor
vosa. rendelheti, aki a gyógyszer javallatai_· szarinti 
betegség esetén a·beteg gyógysZerelésére tei:ületilecr 
és szakmailag illetékes. -Csak vényie-adható ki~ 
Az orvos rendelkezése szarint (legfeljebb három 
alkalommal) ismételhet.(). 

Csomagolás; 50 tabi. 3,10 Ft. 

NYSTATIN Ch. 
drazsé 500 OOO NE 

S 200/S 740 

ÖSszetétel: -l db dia.zsé 5ÓO Ooo-NE nyshlttin.~6t: tar
talmaz. 

Javallat: A mOniliasis minden formája. Els6sorban a 
gyomor-bél huzamban előforduló Cándiila r:ilbieans 
elterjedése által okozott gombás fei-tlSzés' -kezelése. 
A széles hatásképességű .oralis .-antibioticumokkal 
huzamos időn át szükságes kezelésben a; ~moriiliá.s 
fertőzés ellen. 

Adagolás: A gyomor-bél huzam morilllás 'fe:ft6zéaé. 
nek kezelésére. javasolt felnőtt adag általában na
ponta 3 X ~ drazsé ~5 napcirl. át. - Kr6nikua 
hüvelyi és végbéltáji maniliasis kezelésére ~_a bél
huzamból történő újrafertőzés elkerülése · OOijá
ból -- -kisegítőszerként= oralisan naponta. ; 3 .X 1 
dra7Ji!é; 
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Mellékhatűsok: .A-készítmény aránylag.e~yhe --toi;ici· 
tású: és -keVés- mallékhatást okoz. Az_-~tmene~ileg 

"tkán észlelt nemkívánatos mellékhatasok,·.(hany:1 . bán"""'" hasmenés) kifejezetten -·enyhék. mger, :.r~• . -"-- ; 
A nlegi@~tf3W~go_l~yerrl ~~~z. t3lő -;áltQ~t,~ ver 
ös:Szetételi3ben __ vagy: a:"Verké_pZ5szervekben .. -

~j~=--+ Csák vé~yre adhat? ki. Az orvos ren
delkezése szerint (legf~ljebh. három alkalommal) 
ismételhető. 

~iD.ag~lás: 20 drazsé 12~20 Fi. 

ŐLOMkaucs~ktapasz B. ér 901) 
Összetéiel: Massa c~llem:PI._ ·-(:E~Pl. diachylo~. ,I 5%) 
· 1~5-'-::2,'5 g 100 ·cm2--enként .. ·- · 

Javalla~: F~unculosis. _ , _, .. 

i\_.Iago~: J{_ülsőleg~ Av,édŐg~z eltá:volítása'>őu,rtfá'n'!illletce Ji!~ 
felelő nagyságú levagott tapaszt a .., 
ragasZt juk. 

Megjegyzés: V ény nélkül ffi kiad~ t~., · 

Csomagolás: 7,2 cmXlO_Cnl_l_,60 Ft. 

OPOD:i<;LDOK R 
ÖssZetétel: 1 üveg (50 g) 3,5 g Sa po Stearirio,-22 

COllCBI}tratiEJS.,; 1,2_5_,g ammon. sol., 1,~5- g 9a'mf'J>or>, 
0~5 g, 8.etheí-ol. lavand.-ot tártalm?'z. <a,ctahnaz,; , 
(100 g) kétszeres ha.tóanyag-menn~get ~: 

JaV~a,t:'-Rh~_um~_,{'f'ájdalm~--' _ 

Adagolás: KiilSÓleg· bedörzsölésre·' ·: 

M~~~:\Tény·~néfkij:nsu~l~dliiit?_: 
CsomagolÓ!!: l üveg (50 g) 2,- Ft, 

_l üveg (100 g) 4,_- Ft. 

OPTACID K.Gy. 
·tabi. 
Ö"'zeretel: :l tabi;: 0,1164 g··".,tr. bisu!Jfurici·:~~ 

0,8 :oatr. phosph. acid. tartalmaZ. 
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JavaUatok: . Heterochylia, anaci(}j_tas, hyperaciditas, 
rendszertelen étkezés okozta panaszok,- anaeid 
diarrhoea, a gy olilorned vkiválasztás. zavarain ala
puló bőrbajok; ulcus vantriculi ·et duodeni. .. 

ÁdagOiás: Felnőtteknek s~ 'szerint íi~Ponta 
3 X 1---:~ _tabletta Y2 pohár vízben_ ... %-,4~-9--%~-tkezés 
közben vagy_ után; gyermekekriek napbnt9. %-l 
tabletta- Y2 pohár vízben oldva étkezés közben 
vagy után. 

Megjegyzés: V ény nélkül is Iriadha tó. 

Csomagolás: 30 tabi. 2,- Ft. 

ORADIAN Ch. 
ta b l. 

M 500 

Összetétel: l tabi._ 200 mg N1-p-chlorbenzolsulfonyl
-N 2-cyclohexylcarbamid.-ot tartalmaz. 

Javallat: Felnőttkori diabetes mellitus. 

Ellenjavallatok: Fiatalkori diabetes mellitus, acido
sisos .anyagcserezavarqk, -·praecoma és -coma· dia.
beticum, fertőzéses, lázas állapot, veseműködési 
elégtelenség, esetleg májkárosodás. 

-Adagolás: Az adagolás beállftá.sa., illetve átállitthla 
csak gyógyintézetbell vagy szakorvosi- járóbeteg
rendelésen, .állandó ·orvosi (laboratóriumi) ··ellen
őrzés mallett --egyénileg-:::- végezheM eL -A·,kezelés 
bevezetésében-lökés alkalm.azásá.ra ·általában: nincs 
szükség. Insulinról történő- átállitáskor: az insulin 
elhagyása csak fokozatos legyen. A -.bevezetés idő
szakában (5-6 napig) szükSéges a napi"(24 órás) 
vizeletcukor-ürítés mérése és . néháityszor.- az éh
gyömori vércukorvizSgálat elvégzése •. A kezelés be
vezetésének további időszakában (kb. 2 hónapig) 
1-2 hetenkénti ellenőrzés szükséges~ A bev~~tési 
és az ezt követő gyógyszeres kezelési időszak alatt 
a beteg diétája és --életmódja állandó legyen. 
Az Oradian tabletta napi fenntartó adagját"egyéni
leg -kell megáJIS.pítan:i. -Ez leggyakrabban.leggelizés 
után 2-tabletta (0;4 g). Vannak. esetek, amikor 
napoiita·reggel2 tabletta és·este ·1 tabletta··(ritkán 
2 tabletta)' bevétele szi_ikségea. Az adag csökkentése 
vagy növelésé csak megfelel() laborat6ririmi ellen· 
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őrzés melleti:. .történhet~.~.A~i~~§~E~~~~~: j elengedhetetlen. A .k,ezelés 
esetán megkísérlendő a 
csökkentése. Műtét-. a,,_beteget 
beáJlitani. Szulfanilkarbanrid~sZármazékról_ _ 
szó, ___ aVWIWP>téiévénként_ellen6rizendő_! ,. __ -· . -
'Főleg-jlmnú-irezStők,mágasban Vaizy ves7-élyes gépen 
dolgozók _csak 'az orvos által_~ _az egyéni érzék~ y
ségnek melgfelelően - előírt adagban szed?etik! 
Alkalmazásának időtartama alatt tilos szeszes 
fogyasztani. 

Megjegyzés: . >f< Rendelését l. a 671. oldalt.- Csaki~~;~~~:rn~~}ii~' mentesen kell rendelni. Ha az orvos 
~éttséggel rendeli, rendelkezése szarint 
három alkalommal) ismételhett'S. 

Csomagolás: 20 tabi. 2,50, Ft, 200 tabi. 25,- Ft. 

ORAP K.Gy. 
tabi. l mg és 4 mg 
Összetétel:. l_ tabL. l -mg, ill. 4 mg pimozidumot tar

tebnaz. 

mazása 
magában is klinikai ·renrissiót 
Diényezhet; , '. _ 
Izgalmi tünetek fennállásakor a kárát· erősebb 
Chosedativ hatású, - -
-kal és szükség- esetén· néhány relaxatióban 
. ES. kaLkell kombillálnL ... • . 

Eúenj~Vallatök; -._E.itra~:JrB;mi~alis kó~ké.Pek,, 
' si.v álla;potok minden formáJa. , 

Adagolás: .A kezdő által.ában ",;p;. 2-;--ű 
amely. szükság 10 mg~Ig 
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hető.- A gyógyszert 
ban.beadni. Minthogy;a készítmény iz~~~~~!:~~ 
.taJ.an, _ szükség _ese~n=_Ia beteg ételébe 
lieadbató. . . . -

Ha az Orap alkaJmazását erősebb·-psycho:Sedativ 
neurolepticum adagolás· után· kezdjük' ·el~ _akkor 
a. szükséges adagot az előző gyógyszer adagjának 
fokozatos csökkentésével egyidájiíleg kell· beálli~ 
tani. Az optimális-hatás elérése után az Orap adag~ 
ját ~ és fokoza~osa~ csökkentsfilr_ ~,-~leg 
megallapitand? optimális- fenntart6 aaa.gra,._amely 
a legtöbb esetben . 2-3 mg. A kúra_ időtartama 
3-12 hónap. 
E gyógj7szer hatása alátt fokozat~ -~16vigyázá.iosság 
szükséges. A __ giógjrszer_hevétele Ütán S:----:10 órán 
belül, _v~ folyamatos szedéSe esetén a,kúra-idő
tartama alatt . .jkmúvet_ vezetni, magasban vagy 
veszélyes' gépen dolgozni tilos. -Alkalmaiásának idő
tartama alatt tilos szeszes italt fogyasztani. 

Mellékhatások; Nagyobb adagok alkalmazásakor, kü
lönöSen a kúra kezdetekor,_ eD.Yhébb extrapyrami
da.lis tünetek előfordulhatnak. E tünetek a kezelés 
me~zakítását soha ilem teSzik sz'ükségeSsé~_ Par kan, 
Pipolphen- hatására, de rövid idő alatt speilltán is 
megszűnnek. ~ Tartós· kezelés néhány esetben 
gyengeséget~- fáx:adékonyságot~ ·étvágytalanság-ot és 
enyhe hangulati nyomottságot okoz. E mellékhatá· 
sok aszokásos roboráló és thymoleptikus szarekkel 
jól befolyásolhatók. · 

Megjegyzés: Jictf! Ai' I -mg-os tablettát az cirvOs S.kkor 
rendelheti, ha·azt a területileg, illetőleg szakmailag 
illetékeS' fekvőbetegellátó osztály, : azakreridelés 
(gOndoZó) szakorvosa javasolja; -·A' 4 ·mg~ós tab· 
lettát az a szakrendelés (gondozó) szakorvosa ren· 
delheti,'aki 8. gyógyszer javallatai Szarinti betegség 
esetén'ft beteig gyógyszerelésére területileg éS-szak
mailag illetékes. -Csak vényre adható ki. Az orvos 
rendelkezése szarint (legfeljebb három alkaloinmal) 
ismételhető. · 

Csomagolás: 50 X l mg tabi. 2,- Ft_, 
20 X 4 mg tabi. 2,30 Ft. 

OTERBEN Ch. 
ta. b L 

M500 

Összetétel: l tabi. 0,5 ·g tolbutami.dumot tartalmaz. 

. Javallat: -Felnőttkori diabetes mellitus. - A haté-
konyság ·függ az életkortól, a. diabetes fennállásá-
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nak idejétől,-a.beteg.-iwmlin•szükségletétől és alkati 
típusától._'-- Elsőso:rbah·tehát az· erős-testalkatú 
betegek re~ j61;- akiknél a 9,iabetes: 40~45_._ 
életé:v~után--jeleil.tkezett-, s .akiknek 9iabeteSe 5 év-' 

-nél nen1 régebbi keletű -és :instilint-2 .évnél hosszabb 
ideje nem-hasinálnak. 

Ellenjavallatok: J:!latalk.ori diabet-es mellitus, súlyos 
acidosisos anyagcserezavarok, és 

Adagolás:. Az _adagolás _ beállitása gyógyin,;~ZE;tl?en 
vagy szakorvosi j_áróbeteg-rend_e~n, átállítása 
csak gyógyintézetben, állindc;) orvosi (laborató
riumi) ellenőrzés -mellet:t. -:----' egyénileg- _a tm·heléai 
próba_ alapján --:---,-_végezhető el. _ÁtáJ.litáskor. az 
sulint nem szabad_ azonnal elhagyni. 
Ált~os adagolási irányelv;:, 1._-nap_ 6. t_abletta, 

2_.-~p _5 tablet~a, 

a további 
napi 1~2 
zésekután, 
csökkentése . 
tóriumi 
insulinnaJ 

; _ _.3. !l& P ~-:--t~l;>letyt, _ 
l-4 -tabletta. A fennt~'rtó 
A rrvéi""'""'"' 

tásS. természetesen elengedhetetlen. 
kedvező _periódus esetén megkísérelhető· a 
óvatcis_-eiJyhltése._ -

Főleg- járm:~.veZetők;-ma.gasban :~.!i~~~~~~ pen dolgozók.csak.az.orVos által 
kenységnek m~gfelelően _ ~._előírt 
hetik! Alkalm.azásának időtartama ~w'"" ""v• 
sZ€Ís italt fogyasztani. 

ilellék~k:Szórv7~y~o~s~an~::~~~~~:~t~ reakciók (urticaria, 
kezhetnek, amelyek 
szerint elmúliiak N a&Obb · 
so;rán. ugyancsak múló_. fejfájás,- s~ékJc-ek,edés>'~ 
mor-......:bél panes7nk jelentkezhetnek. 

beszüntetésének szüksége esetén-insulin adagolásá· 
val folytatjuk a kezelést. - ·, 

Megjegyzés: ~ Rendelését Utasítás szabályazza (l. a 
671. oldalon). Csak vényre adható ki-. Téritésm:en
tesen kell rendelni. Ha az orvos térítéskötelezett
séggel rendeli, _.rendelkezése szerint (legfeljebb há-
rom alkalommal) ismételhető. ,,_;,.,1'1--~ 

Csomagolás: 20 tabi. 2,50 Ft. 

OTICUR B. 
fülcsepp 

DIOO 

Összetékk-l üveg (10 g).0,5·g aZo:Phen.;'o;i{g te'tra
cain. hydrocblor., 9 g glycerín.-ot tartahnaz. 

Javallat: A killső hallójárat fájdalmas megbetegedé
seiben tüneti kezelésre. 

A~lás: Kiilsőleg. Naponta 3-szor 5-iO-_csepP. 

Megj~ayz_é_S: ~~ Vény nélkül egy aÍkalornmalleg· 
felJebb a legJrisebb gyári csomagolás vagy annak 
megfelelő.'mennyiség adh~t6 ki. 

Csomagolás:- l üveg (-10 il 2, 70 l!'t. 

OXACILLIN Ch. S 710 
inj., kapszula 
Összetétel:: l-· -üveg :inj. 0,25 g oxacillinill;n natr'.~ot; 

l kapszula 0,25 ,g oxacillinuro natr.·ot tartalmaz. 

Javallat: -ReZisztens Staphilococcus~fertőzéS. 

Ellenjavallat: Penicillin-túlérzékeJ?.jség. 

Adagolás: Felnőtteknek: Enyhe és -középsúlyos fertő
zésben' az -átlagos 'adag 4-'-6- ói-ánk:ént--2 kápszula 
(500 mg) étkezés előtt l órával~ legalább 5 napon át. 
Súlyosabb fertőzésben a megadott átlag-adagok 
kétszeresükre növelhetők, a klinikaí· reakciótól füg· 
gően. -J?úlyos esetekben vagy ha az oralis bevétel 
nem lehetséges, kezdetben aZ injekciós kezeléSt ré
szesítjük előnyben, 6 -óránként· 250......:.:500 mg-ot mé
lyen im. vagy lassan iv. 
Gyl'frmekeknek: Enyhe és középsúlyos fBrtőzésben a 
legkisebb napi adag testsúlykg-onként 50' mg, négy 
adagrit elosztva" étkezés előtt 1- 'Órával, legalá,bb 
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5 napon át. Súlyosabb fertőzésben a megadott á~
lag-adagok kétSzeresükre növelhetők, 40 kg-on. felu-
llek a felnőtt ada.go_t' kapják. _ 

Megjeg ~-;·,:,~_.Kizárólag. f~k:v:őbete~~gyógyintéZeti 
(gon~ozóintézeti) -felhasmálásra. van forgalomban. 

Cs-o~gŐiiiS': 5ö· :kapsZula 7á;üf Ft, _ : 
6 üveg inj. + 6 X 1,5 mi oldószer 14,60 Ft. 

OXYBION B. s 710 
por szirup készítéséhez 
ö_SSzet~eV: ,-1/Y~~~~~~t:, 5_ ooo: _ooo .:N"E • ph.e~~:r:cy,m~_. 

thyl,-~ni,cillin~dibenz_yl-aet~ylen~amm~9t tar-
talÍi:laZ. ·· ' 

Javailatok: Penicillin-terápia.~: összes .f,e:riiép.linérzé: 
keny kórokozó (Streptococcus, GonocoC?11_!3• Pneu
mocd'cCüs; StaphyloCoccus'stb.) által elő1dezett fe~
tőzés kezelésére vagy megelőzésére: elsősorban ton_" 
sillitis follicula-Tis gyógyítására; Előnyösen befolyá
solhatók itz efiyhe és. középsúlyos f~l~őlégú~i in~e~
ciók, továbbá tonsillitis, pha~tiS~ _bronchitis, 
otitis, valamint -pneumoniák egy része. Alka.lnias 
penicillinérzékeny infekciókra hajla~ositó _ :-- els?_

- sorban Streptococcus okozta {pl. scarlat) - meg
betegedések kivédésére is. · 

ElleJ;Ijavallatok: A_ beteg peniCillin8Jiergiája-és -a kór
:_ okozák penicillinre~zteneiája;_:. -Túlérzék~nysé~ 
utaló jelek_esetében nem szabad alkalm~., 

Adagolás:'A.~ _Üveget nyakig feltöltjük _csapvizzel (iyó
vízzel), csecsemők egeténkiforralt ivóvízze:,néb.á:D-y· 

. szoD erősen_ összerázzuk, mig egyenletes, srma SZirU

pot kapunk,, ;EJgy -adagoló kanál 250 OOO -NE. peni
ciliint tartalmaz. 
Tér4p!áS _adágOk csecsemőknek:. 
kanállal naponta, 
1-3 -éves. gyermekeknek- 4Xl 
naponta, 
3-6 -év~s -Wrmf;lkeknek .3X2 
naponta, 

, 6-12 éves gyermekekne;k 4 X 2 adlag:oli\. l'aru\Ulal 
11aponta. 
A~ ke~lés:illőtat;;arna -általába~ 5--"7_ .nap. 
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Megelőzés céljára kisgyermekeknek nápi .t.:......2~ada
goló kanál, 3-6 éves korú gyermekel,mek' 3 X 2 
adagoló kanál. Az üveg tartalmának felrázását 
-minden-,használat előtt el kell vé,kezni.:Az elkészí
tett _gyógysz_er 10_ napig tárolható hűvö_!? hel~n._; 

MellékhatáS: -A_ kezelés során a széklet ~~~zlel
hető, ez azonban a gyógyszeradagolás befej6Zésével 
megszűnik. -

Megjegyzés: ~ c~ vényre adhS:t6 ·ki. -"A~- Órvos 
,-rendelkezése szerint (legfeljeb}> három aikalommal) 

· ismételhető. ,,, 

CsoniágoJás: l-üVeg 6,.:.... Ft. 

OXYCODON A. 
tabi. 

A 5oo 

Összetétel: l tabi. 5 mg oxycod~'uum hYtirochÍor.-ot 
tartaJi:naz. 

Javall~tOk: Epe- -és vesegör~ök,_ g~trikus _ _crlsisek 
angina pectoris, asthma _ .cardiale, súlyos-_:, izületi 
megbetegedések, d_aganatos :betegségekkel - járó 
he:ves fájdalnia.k, nehéz köhögési ingere~_-_csillapí
tására. {pl. tbc-ben), amikor más. köhögéscsillapító 
szereket eredménytelenül alkalmaznak 

AdagOlás: Feln6tteknek áJtalábán .l' table~tS:, __ ad~tó, 
amelynek _hatáSerőSsé~ 0,01 g morpbinruik_ felel 
meg. Az inger enyhítésére ~ tablett.a_ élegendőnek 
bizonyult. Ajánlatos .fiataloknak és gyeng~. alkatú 
személyeknek kezdetben ~ tablettát adni. A fel
nőtteknek .....;.-,nagyon- erós-,fájdalOm -'és:~köhögésí 
inger esetén, ha befecskendezés valamilyen okból 
nem jöhet szóba - az egyszeri adagot _Szü~ég 
esetén 1)'2 tablettára emelhetjük. 
A gyógyszer ·bevétele, ill. alkalma-ZáSa utiiii 8-10 
órán. belül, -vagy_ -folyamatOs -szédése;- ill. keZelés 
esetén .a kúra időtartama· alatt- járművet vezetni, 
magasban'_, vagy veszélyes. gépen- dolgozni tilos. 
Alkalma.zásának,.ill. hatásának tartama!alatt tilos 
szeszes italt fogyasztani. · 

Megjegyzés:-~~ Csak- , vényr'e a.Qható ki egyszeri 
alka1ommal. 

Csomagolás: 10 tabi. 2,~ Ft. 
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OXYTOCIN KGy. 
inj. 5.NE 
öSsze~~tekl an:1p: Ú ml) 5 NE.o~ytocin.-:ot.tartalmaz. 
Javalltdob :A. SzÖlés i:negilldításár,a;----pcimáer éS-Semm~ 

-,._dOO_;';-fáj~g, .ese,tében, yala~t _·óvatotJan 
a .s~ tágulá.si és kitolási szakában IS. Prophylac
tikuSan és terápiásan a piacentaria y~~zésf?kben és 
atonia uteriben. Sectio caesareáb_an a méh izom-
-zatába~ . _ . . 
G~6kágyban·sUbinVOlutióban és Vérzés é~apí~:~~-t~t 
tásá_ra.: Abortus incmnpletusban és lázas veiiélés __ ·::S?:;:t-::· 
esetében. ·Szövettani diagnoais ~uf;_án p.őgyógy_~~-ti_ :'::5h--~ 
vérzésekben. · ':i#:t:--: 

Ene~javallatok: A magzat és medénce Mr~ánYt~:;- --":··::---: 
sága.i, ·harántfekvés, -ferde fekvés, fenyegető -m~h- · 
ruptura. Szűk medence. 

Aru.g~lás: Általiiban ~~:im. ;fuj .. t :r;·~~~~~~~:~:••\!~! 
Ha ~z im._ inj. ~~~~~t·:~~i~~ akarúnk elémi,· 

_- iniridig--)assú · injiciálásSal 
·:_ o,z .. ::2:0';5 'nil._ ·Sectio·'·-caesai-eában. mi 
:izomzatába~· ~őgyógyászati iiidikációk 
1.:...__2,iril;Sc;~vágy im; 

l\10egjegyzés: ;r. 
, rendelkeZéSe··~~~:~~~~~.!~;:!~~~~~! -isriléteÍhető~' ...:__ Az 

. ,_, ii:Z;'-.-~ijrt9#_._-_félszíváSa 
alkoliohrient~t~ni kelL 

'.CSomagolás: 5Xl.-ml- a:inp. 2,-'--·Ft. 

PANANGJN K.Gy. • 
dr~~~~'- ipj~---

,'Össietetel:-·1 :a.razsé .. O;l4 ·g magn; ':t~::if: ':~ 
{Mg ~ 1:1;8 mg); 0;158 .g kal. s 
(K .~ 36,2 mg);l amp; (10 m!) 0,4 g~~~:=~ 
gin:.anh .. (Mg ~ 33;7 mg), 0,452 g • 
anh .. (K ~ 103,3 mg)·ot tartalm'"'· 

JavallatÓk: Arigma· -pectOns~~· ::~;~~:=~~~~~ ként~ sziv-infarctusban 
utókezeléaben, digitiilis 
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digitalis-intoxicatio. _ Rhythmus-zavarok: ·-- tahcy· 
arrhythmia, ventricularis' extrasystolia, .. 

Ellenjavallatok: Akut és kr6nikus veseelégkÍ~g. 

Adagolás: Naponta -~_X·2_ drazsé,· vagy_ 1~2Xi~2 
ampulla 50~ 100 m! fiziol6giás konylmOO cc: vagy 
5-:-10%-os glucose-oldattal,felhíg:ftva;-~ iv., 
vagy tartós cseppinfúzió ban .. - Prophy~:tfkus és 
fenntartó adagja naponta 3 X l drazsé._- .A:Panan. 
ginnal együtt _szükség esetén strophantin vagy digi-
talis-készítmény is adagolható. · ;"'· -

Megjegyzés: + Vénynélkül a drazsébóleiY alká.lom· 
mal legfeljebb a leglqseb~ ;~ri 9Somag~lás yazy 
annak megfelelő ·mennyiség ·a.tlható. ~ -·k ':ill j. 
csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezé. 
se szerint (legfeljebb három alkalommal} ismé
telhető. 

Csomagolás: 50 drazsé 3,80 Ft, 
5 X 10 ml amp. 2,- Ft, ' 
50X10 m! amp; 20;~ Ft. 

P ANIVERIN Ch. 
inj., tabi. 

H 800 

Összetétel: l ·a:mp. (2 n:d) 17,6 mg.aciQ_. nicot.~~-64,2 mg_ 
drotaverinum hydrochlor. (No-Spa), 80. n:Íg- azo· 
phenumoi!, l tabl. ~~ ,mg acid., nicotfuic,~ ?!3, mg 

_ drotaverinum_ hydrochlor. (N<?-Spa)-ot tart~az . 

Javallatob Érgörcsökkel járó sclerotb megbetege
dések, mint encephalopa.t~ ' arteriosclerotica, 
-angiospasmúa cerebri;. · endarteriitiS- Obiit.. córona· 
ria-sclerosis, climax_ kapcsán -fellépő érgörcsök, 
migraine stb. 

Adagolás: Átlagos egySzeri adagja ~Subcutan ·Vagy 
intramuscularisa.n 1-2 ml, amely a nap folyamán 
még egyszer megismételhető. Gyors hatás::eléréséré 
l ml·t adunk lassan intravenásan~ szükség: .e~€:-tén' 
naponta kétszer. Endarteriitis és általában--perifé
riás érszűkületek esetében elő~zör l ml-t adunk 
igen lassan az arteria femoralisba~_.és ezt 8-z',i:idagot 
a kezelés folyamán fokoza.tosan emeljük 2. ml-ig. 
A tabi. napi adagja l~ tab~~: rríelyet angiospas· 
mus Vagy migraine esetén éhgyomorra, egyébként 
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PARKAN Ch. 
tabi.. 
ösi.zetétel: 

clil(ir.·t tw:t.,Jfua.z; 
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Hasznosnak bizonyult különbözó má.s .extrapyi'ar
midalis görcsös áJl.apotok (torticollis spastica, tor· 
siós dystonia stb.) befolyásoláSában is. 

Adagolás: A ~ezded adagot kb. ~6 napon át' fOko
zatosan nO veljük az ·optimális- adag ~léréséig. A_ szo
kásds kezdeti· adag az első napOJ!~~ 1/4'i'=#tbletta, 
a második napo~ ha a beteget más készítménnyel 
előzőleg nem kezelték, Y2 tabletta, majd a követ
kezőkben minden nap % tablettával többet ada
golhatunk, amíg elérjük a napi 3 X 7fl.,...-4X "% tab
letta (7,5-10 mg) összadagot. Po.Stencephalitises 
betegek, k~zelésére napi ·3Xl. ·tabletta- (15 mg) 
adagolása is szükségessé válh.at. A napi háromszori 
adagolás lehetőleg a fóétkezésekkel egyidőben -tör
ténjék - bőséges folyadékfogyasztássai· az-esetle
ges szájszárauág ·Jtiküszöbölésére:.,,Napi négyszeri 
ada go lá.!:; esetén a negyedik· ··a.dag bevétele este, 
lefekvéskor történjék. Ha a b_et4get ·előzőleg más 
készítménnyel kezelték, a másik készítménY adago
lását fokozatosan csökkenteni kell, amíg a Parkan 
az előző_en alkalmazott. gyógyszer teljes , ~a 
helyett adható, vagy amig hlttékon:y egyelisúly 
nern jön létre a két készítmény között. 
M elléktünetként szájszáradást, homályos látást, szé
dülést; énYhe hányingert és idegességet észleltek. 
Magas vérnyomá.s,_máj- vagy_ veserendellen~k 
esetén a P_arkan alkalmazása_ ellenjavailatot nem 
képez, i~yen;kor azonban a _betegek ,_gondOsabb 
ellenőrzesére van szükség. 1 

A gyógyszer bevétele, ill. alkalmazása után '8-10 
órán belül,_ vagy folyamatos szedése, ill. __ kezelés 
esetén a· kúra, időtartama alatt· járművet vezetni, 
magasban vagy veszélyes gépen dolgozni tilos. 
AlkaJ.mazásának, ill. hatásának tartama. alatt tilos 
szeszes italt fogyasztani. 

Megjegyzés: ~"B Parkinson-kórban-és ·syndr:omában 
szenvedő betegnek a kezelőorvos (a körzeti, üzemi 
orvos, az ideg-elme szakrendeléS [gondózó] szak
orvosa) térítésmentesen ·rendelheti.- Csak vényre 
adható ki egyszeri alkalommal. 

Csomagolás: 50 tabi. 2,10 Ft. 

28 H 

l 
l 

l 

lll ,,, 



PENICILLIN B. . S 710 
inj: 200 OOÖ NE;,l ÖOÖ OOO NE 
Ö~;SZetétel:,._l_ gun4dugóS __ üveg I_~_ ·2oo_pog NE, ill~~ve 

1000900 J:<E benzylpenicilliri.-kaliumot tartalmaz. 
. 1:-__ á!lip-.-_ II:·--~.}:?l-1~ m.:-5 _ml aqu .. dest.-._p~o iilj_~~t tar-

tálmaz._ · 

Javallatők: .Penicillin-indikációk. -·_3 _órán -át biztosít -
--kielégitő terápiás penicillin·s~tet. ·- _ 

A~OI~_:_Jin.,_iv. 

: .. -Megj~:·.-lo}4-CsBk Vényre· adható ki~egys~:_i:alka- ·.•:•::+ 
loti:tmS,L> · -- -. -·-· · -

~o~~lás: . · _ ~ _.. ,_---> - ---:-_:~ 
I. l X 200 OOO J!fE + IX2.inl """!'·2,-, Ft,.:·.·. . 
I. 50 X 200 OOO NE.+ II. 50X2 inl amp.lOO,-Ft, 
L lXIOOO OOO NE+ II. IX 5 ml amJ?: 6,-Ft,, 
I. 50 X l OQO OOO NE + II. ,5Q :X:~ inl am p. 
300,-Ft._ 

PENTILEN . Ch. 
tabi. 
Össieté~l: ~ tBbl.-J>,l-g ~>op-ta-~akn~~--~--

. JavaDatOki Malaria, ant:heLtnincthi•oum •(taeni<ik). 

Megjegyzés_:- tfc,Osakvényre adható ki. Al< o:evo•s ren••ye:;: 
-·:delkezése ._:5zerint· ·(legfeljebb -három·· allrnl:ommaJ) 
ismételliet6. · 

Cso~lás: 15 tabi. 2,20 Ft. 

PEREMIN Ch. 
injc, old., kenőcs 
Összetétel: l amp. (l ml) l mg histamirit bil•ydro•: 
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chl.-ot, · -.-. 
l üveg oldat (5, ill. 100 ml) 25 mg, ill .• ~.v.=l< '.l\1\~J( 
min. bihydrOobl.-ot, 

1 tubus-·-kenöcs a~::~.:~i-:;~:~,i~~~~~~;~ mg CainPhOrát 'tartalmaz 15 g 

Javallatok: Izom- és ízületi rheumatismus,. myalgia, 
izomtúlerőltetés,· · :myogelosis, -neuralgia; ischias, 
Raynaud-kór. Injekcióban gyomorfunkoi6 vizegá
latára, allergiás bántahnak esetén desensibilizáló 
kezelésre. 

Adagolás: Oldatból iontoforézishez és_ kataforetikus 
fürdőhöz l : 1000-100 OOO töménySégfr'~ldatban 
( 5-50-szeres higítás). 
Kenőcs: a hozzá mellékelt dörzsvászonnal a bőrt 
egész felületesen könnyedéli dörzsöljük úgy, hogy 
korpáddzon, a ·szaruréteg kissé lekopjon, de a coriu
IDig lehatolni _(vérző csík) nem szabad. Ezután egy 
tenyérnyi nagyságú felületre magyorányi kenőcsöt 
kézzel bedörzsölünk. Pár perc -alatt enyhe égető 
érzés mellett egyenletesen csalánfoltossá válik a bőr, 
ami a kívánt hatást jelzi. 
Inj.: Y2-l amp. sc. 

:M:egjégyzés: ~-~ Csak vényre adható ki ... Az orvos 
rendelkezéSe szerint (legfeljebb három alkalorirmal) 
ismételhető. 

Csomagolás: 5 X l ml B.mp. 2,- Ft, 50 X l W am p. 
20,-Ft, 
l üveg (5 iul) 2,- Ft, l üveg (100-m!) 5,- Ft, 
l tubus (15 g) 2,- Ft . 

PERlTOL EGYT 
tabi.; szirtlp 

GOOO 

Összetétel: l tabi. 4 mg cyproheptadinum- -hydro
chlor.-ot, 
l üveg szirup -(100 lnl) 40 mg oyproheptadinum 
hydrochlor-ot tartalmaz; 

Java118.tok; Akut és kr6nikus urtiOOria, Eizérutnbeteg
ség, szénaná,_tha, i.-hini~is vasomotorica_, rhiiiitis al
lergica, gyógyszer-exanthema,. pruritus, ekzema, 
ekzematoid dermatitis, kantakt dermatitis, neuro
dermatitis, angioneurotikus oedema, roVarcSíiffisek, 
carcinoid syndroma. Vascularis, típusú -fejfájások 
(migraine, _ histamin-cephalalgia)._ Különböz6 ere
detű étvágytalanság (anorexia nervosa, idiopathiás 
anorexia) és ,leromlott állapotok (postinfectiosus 
állapotok;- reConvalescentia, krónikus betegségek, 
kimerültség, hyperthyreosis). 
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Ellenjavallatok: Glaucoma, oedema~ készség és :vizelet~ 
· retentio · esetén, továbbá -terhes'ségben-. ellen jaVallt. 

'--Aaag~Íási S~k~S'k~~Ő. aiá:gja!júni~hnik n_~Ponta 
a·x l tabletta· vigy a X l gyerniekka:Oá.l '{12 mg); Ez 
az adag szükség_szerint csökkenthető; ilL növelhetll. 
Utóbbi esetben a-.l:i.api:a.dag_nem,ha.la.dha.tja_.meg a 
32~ _Úlg-Ot. -Króirlkmr urticaria ·-kezelésére · álta.lában 
napi 3 X Yz tabletta_ vagy-~ X-1_- kávé$:anállal (~ __ mg) 
elegendő. · - - -
CsecSemő!fuek Yz éveS korig-nem-adható. 
-Gyermekelcr.fek_ -Y2~2 éves,kor_,között -adása-_:kivéte
lesen · ~?~klsérelhető ,o,4 'rngfkgfdie' adagban . (pl. 

·-· J,9_~g~_osJ~Y~~eknek:napí 4_Jlli;~f'zt a_ lneQD.yiséget 
2 kávéskanálnyi s_zirtip' tartalmazza}.·-:· 3-=--=--4- hétnél
tovább-azonban -ne -adjuk.-
Akut migraine-es roham esetén_ L -tabletta vagy l 
gyermekkanál. Amennyiben á -fejfájás n'eni szűnik 
m~. --% óra elteltével ismét_ adható l tabletta· vagy 

'J Wririekkanállal. A_ OOté~ ~6 órAn_b61~ __ 8-·'mg
ná.l többet n,em kaphat._ A hatáS feiUl.t'art4S~j'a na
ponta 3Xl tabletta vagy 3 XI gyerinékkanál rend
szerint elégeridő • ..,... Étvágytalanságbari.::3X L tab
letta vagy 3 X l gyermakkanál naponta.- - A keze
lés kezdetekor.' jelentkeZő sedativ.- hatás Iniatt az 
első adagot ajánlato0s az esti -étkezés> után :OOvenni. 
2-6 éves korig a kezdő adag _általában .. naiJ~. 3 X ?i 
tabletta vagy 3 XI kávéskait8J.11t:i:-Q.g), s h~_az-~aag 
emelése szűkséges, a pótlást este,'lef~és elő~,cél
szerű adni.-A teljes napi dózis a: 8 mg:Ot. ne:hah.dja 
meg. 
6-14 éves korig a szokásos 

MeJié)[hatás:-Leggyakoribb az· álniosság; a.niely rep.d- ·. ·••••••· 
1 

, 
sZerint' átmeneti- jellegQ.,"és. ritkáncteszi .szükségessé 

'·a, kezelés megszakítá.Sát. ·Ritkábban 'előforduii:mt 
szájszárazság, iO.~ntaJ.is oonfu.sib,. atáxia~ .. visualis 
hallucinatio; szédülés; naUsea,' bőrkiütés,: nyugt_~--
lanság, fejfájás• · ' 
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Alkalmazása fOkozott el6vigyázatosságot igényel 
ezért pl. járm.űvezetők, magasban vagy·_yeszélye~ 
gépen dolgozók csak az orvos által- az egjréru érzé. 
kenyaégnek megfelelőerr - -előírt adagban szed
hetik. 

A Perltol a fájdB.lomcsillapltók és az. altat&k: hatását 
poteneiálja; azok Peritallal együtt esak::csOkkentett 
adagokban adhatók. · 

Peritol-kúra alatt a szeszes ital fogyasztása tilos! 

Megjegyzés: ~,Csak vényre adható ki. Az orVOs ren-
~~:~:t~~rint (legfeljebb három ~~~ommal) 

'Cso;magolás: 20 ta b l. 2,- Ft; fu .if eg: 2;20 Ft. 

PERLEPSIN Ch. 
ta b l. 

A 300 

Összetétel: l tabl. :0,5 g o.:·methyl~o.:·phenyl-N-mor
pholinyl-methylen~succinimid.-ot tw·talmaz. 

Javallatok: AZ epilepsia különbőző t'ípuSS:i." Elseisarban 
a petit· mai és temporaJ.is rohamokkal~ valá.mint a 
petit mal és grand mal rohamok 'eli'Yüttes előfordu
lásával-jellemzett formáit- és az ezzel járó egyéb 
klinikai tüneteket kedvezően befolyásolja. 
Megfelelő adagolással igen gyakran és gyorsan biz
tosítja a teljes rohammentességet, továbbá a roha
mokkal összefüggő klinikai tünetek és a k6ros agyi 
elektromos tevékenységek- rendeződését. 
Egyéb antiepileptiemnok részleges hatásossága. ese
tén adju-várisként is adható, mint ahogy a Perlep
sin-adagolás is kiegészithet6 egyéb antiepilepticu
mokkal. 

Adagolás: Egyéni megítélést igényel. Az -átlagos' kez~ 
deti adag felnőtteknek naponta 3~szor l tabletta. 
Amennyiben a gyógyszer adagolása mellett roham 
jelentkezik, akkor a napi adagot 3-szor l Yz, _illetve 
újabb roham esetén napi 3-szar 2 tablettára növel
jük. Intézeti kezelés esetén, különösen amikor a ro
hamok hahnozódása_ miatt_gyors ~ényt __ kívá
nunk elérni, az adftgolást mipi 3-Szor 2 tablettával 
kezdjük, majd a rohammentesség után __ az adagot 
Jehetiíleg csökkentjük. . . · 
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Gyerrruikek adagja--az életkornak és a testsúlynak 
megfelelőerr arányosaD. kevesebb. 

A napi hároniszori adagol~ lehetŐlég a,főétk~ZéSek
kel egy időben, az esetleges negyedik adag bevétele 
este léfe~éskQr történJ~k. A hatásosSág szempont
jából -a-rendsze,res és f'olyan:t_~tOs kezelés_ természete~ 
Sen- eiengádhétetlen~- Egyéb; 'kOzbeesO'·riiegbetege
dések kezelésénél a Perlepsin adagolása rienl mel
lőzhető. 

Az_ .~dagolás _:rpegszüg~ett3s_e- 2. évi:_ro~:rrH:mt~ég 
~té;t;,_csak szakorvOsi és_·EEG-vizsgtl.lat együttes 

' ellEillőrZése · niellett·IehetSéges~ · 

M~Hékhá~~k~- 'íÚtkáh elÜorduló nemkiVánatos Ii'ieÍ~ 
Iékllli.tások. (eity:hé giori::tóJ.Pa:áas~k; 'SZédülés)-- 8.z 
adag csökkentésével általában megsziintethetők. 

· Ha. azonban -_a malléktünetek az adag csökkentése:. 
vel sem szűnnek meg, _ajánlatos az adagoJ~·rneg
szakitása. Az egYéni túlérzékenység súlyosabb-ese

- t-ében · {bőrtünetek; ·haematuria, . agra'nulo'eytoirls} 
a további adagolást-azonnal -besiüntetj~! 
Hosszabb, gyógyk~zelés és-.fPleg_ nagyo}>b;: adagok 

_ rendelése es_etén a virelet és v.érké:P ~ndszeres ellen- -
őrzése feltétlenül _szükséges. 

Megjegizés:- ~ Csak véllyre adha.tó--ki. AZ orVciS ren
delkezése szerint·: (legfeljebb---három_ a~lommal) 
ismételhető.-~- Epilepsziában szenvedő- -bet.:egne_k 
az ideg...:-.ehne szakrendelés- (goDdozó) szakorvOsa 
vagy javaslatára-- a··-kezelőorvós (körzeti, -üzemi 
orvos,- körZeti gyermekorvos) térítésmenteSen· ren-
delheti. · · 

o;oWagolis: 2o. :t~bl.- 6,áo _Ft. _ 

PE:RNQVlN .. Dh: 
drazsé· 
ÖSszereteh- l- drazsé ·25 mg pheninclarnirmrn lbitarloa·. 

ri~·-ot tartalmaz. 

J~vallát~k~ · 'lul8r~~--jé_~-~~~~- mlJ:tt' ~kllt_ és. ki-6;ii.<i 
- l~ .UrtiCaria; all~áS rhinitis Stb.. -

Adagolás: Felnőtteknek naponta 33··::sz~o;r·.:.~~;:·z;:~C~ 
·Főleg jármiivezetők, ·mag&s'ba.n- v 
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pen dolgozók csak az orvos által-'"- az egyéni· érzé
kenységnek megfeleMen - előírt adagban -szedhe
tik! AlkalmazMának időtartama alatt tilosszeszes 
it~t fogyasz_tani~ 

Megjegyzés: ~Vény nélkül egy alkalommallegfeljebb 
a legkisebb gyári csomagolás vagy_ ann.ak_-W@gfelel6 
mennyiség adható ki. 

Csomagolás: 20 drazsé 2,50 Ft. 

PERNOVIN Ch. 
kenőcs 

G 100 

Összététei: l tubUs 1,0 g · PlieÍlind'a:mi.l:mril bitaita
tic.-ot tartalmaz 20 g lemosható kenócsben:.' 

Javallatok: Allergiás (foglalkozási} dermatosisok, 
urticaria, .. neuroderma, pruritus _ani, pruritus -~
vae stb. 

Alkalmazás: A kenőccsel vékonya-n- bekenjük a .keze
lendő bőrfelületet, szükség esetén naponta kétszer. 
A kenőcs megismételt használata esetében az elő
zőleg feLltent anyagat iiszta paraffinolajjal távolit
juk el; a kenőcsöt nagyobb felület-en, hámfosztott 
felületen lehetőleg ne allmlmazz~, valamint. nap-, 
fénynek kitett helyeken sem- {photodynamíás ha
tás). Megszakítás nélkül két hétnél hossz-abb ;ideig 
leb~tőleg ne alkaltna.zzuk. 

Megjegyzés: ~ Vény nélkül egy alkalommal legféljebb 
a legkisebb gyári csomagolás vagy annak megff)lelő 
mennyiség a~tó ki; 

·Csomagolás: l tubus (20 g) 2,10 Ft. 

PERNOVINETTA Ch. G OOO 

(ré~ n6ve Pérnovirt dr~ gy~rm~keknek) 

ÖssZetétel: l_ drazsé 4 mg phenindaminum bitarta
ric.-ot. tartalmaz. 

Ja:vallatok: Allergiás jelenségek, titint heveriy és- kró
nikus urticaria,- allergiás rhiriitis Stb. 

Adagolás: Két éven- alul:i- gyermeknek nem adjuk 
2..::..-4 éves gyermek átlagos adagja naponta 3-szor 
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4 mg (l drazsé) 10. testsúlykg-onként (pl. 20 kg-os 
gyermek _átlagOs napi .adagja 3-szor 2 -gy~ek· 

dr-)- . ·. .• .· ... ··• 
Megjegyzés: >!<Vén :y nélkül eg:y OlkalonuniillegfeÍjebb 

a. legkiseb}) gyári- cs(?mágolás vagy~ .me?fele~ 
mennyiség adható ld < · · 

Csomagolás: 20 dr,_., 2~-. Ft. 

PHENOLPHTHALEINUM A. 
tabl. 0,2. g és 0,5 g 
.Összeiélelilt~bl .. 0,2 ill .. 0,5 g phenolphthoieill,"inói ';T 

tartah:riaz. 

Javallat: Hashojtás .. 

. Adagulás: Felmliitiiknek: este 1 tán!. (0,5 g)c 
Gyermekeknek: ~-! tabi. (0,2 g). 

Megjegyzés:-Vény nélkül is- Itiadha tó. 

. Cso~: b. 20 tabi. 0,2 g 2,~ Ft; 
b~. 10 tabi_. _0"5, g,_2,-; ~}~ 

PHENUBU'í'AZoN'. I(Gy. 
ken5ll8 5% . · ;, •· ·. · , 

o - ;---~-- '- -. '' '- }..-{ . __ ":~-- - ·.: 
összetétel~ l tub~ l g phe:Q,Yll:>utazonumot tarta~--:· 
- -20"gJemo.sha.M.kenőcsberi..-_ · · 

Javidia:tok:-K:üiöilhöZo meCha.i'íik\lS ~S 
sok okozta ' Kis· 
fokú 'égési 
scularis 

Adagolás: Naponta 2--3-szor az érintett bőrfelüJ.etet, 
dörzsölés nélkül,- vékonyan beken jük. 

MegjegyZés: ~ Vény nélkül egy alkalommal legfel
jebb a. legkisebb gyári cSómagolás vagy annak meg-
felelő marinyiség adható ki. · 

Csomagolás• l tubus (20 g) 2,- .Ft; 7-

PHLOGOSAM K.Gy. 
keniles 

T 200 

Összetétel: I- tubus 0,6 g natr. disulÍosalieylatoSama
rium anhydric.-ot tartalmaz -20 g- letnosható ke
nőcsben. 

Javallatok: Heveny dermatitis és ekzema., qermatitis 
solaris, dermatitis arteficialis (vegyazerektől,: beil
Zi!'ltől stb.), kisebb kiterjedésií I. és ll. fokú égés, 
rovarcslpés. -Heveny, nem gennyes vagy gombás 
csecSemő- és gyermekkori bőrgyulladá-sok. :{nter
trigo. - Felületes thrOmbOphlebitis adjuváns ke
zelése . 

Adagolás; A bőrelváftoiás területé'j;_ napoitta ·2-3-
szor a kenőccsel vékonyan bekenj~. _ 

Megjegfzés: ~ Vénynélkül egy- alkBJ.ornmallegfel
jebb a legkisebb gyári csomagolás vagy ~ak meg
felelő mennyiség ~tó ki. 

Csomagolás: l tubus (20 g) 2,50 Ft. 

PHLOGOSOL · K.Gy, 
• oldat 

T 200 

'· Ö~tétel: l üveg 0,9 g natrium disulfosalieylfi.to~sa
marium anhydricwn, 0,03 g hexa.chlorophenum, 

_ 0;045-g propylium 'paraóxybenzoic~ot tartalmaz 
·ao nil'-propilenglykolos oldatban. 

Javallatok: Banális hllléSekkcl együttjáró torokfájás. 
Grippe-, angina-járványban a járvány Cseppfertő
zésas terjedési veszélyének ·csökkeritése. ·a _Száj-

·- nyálkahártya fórró étel> vegyszer okozta ártalmai. 
PharyngitiS·acu:ta,-tOnsillitis acuta, -laryngitis acu
ta, stomatitis_ahuta, stoniatitis herpetica, pharyn
gitis chronica, elsősorban hypertrophiás formája, 
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glossitis superficialis., gingivitis-..acuta. et 'chronica, 
gingivitis ulcerosa,_ paradentitis; .' Extractio :-dentis 
elő.· és utó~_E)zelé~e, v~lamint, száj· és_gara.tűri,lllű· 
tétek utó;l_tezelésl(_ (to!lSillectolD:Ía;-_ LuC-~_dWell
műtét stb.).'Ulcus deéubit~le. Aph~h;a reci~Vfl:DS. 

AdagŐiás: _l ·dl viZ}lez vagy)m.millateá.hoz :1::--:2 J:ávés
kanál PhlogOsol-oldatot adunk, majd ezzel· az· ol
dattal naponta 3-5 alkalommal száh illetve torok
öblöget-ést végzünk. 

Megjegyzés:· $ VGny nélkül egy alkaJommal-legfel
, j~Pb. aJegkise~_?;gy~_csom~g<,>lás vagyannak meg
f~lető::~~~g- .'adluttó ki. 

Csomagolás: l üveg (30 ml) 3,40 Ft. 

PHTYSON . K.Gy;.,, 
. tabl. 
Ösbetétd:.): t~bl. lOŰ mg isonicotinyfuydrazonum 

iaeV}JÍinic.-Ot'.tartain?-aZ. 

Javallatok: _ Gümőkór pulmonalis és extrapulmonalis 
_folyamatai;_- -külőp.ösen olyan esetekben, .. __ a.nQ.kor 
egyéb gátlószerek · ha,tására ._me]léktüne~k _mutat
koznak (fejfájás, szédülés, purpura, zsibbad?a,parM 
aestheSiák, "polyne:iuritis). Alk8.lm8.zása/'i:neg~I'E;IlM 
~tő ·egyéb tuberCulostatictunoJrltal-Szemben ·rezisz. 
tensnek bizonyult esetekben :'és· psychdtiktis-bete
geknéL 

Adagolás: Naponta átlagosan 10 
rom részre osztva, étkeZés 
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mint az INH -t 
(Tebaminnal), esetleg 

PIPERASCAT K.Gy. 
tabi. 

J4IO 

Össze~étet~ · l tabl. 0,3 -g 'pip~razinum a.ilipinicumot 
tartalm-az. 

Javallatok: Entexobiasis, ascariasls.-

Ellenjavallatok: Súlyos s.zívM, májM és- vesezavarok. 

Adagolás: Gyermeke~ napiadagja 6 é~n alul Rnnyi 
tabletta, ahány éves a gyermek, 6_ éven: felül a napi 
adag általában 3·szor 2 tabl a gyermek fejlettségé
től és erőbeni álla.potától függően. -Felnőttek napi 
adagja naponta 3 X 2, legfeljebb_ a x· a tabl. 7_ napon 
át megszakitás nélkül, főétkeZés után. A kúra szük· 
ség esetén 14- ·napos szünet után megisÍnétellietó . 

Megjegyzés: V ény nélkql is kiadható. 

CsOmagolás: 25- tabi. 2,-.::_ Ft. -

PIPOLPHEN EGYT. 
drazsé, inj., végbélkúp 

G.ooo 

Összetéte1: l draZsé 25 mg proniethaZin. · liydro
chlor.-ot,-
l amp. (2 ml) 50 mg promethazin. ·hydroC.hlor.-ot, 
l kúp_. (1,43 g) _25 mg promethazin.-ot tart~az. 

Javallatok:' Allergiás tünetek- és megbetegEdések: 
urticaria, pruritus, prurigo, ekzema, . gyógyszer 
okozta kiütés, szérumbetegség, Quincke-oedema, 
szénanátha, anaphyla:x:iii.s , shoCk, lliigráine -stb. 
Potenciált narcosis és' meSterséges hibernáció~ 
Sajátoo gyermekgyógyászati javallat: Csecsemők sú
lyos exsudativ diathesises bór· és nyál.kahártya· 
elváltozásai, csecsemőkori ekzema; -ásthmás- hörg
hurut, pseudocroup, urticaria, strophulus és az al
lergodermák ~den fajtája; szérumbet~ég: 

Ellenjavallatok~ :Altató_ mell~khlitá.S:a miati"fog18lko
zásukat űző gépkocsivezetőknek, ··gép mellett éf5 ma· 
gasban dolgozóknak Pipolphen Uem a-dható. -Kúra 
közben tilos- a szeszes ital fogyasztása. Fájdalom· 
csillapitók, altaták stb. hatását a Pipolphen fo· 
kozza; azok Pipolphennel együtt csak csökkentett 
adagban adhatók. 



.Adagolás: .FelniJUeknek napónta. ~6.~'drazsé .. ·ya.gy 
1-3 kúp. Parenteralis adagolás csak sürgő~ eSE!t>Bk
ben (asthma-crisis) vagy potenciált na.rcosiB~ap;,és 
mésterséges ·hibernáció céljaira indokOlt. Poten
ciált narcosissal történő műtéti előkészf~ céljára 
(felnőttekilek) ·:.a:-: m,űt.étet .. }Degel6zej . este. l-:::--:2 ,_·Pi~ 
polphen drazsét adunk valam8IY bar~íurát-ké~zft
ménnyel ·(pL· 0;10 ·Sevenal tabl;) egyutt . . k mutét 
reggelén 21f:. 6rával, a műtét előtt 50mg Pipolph~nt, 
5!) mg Hibernalt.és 100.~ Dolargant,_(?,~oe;ktail
lytique") adun!< ezyüttcim.,,(\'!!Y fecskendóbe fel
~vákcl.;Prával:Jmső,P,b ;a~_:fl~ot.megismételj~. 

,, Gyermekadágok: ~12,h6napós korig,%, l.,-c6 éves 
. korig%, ?:7 .14 ev~~orig 1.tabL, 3'-4:-szer_naponta. 
Az injekciós készitmény_.adagja mindhárom korcso
portban általában 1-0,5 ~Jkgfdosi ~·•. 3-?_-~r 
naponta. Az intra.venás adag ennek kb. egyhimlia
da,leginkább mint a gy6gyszer?S hib~ióra.4asz~ 
nált lytikus oocktail alkotórésze (H1bernallal éS 
Dolargannal együtt)~ 'Más -esetekben (pl. súlyp,~· 
·asthma, pseudocroup esetén}az egys_zeri parentera
lis adag ennél több is lehet: 1,· esetleg: :2 mgfkg •.. "· · 

MeDékhatás: AluszékonYság: Elh~ó. hosSzas.~ 
extrapyramidalis tüneteket okozhat {"parlt:inso.~ 
D.Qid"),~ez,_azonban a.gyerm_e~korban ritka. 

Megj~;*. CSak vén:fre·ádhat6'ki. AZ o'rvos'ren~ 
delkezése .. szerint .(legfeljebb három alkalommal) 
ismételhető, · · 

f;somagrilis:. ü) dJ;azsé·· 2~~ ;:JTt;~2,50 :~~~ 5fji,~C ·Ft; 
· 5X2ml amp. 2;10 Ft;100X2 ml ~P: 

5Jhlp 2,-' Ft. 
,,",·, 

PLASMODEX~ .• B. ..... 
inj; .•. · 

összetétel; 1 gumisapkés amp. (250, ilÍ. 5oo, ';{"-~~~~~ÜÍ:e.J::~~ .. ~~ i]l~.:_4:,2~ g natr. ehlor.~ d?xtraJl_s~~: a 
ad.' 500 ml-t 'ta.rlalmaz. · · ' ' ' 
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Ellenjavallatok: Súlyos máj- és vese-laesio (kivéve, 
ha abszolút indikáció áll fenn). 

Adagolás: A keringési állapot figyelembÉwé~léVef a 
rendszeresített_ QVSZ-szerelékkel 60~120 csepp/ 
perc_ sebességi~I· __ (sürgőiJ ~etbeÍl, ·gyor~bban) 
transzfund8ljúk:.. A beadott. menn~t.;~·beteg 
általános állapota, a hemokonoontráéi6 és a vesztett 
vér mennyisége szabja meg. Transzfúzió előtt vér
csoport-meghatározás végzendő . (sürgős· esetben a 
vércsoport-meghatározáshoz szükséges vért el6ző
leg levenni), mert Plasmodex adás·a után a vércso
port meghatározás~ zavart.·:.AIIergiás beteg a transz
fúzió előtt 1-2 órával 1-2 ml-rel_desensibilizá
landó. Ha cseesemőnek vagy gyermelmek 'adjuk, 
a cutan-próba elő7..őleg mindig elvégzendő (0,1 ml 
ic., % óra múlva leolvasal).dó). Pozitiv reakció ese
tén a szert nem szabad adni. · 

Megjegyzés: Adása után 8 na]?ig a vörOsv:érsejt
süllyedés fokozott lehet. Más gyógyszer hozzákeve
rését a Plasmodex~transzfúzióhoz kerülni kell. -
Orvosi rendelő részére. · 

Csomagolás: l X 500 ml ~sapkés amp. 19,40 Ft. 

PLASTUBOL EGYT 
spray 

T 600 

_Ö_sszetétel: l. Palack (160 g) 5,3 g methylmetacrylat
butyla.crylat-butylmetaccylat oopolymer, .. 0,4,g di
isooctylinum. phthalicum, 34,3 g aether aeetic., 120 
g mono:B.uortricblormethan+difiuordichlormethant 
tartalmaz. 

Javallat: .......:. zárt· miitéti sebek fedése. 
._ váladékozó sipolyok,. seb8k kőrríyékén a bőr vé

delme, 
- elsőfokú égési sé±ülésék be:redése, 
-felületes 'hámhorzsolásOk, frissen beháí:n:o"sodott 

sebek védelme, · 
- nehezen köthet6 ·területek sebVédéhiie~ 
- nem nedvez6 ekzem.ák, · · dermatitisek fedése 

(nem zsiros, felszívádá kenőesök alkalmazása 
után is), 

- az ép környezet védelme maró -hatású ecsetelők 
alkalm.az.á&"'-kor, 
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csony forráspontja miatt mintegy 30"·ig __ tartó 
múló fájdalmat okoz. 
Érzékeny bórű egyéneken a felhelyezett fi.lin ·BJatt 

u .és körül néha bőrpír alakulhat ki, melynek_ nines 
jelentősége és kezelést nem igényel. 

MegjegyzéS: Az .orvos akkor rendelheti, _lu!,~ -a-terü
letileg, illetőleg szakmailag · illetékeiCfe~beteg
ellátó osztály, szakrendelés (gondozó) szakOrvosa 
javasolja. - Csak vényre adható ki. Az orvos ren
delkezése szerint (legfeljebb három alkalommal) 
ismételhető. 

Csomagolás: l palack 5,30 Ft. 

POLYBÉ K.Gy. 
inj., tabi. 

p 800 

Összetétel: l amp. (2 ml) 10 mg thiamin, hydrochlor. 
(Brvit.), 2 m.g ribo:B.av. (B2-vit.), 100 mg nicotin
amid., 10 mg pyridox. hydrocblor. (B

11
-vit.), 4 mg 

procain .. hydrochlor., 120 mg azophef:l-ot; : _,. 
l tabi. 5 mg thiamin. hydrochlor., 1 mg riboflav., 
50 mg nícotinamid, 4 ing pyridox. hydroóhlor.-ot 
tartalmaz. 

Javallatok: A B-vita!nin csopOrtba..tartoió .valameny
ny.i ~ybetegség. Májgyt:Ílladás, thyreotoxioosis, 
cheilitiS, storilatitis; IÍláj- és vas-reziSztens anaemia. 
Rtg-kater;·terhességi hányás, chorea 'minor, Adie
és Sjögren·syndroma, neuralgia, neuritis.; általá.nos 
roborálás. 

Adago]ás: OraJ:isan napi 3-szor l tabi. -étk~s Után. 
Parenteralisan: 5-IO napig _naponta vagy ~od
naponként '1-1 amp. intraglutealli;a.n (Iv. és sc. 

· nem aJ.kalmazhatO !). -

Megjegyzés: in j. 1-B A tabl. vény nélkül is kia_dható._
Az inj. csak vényre adható'ki: Az ()!VOS rendelke
zése szerint (legfeljebb három alkalorntnal} ismé
telhető. 

Csomagolás: b. 5 X 2 ml am p. 2,90 Ft, 
20 tabi. 2,- Ft. 
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POLYDROM A. 
tabi. 

A 200 

Összetétek 1-tabl •. O,l •g,kal. -brom.:;- 0,2 g animon. 
brom.; O, 7 g natr. brom.;.ot tartali::naz. _ 

J&valbitok;_ .]3róiiiklira~ ·-sedativum; _ epilepSiá,·néur
_-asthenia, hysteria, a.- hányásközpont ingerlékeny
ségének csökkéntéáe, szív-neurosis, alkohole~vonó 
kúra. 

A{bgolás_: NS.pOnta I-3-szor l t&bl. étkems Után, 
vizben feloldva.-
F6leg já.rművezet6k, mágaeba.n vagy Veszélyes gé: 
pen dolgozók csak az·orvos által-,- az egyéni érzé
kenységnek megfeleMen - előírt. adagban szed
hetik, ill. aJ.kalmazhatjá.k. · 

Megjegyzés: Vény nélkül is kiadható. 

CsoMagoláS:. 30 ·tabi. 2,- Ft. 

POLYVITAPLEX 8 Ch. p 800 
'drazsé 
Összetétel: l drazsé l pg cyanocobalamin;.; ·1000 NE 

cholecalciferol., 3000 ~E axerophth., 0:5 _mg_pyri
do_:x:· hydrQchlo~--·-=0;5 __ m~ ri_bofiav:-~ 5 zng~thiamin, 
hydroeh.J.(jr., 10 n:1g nicotinamid.,: _5? mg aci~. 
·cor b., 50 _mg Calc. hypóphosph.-a:t fu~ah,naz. 

JavaDat: Hypovitaminosis. . 

Adagolás: 3-szor naponta l drazsé, ·_gy.t;rm~'kék~ek 
napi l drazsé.· · -, -_ -. -i 

Megj~gyzéS_: 1{-o~-'vé~y~ ~élküf egy ;allhuo~ai· Il3grel· 
j ebb a legkisebb gyan csomagolás v~gy- .annak meg·_ 

felei~.:m:~~~-~g. ~lf~_at<?_ ki. ·······"·•···~~··· 
CsonUtgolás_:_ 25 drazSé- 2,:----. Ft, 

500 W:azsé 40;~ Ft. 

POLYVITAPLEX 10 Ch. 
csokoládé 
Összetétel: l pasztilla 500 NE ergocal~iferol., 1000 

axerőphth., 0,5 pg cyanocobalamm., 0,1 mg 
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folic., 0,2 mg pyridox. hydro.cÍ:Ílor;~, (),5._-~~-tb:Ía
min. hydroctd,or., 0,5 .mg ·ri'Qo:B,~v~~:~_l mg·-~·:·~Pap.· 
tot:QeU.)·)~ :mg_nicotinamid.;_ 20_,.-P,lg;_~d. ~rb.~O't 
tart~.. .,., ,,,,.,. . 

·'·Ja~aJ!~~ .. -~~?vit~hiiti~~.' .. :: :·\: :. _,-; 

. • ~!;!~{~ ~y"a1:f•Jt·~";'pp~i.~:f fe~~knek 
Megjegyzést If< Vény nélküi'egy'alkaiönrirlhllegfel
'ijel;lb a legkiseli!J gy~i.csomll,go~_vagy~;_;W.eg

- . felelQ wennyiség adható =ki. -

CSoltiágoÍás: 24 db 2;~ FtC 
:c,,.' ----.,-

POTESEPT 
tabi. '• 

A. 

Összetétek.l- ta.bl; 0,08:;_g, trimethoprimum,· 0,4· ,g sui-
..,, '-fadimidiil.umot -tartalmaZ.· · · r :.-eJ;-( 

:.·-'j~~i!Ji~_lok:· H~~ti fuf'écli6k-{aktit: ~~'h~~_-pyelo· 
nephritis, cystitis, krónikuS pYuriák)." · 
Lé~ ti- -i:Dfectiók (tunsillitiseli:,' ~'ro:nchitm-·c,h~:riica, 
pneamoniá,k_-stb.): =r-.·~1_\·:·_-_ _ _ _· __ · _ !·::,lil:'. __ 

· iShig€-llOsis, clioler8.Ctyphus- -abdoi:J:i:i:ri.áli$;,_,rs~o-
- . '-' :~·nellosW-·-.gastroenteritica, reeo:D._vaJ.effuentiában,_ 8al~ 

monella-_ és ShigelJa."ürífA38,: tyt;hua~ba.ktéri~z
d4nál, főként már __ .nholecyst~ctomizáJ.t __ Qe_?egnél, brucellOsis. ___ ,.' .,.,, _,,_,.,. ,.-.-·. ,.-,_._._,-._, 

Gonorrhoea. 

~Eueiljavallat: Máj--·-és V.ese_elég'teiensegNYéi~dYBai-&S:iá~ 
sulfona.r:i:ridctúlérzékenység, valamint:;tf;lrlfesség._, 
Csecsemőknek l hónapos korukig nem-adható. .. 

A_dag~~~·:·::~f -ké~~~t~ényt-- akut:' ih~~ciioú~itt,ért"Í~
a.lább-5 _napon_,át -keUadni, általáibari pedig16ga.lább 
2'-napi"_tünetméntesség. eléréséig;:· · ,,·í::;~,,: -.~~~.lln 

··. Áita!irios ~aagolási tájé]<oztató}hM#,ek'ne;,:~ 
T~i--~P,~- adag._2,X2 ta]?l:fdie .(r~ggel A~.~ste-_8tkeiés 
Ut~).·~-~- ·__ _ ·- --:.-_; ___ :_:--.. ·_,--.-·_~ -_-··_ .- . '~~--:· _ -. _·:~2:-.-,,.·:·-----
Feriil.t~rt_?, .ad~-~ X l .. tabl.fslie (regW).és este ~tJt.ezés 
U~ru;i);_;:,·.··-·-._' __ ---- .. :_--',·.···~~:~·-::~.:-_\c·-~·:_<-~--,-·,._· 

" __ 1::l,a:Wuális, ad~g --~X ;3, tabl~fdie (regge1 é&- ~-eJ3tke· 
,~"táú): H · :· i· ·· · · · · ·· 



::rifief.'nilk~Td! '?_\!·.-{.: ~;,-~r ,.-:::·[;:_,-' 
_,:~·éves korbtm'2-X?i;_,_%' tablff'l(•'·' -~· 

;-o .c~2 éVesikorbáR 2 :Xt%~f-~ahL~~tk~tf~t~ 
Ak4t infectio _esetén_ a_ fenti_ g'y~eltád~k -:rÖVid 
ideig_ (5-6 D.llpig) tar~_:--~~~eJfS;s92;~~1~ ~-Vt-~c~ 
-trimethoprim-4: -3<r-mg·. ·sii~reeptyrfe,StsUiyk~-on-

A :'rL:kéiitFla&agig_~Blliétők;--riiB.pi' 2:·egye~-~~~S'Zr_ef~l
--osztva. Gyermekeknek 6 é~;-.Jtőr8Ja/tt~ gyógyszer 
-.-~fl~.lfL,fU~gfq_:s:t9~a.Ild.i·.- ..,e" , ;: p .. _\:.·','~_,,.>w.i;: 

Mell~Idűttü::;RoSSz~koZérz8"t~-~-IejtájáSi:m-m#orpana
_s_zoki·_ gyó~-~r-·exailthen'Íá:!_-. _Ritkáfrl :·-múl~-~-'jellegű 
'VérképZőszern--. ~ros_od,_~.:--f~ZJ,~~tő, ~.re*-W~-~· 
thromhoeyiaszám--·-és folsavszint~csökken~). Ezek 
áz élVálbozásókfólsaVa.dásáragyofsari-rei:ldeződriek. 

:·-r·~, ;A'mellé'khatásOk főként tartós (it-8 Ife~)Me:~I~s_; 
· ' kor észlelhetők, é13 ~ ~miat~ ilye~ or teljes 1W~~p~ 

kontrollak szükségesek {thrombocytaszam~kohtrol~ 
+:.-- lok,is!)~:A,kezelés ideje ttlá't:d:dne'gfel~l6®-enn~ 

folyadékbevitelről kelLgondoskodni.,rHá:~tk-özelés 
alatt exanthema, ke\etkezf*, ~- gyógyszer -~~edését; 

,--·abba ~ken· -~ijpf;:' ·,_,~·-.'~:'~-"~~'t:::~ l.-:~:~; ~ -~,-.::·;: J ,,0 ~_,:::~;~;:~;:;!·: " 
•Megj~; -'-~~, Gak-ttvényore_,~;_Jci.i:.:A_z\.örvos 
'·'·rendelkezése 'szerint: (legfeljebb:ibArQlÍ!·,~lollliD.al) 

··r ':1 :ismétBll_i~·:;·_·~,_:.~AZ! Iil~Ze~,késil~téből:.k~JK,~rítés~ 
-l-l <· mau'téSenfkia.dni_L~ .bőr~: é_s_ p.~migond9p]Juw:--..;gw6gy
, g·_yszereléELiá;lattJiUó_, netnibeté~-~~~~-: __,,_, ., '-'oJ ~' .; . ' 

-:C~6Jia.Jf'g_-oias.~"··:-2<ft~bl~-.,'9~~d:Ft.'~t--:- - '"~':. '',-i,L' 
;• i .. ~~~) [j''-· ; 

~atic!l,Dl, hypog!~~ll!i~:4llapotok; __ lipQifú;tephro
--,", -~' -~~-u;9cytp~"-J~ák,Jfii,J,9nfél~. ;~9rmái, 

, ;;d )3:o_~glap7k_oi',)~purpura. -_~hxom}1q_cyto_p.~,- -.anae
-. pria- ~-llfp_l,ytica. __ ~ Lppus :,e_ry-t_heJ;natodes ·. disse-

mina tus, pe~phigu~,:-p~_riaJ:t,erii!#~rAOdo,$a,_~.é~ma, 
pr_uritus, . dermlil;titis_ exfoliativa, psori~ ... _ 
üphtbiiliiüa 'syilipathiCá; 'Coiijinic'thritieeJS-·wre~ 
alakjai, nem gennyes keratitis, iritis:-ifidb'éyclitis, 
uveitis;: chori.oiditis. '-. Rendptés__ e(l#t~'!ll#l!!ut#tt-iJ;ell 
a nemkívánntos következmények_ lehetőségérés kocká-
zatát (corticosteroid-kezelé8 veszélyei)/ · 
Sajátos gyermekgyógyáazati .iavda4t.:~Bi-1-bhlthla.
tica-, chorea minor, asthmás hörghurut;)-.lle}:lhrosis. 

: -:,o,.> -, -~-.'.,Ü',- ·--'' ::'•. -_-~::;··J, 

, ~~pjavallato:l;r: __ TJ!cus v~ntricuJ.i. 'Y:~:~uodyni~,P-i~.Petes 
,, · -·'méllitUBl:ial:t · CS8.k · absz9lót_:,ipdhciC'I:ó Wd"-rcl.Ui'éie-

,ze~t. ~u]jn~re~~teJl~a· ~-~i<!íd~~éf·e, a4J~:. ;-F~J;töző 
_<h b~~~g~-~~~;kb~~/W~;k;:9~0~a~~,'sP~it~ che~;;:,'m. 

antibiqtikJ+S'_ te!'á:p,i~~,~~ett ~e,.z}lató_. ___ Latens 
tbc-ben is· csak 'tub8rCul~staticlnliO'kkaf·: 'eiYütt. 

.f: 'Szub~i~ú~iós .;aa.agbtin ·vagy_- rtivid~'OO.ő~a 
nagyobb- aaB;gbán :is. ·(pl.:.shöck·Ieküzdé.Séré}3'antii

.l bí~t~_ ~.delen;t. né~ is ~tó,.-., •;.s·c·•, .• ,;.,.,:·.'~; 
:.i r-Adagbtá8:: Ilidi~ciuaJisj.: Ákrit ál'kilo~o~~~;:~~~;-~-~~~e-

zet6 adagként általában napi 20-'---ta'of'fug:Jat·.-'(4-6 
,. ~ ~_tal;:ll~tta) ~Ikalm_aZ~uk~-Kr_6nikus és _fel)llj;~:r~,.Magja 

napi5-10 mg (1_:_2 tabletta),_ A kez~_I~f.,fo.lf-{)zltto
_san, egyre csökkenő adagokkal kell megSzii-ntetni. 
A kéSzítménY huzamosabb idő Ji.- át. való' Szedése fo--

)'-' lfOzott K-ürítést, N~-reteD.ticW és~Pe'ddlliíih"J.'.i&OzhiK 
Ennek elkeriilésére napi : 1-2- g káliurp.s6t _ (KCI, 
kál:'-citrát) adagoljunk. _ , ~ ·-· · 
Gy~oli.- 1-2 'rrigfkg'fdie; 4-:'-6'-aiil<gra 'el-

. :" -osztva. ":i - ' · .i-.i!c. 

sok kivédésére 
_és kálium együttes 
ruil),. a -~tab:olistnus,éEi, 
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·, '"~' 

",·~k.8Jmaz,ás~. ;N ap·~~taJ .. l ~3~sw,i. · ~~o~~;;~t::~!~'~.~··· 
- -:,b6rö:n"elltenjük.,{t~_Aehérhéinut szmeZl.) 
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Megjegyzés: ~ Csak vényre adható ki. Az orvos ren
delkezése.- szerint (legfeljebb három alkalommal) 
i"mételhető. 

Csomagolás: l tubus (5 g) 7,30 Ft. 

PROBON Ch. 
drazsé 

Összetétel: l drazsé 300 mg rimazolium methylsulfu
ric.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Krónikus mozgá.s.szervi fájdalmak meg
szüntetése. Egyéb fájdalmall::ban: a szokásos fájda
lomcsillapítókkal nem szüntethet-6 igen heves fáj
dalmak csillapítására. görcsoldókkal és kábitó ha
tású fájdalomcsillapítókkal előnyösen kombinál
ható. A légzésre gyakorolt el6nyös hatása Iniatt kü
lönösen javallt idős betegek fájdalmainak csillapí
tására. 

Adagolis: Átlagos adagja felnőtteknek: járóbetegek
nek naponta 3-szor l drazsé, fekvőbetegeknek 3-
azor 1-2 dral"..sé. 

MeHékhatások: Ritkábban enyhe hányinger, szédülés 
és kábultság előfordulhatnak. 
A Probon fokozza mind a centrális depresaiós sze· 
rek, mind a kábitó hatású fájdalomcsillapítók hatá
sát, ezek egyidejű alkalmazásakor - egyéni meg
itélés alapján -az adagok csökkenté.'3e ajánlatos. 

Megjegyzés: !fc Csak vényre adható ki. Az orvos 
rendelkeZése szerint {legfeljebb három alkalommal) 
ismételhető. 

Csomagolás: 10 drazsé 3,90 Ft. 

PROCAINUM HYDROCHLORIC 
K.Gy. D 100 
.. 20/ m.J. -;o 
(régi neve: Neotonoca.in sine tonogeno) 

Összetétel: l am p. {2 ml) 40 mg procain, hydrochlor.· 
ot, 
l amp. {5, ill. 10 ml) 2,5, ill. 5-szörös hatóanyag
:mennyiséget tartalmaz. 



Javallat: Helyi érzéstelenit6. 

Adagolás: A készítményhez csatolt használatí utB.sitáS 
szerint. 

Megjegyzés;-~ Csak vényre adható ki. Az orvos ren· 
delkezésa szerint (legfeljebb három alkalommal) 
ismételhető.-

Csomagolás: IOX2 ml amp. 2,30 Ft, IOOX2 ml amp. 
23,- Ft; 
10X5 ml amp.3,80 Ft, IOOX5ml amp.38,-Ft; 
lOXlO ml amp. 4,90 Ft, lOOXlO ml amp. 
49,-Ft. 

PROCAINUM HYDROCHLORICUM 
K.Gy. D 100 
injekciós tabi. 0,125 g 
(régi neve: Neotonocain sine tonogeno) 

Összetétel: l tabl. 125 mg procain. hydrochlor.-ot tar· 
talmaz. 

Javallatok: Helyi érzéstelenítő oldatok készi~hez, 
100 ml oldat elkészítéséhez szükséges mennyiségek: 
0,25%·os 2 tabi., 0,5%·os 4 tabi., l %~os'- 8 tabi., 
2%·os 16 tabi. 

Adagolás: A megfálel6 mennyiségű ta:?lettát neutr~ 
lis, fiz. sóoldatban -oldjuk és ha szükséges, sterili· 
záljuk. - Infiltratióra: 0,25%-0,50%,, v ·e~'té•ses 
érzéstelenítésre: l %-2%-os oldat hasznalandó. 

Megjegyzés: ~ Orvosi rendelő részére. -Csak illjek· 
ciós és külsőleges oldat készítéséhez használható: 

Csomagolás: 100 tabl. Hl,- Ft., 

PRODECTIN K:Gy. 
ta b!. 
Összetétel: 

talmaz. 

Javallatok: Arteriosclerosis, illetve mindazon 
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rativ verőérbetegségekben, amelyek az 
szűkülésével, elzáródásáva~ _vagy érJ:aUm••os,od•!s~ 
val jál'hatnak együtt. fgi:· · 

-arteriosclerosis obiiterana 
~ thromboangiitis obliterans (Buerger-kór) 
~ augiopathia diabet,ica 
~ aortaív-syndroma 
- subelavian steal syndroma 
Cerebrovascularis keringészavar: 
- cerebralsclerosis 
- intermittáló vertebralis syndroma 
- vertebro-ba.silaris syndroma 
Obiiterativ szemészeti angiopathiák: 
- arteriosclerotikus és diabeteses retinopathia 
-a retina és az üvegtest haemorrhagiája 
- a vena centralis retinae thrombosisa 
A Prodectin-kezelés eredményesen alkalmazha-tó 
obiiterativ coronaria-megbetegedésekben is, illetve 
infarctus utáni kezelésre. 

Adagolás: Kúra.szerű. A kezdlS adag naponta 3 X l 
tabl., majd kezelés napi 3X2 tabL-valfolytatható 
a tüneti kép javulásáig. A fenntartó adag napi 3 X l 
tabi. A Prodectin-kezelés több hónapon át folyta
tandó. A készítmény kombinációs kezelésre is alkal
mw;. 

l'deUékhatás: Ki~telesen gastrointestinalis panaszo
kat, palpitatiót, tachycardiát okozhat. E tünetek az 
adag csökkentésével megszűnnek. 

Megjegyzés: ~~ Az orvos akkor rendelheti, ha azt 
a teriiletileg, illetőleg szakmailag illetékes fekvlS· 
betegellátó osztály, szakrendelés (gondozó) szak
orvosa javasolja.- Csak vényre adható ki. Az or
vos rendelkezése szerint (legfeljebb három alka
lommal} ismételhető. 

Csomagolás: 50 tabi. 12,60 Ft. 

PROMPTCILLIN B. S 710 
szuszpenziós in j. és forte szuszpenziós inj. 
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. 
Forte: l gumidugós üveg I. 200 OOO NE benzylpeni
cillin-kal., 600 OOO NE benzylpenieillin-procain.-ot

1 

l amp. n. 5 ml aqu. dest. pro inj.-t tartalmaz. 
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Javallatok: Penicillin-indikációk. 8-12 órán át biz
tosít Itielégítő penicillin-szintet. 

Adagolás: Im. 

Megjegyzés: 1-Í'f Csak vényre adhat.ó ki egys~ri 
l ommal. 

Csomagolás: I. l X 400 OOO NE + II. l X 2 ml 2,- Ft, 
I. 50 X 400 OOO NE+ II. 50 X 2 ml!OO,- Ft, 

forte I. l X 800 OOO NE + II-. l X 5 ml 3,60 Ft, 
I. 50 X 800 OOO NE+ II. 50 X 5 m!l80,- Ft. 

PROPYLON A. 
sublingualis tabi. 
Összetétel: l tabi. 0,02 g isoprena.lin. h>•droclhl.··ot 

tartalmaz. 

Javallatok: Astluna bronchiale kezelésében a rohamok 
leküzdése, ill. a rohamkészség csökkentése. 

Adagolás: Kezdetben naponta- 3-sz:or Yz-1 tabl., 
majd csökkentve .naponta egyszer Y2 tabi . .Gyer~_ 
mekeknek általában 1 / 4 tabi. A tablettát szét!iara

-pás nélkül a nyelv_ alá helyezv'é, lehetőleg 
nélkül oldódni hagyjuk. _ 

Mellékhatás: Érzékenyebb betegen inúló szívdobogás 
keletkezhet. 

Megjegyzés:·+ Csak vényre adható ki. Az orvos 
delkezésa szarint (legfeljebb három alkalommal) 
ismételhető. 

Csomagolás: 20 tabl. 3,60 Ft. 

PTIMAL EGYT 
drazsé 
Összetétel:· l drazsé 0,25 g trimethadionmilot 

maz. 

Javallat: A .,petit mal" kórformáinak 
A vérkép a kezelés alatt ellenőri7..end?! 

AdagoláS: Naponta 3-4 drazsé. 
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Gyermekadagok: ·2 _hónapos kortól 14 éves 
O,Oa-:-:0,015· gJkgfdie, ·2-3 részre elosztva. 

lületre számított adagja~ 0,9-1~2 gfm2fdie. Rend
szeres vérképellenőrzés szükséges. · · 
A gyógyszer bevétele, ill. alkalmazása után 8-10 
órán belül, vagy folyamatos szedése, ill. keZelés ese
tén a kúra időtartama alatt járművet vezetni, ma
gasban vagy veszélyes gépen dolgozni ~ilo!J- Alkal
mazásának, ill. hatásának tartama atatt· tfi8'S sze
szes italt fogyasztani. 

l'dellékhatás: leukopenia. 

Megjegyzés: !{--< Epilepsziában szenvedő betegnek az 
ideg-elme szakrendelés (gondozó} szakorvosa vagy 
javaslatára a kezelőorvos -(körzeti, üzemi orvos, 
körzeti gyermekorvos) térítésmentesen rendelheti .. 
- Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezéSe 
szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető. 

Csomagolás: 20 tabl. 3,20 Ft. 

PULSOTYL Ch. 
inj., cseppek 

H 700 

Összetétel: l amp. (l ml) ~20 mg pholedrin. Bulf.-ot 
tartaJm.az l ml vizes oldatban, 
l üveg (25 ml) 0,5 g pholedrin. sulf.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Hypotonia, sebészeti és fertőz6 megbete: 
gedéssel járó collapsus, agy-anaemia, perifériás ke
ringési zavarok, altatószer- és gázmérgezéeek, hypo
toniás pulzus-rendellenességek, rövid hatású pu
pill.atágitás. 

Adagolás: Átlagos adagja felnőtteknek naponta 2--3-
szar 15-20 csepp. 
Injekcióból naponta 2-3-szor l ml sc._ vagy im., 
sürgős esetben 74-Yz-1 ml iv. lassan befecs
kendezve. 
Gyermekeknek naponta 2-3-szor 2-5 csepp vagy· 
'%, -Yz ml inj. sc. vagy im. Hypotoniában célszerű. 
Tetracorral együtt adagolni. 
PupillatágítáBra izotóniás konyhasó-oldattali% -ra 
(azaz kétszeresére) hígított oldatból 1-2 cseppet; 

Megjegyzés: +Csak vényre adható ki. Az orvos ren
delkezése szerint (legfeljebb három alkalo~~) 
ismételhetőo · 
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Csomagolásí 5Xl ml a.rnp. 2,- Ft, n:OXl ml amp. 
20,-Ft; 
b. 1 üveg (25 ml) 2,c-. Ft, b. l üveg (100 ml) 
s,~Ft. 

PYRAZINAMID Ch. 
tabi. 0,5 g 

s 400 

Összetétel: l tabi. 0,5 g pyrazinamidumot tartalmaz. 

Javallatok: Friss güm5kórmi megbetegedések esetén 
, Isoniciddel vagy-- Streptoroycinnel kombinálva, kü· 
lö:D.öseD. akkor, -ha--a betffi _a 
sét nem birja. A krónikus tuberculosis minden for
májában más, hatásos gátlószelTel együtt. 

Adagolás: Átlagos napi adagja megközelítőleg test
sól.ykg-onként 35 mg, de ezt a mennyisé!?et ne~ 
lépheti túl. A nehezebb súlyú betegek napl adagJa 
legfeljebb 2,5 g-ig emelhető. A. kezelést_ kúr~ze~ 
adagoláss al, nyomban a fóétkezesek után,_napl ~X''·:, :c::c:jc 
tabletta (l g) bevételével kezdjük, majd egy heten 
át az adagot fokozatosan napi 3-4 X l tablettáig 
(15-2 g) növeljük. Kombinált kezelés esetében a 
P~azinamid alkalmazása nem módosítja· más ~n~i-_ 
tuberculoticumok szakásasan alkalmazott adag:Jatt. 

Megjegyzés: ~>-:B Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézéti 
(gondozóintézeti) felhasználásra. van forgalomban. 
Az intézet készletéből kell a. betegnek térítésmen
tesen kiadni. (Lásd Eü. M. utasítást a 663. oldalon.) 

Csomagolás: 250 tabl. 56,50 Ft, 50 tabl. 11,3_0 Ft., 
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Adagolás: Átlagos adagJa felnőtteknek naponia 2--3-
szor ~-1 tabl. 

Mellékhatás: Amidazophenum·származékokra érzé
keny betegeknél előfordulhat allergiás reakció. 
Tartós adásakor - különösen idősebbek esetében 
- a fehérvérsejtszám időnként ellenőrizendő. 

_,____ .. 'C<B&>-

Megjegyzé.s: ~V ény nélkül egy alkalonuna.Uegfeljebb 
a legkisebb gyári csomagolás vagy annak megfelelő 
mennyiség adható ki. 

Csomagolás: 10 tabl. 2,50 Ft. 

QUESIL EGYT 
drazsé 

J 450 

Összetétel; l drazsé 100 mg chlorquinaldolumot tar
talmaz. 

Javallatok: Nem specifikus, heveny enterocolitisek, 
nyári hasmenések, dyspepsiák. A bélrendszer idült 
-gyulladásos betegségeiben, a seoundaer infectiók 
kezelése vagy megelő,.Zésé, 8.ntibioticum-kezelés 
utáni bélműködési zavarok. Colitis uicerosában és 
postcholecysteotomiás syndromában hatásosan egé
szítheti ki a szokványos kezelést. 

Adagolás: Feln-őuek:nek szokásos adagja: naponta 
3 X 2 drazsé étkezés után. 
Gyermekeknek 3 éves korig testsúlykg-onként % 
drazsé, naponta 3-4 részletben elosztva~ étkezés 
után. 3-12 éves korig 3-4 X l drazsé. - Quesil 
drazsé folyamatosan legfeljebb l hónapig rendel· 
hető. 

Mellékhatás: Alhasi fájdalom, hányinger, szivdobo· 
gásérzés szórványosan előfordulhat. 

Megjegyzés: ~ Vény nélkül egy alkalommal legfel
jebb a legkisebb gyári csomagolás vagy annak meg
felelő mennyiség adható ki. 

Csomagolás: 20 drazsé 2,40 Ft. 
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QUINOSEPTYL 
tabi. 

B. s 300 

Összeiéteh l tabl. 0,5 g- sulfametboxyPyridá.zin.'-ot 
tartalmaZ. 

Javallatok; ElSős_órban _idi?ft_-hligy~ 'fertőZések. 
- (oystitis, pyelitis, }?yelonephritís stb.) elhúzódó ke

Zelése és ezzel az endogen reinfectio megelőzése, 
mert kellő savó- és szöveti szint biztositása mallett 
hatásos alakban ürül ki a vizeletben. 
Idült légúti fertőzések (bronchitis és bronchiectasia) 
esetén az őszi-téli hónapokban hatásos chemopro
phyl_fk"'ist_jeleribhet. A húgyúti fertőzések, Menin~ 
gococous-feitőzések, bakteriális dysenteria (érzé. 
keny kórokozó esetében prophyJ.aX:iá és kézeléá- iS) 
és erysipelas az egyéb rövid hatású sulfonamidok
kal (Superseptyl,_ Salvoseptyl). sikeresen kezelhe
tők, ezért célszerűbb azok hasznáJ.ata. Ezáltal arról 
is meggyőződhetünk, hogy'a beteg sulfonamidokkal 
szemben nem túlérzékeny~e. 

Ellenjavallat; (általában minden suifonamid-kezelés 
esetében): sulfonamid-túlérzékenységben, de Quino
septyl esetében általában allergiás diathesisben is; 
Veseelégtelenségben, oedernákban, ha. a_ salakanya
gok kiürítése gátolt; dOOQrnpenzált szivbetegéknél, 
a compensatio helyreállitása előtt; máj-parenchyma 
'súlyos károsodása eSetén. - ·A suifonami dok -
így a Quinoseptyl is - meghűlésben, grippében 
stb. hatástalan, ezért alkahnazásuk indokolatlan és 
ok nélküli kockázatvállalás-t jelent. 

Adagolás: A fenti javallatokban az elslí napi. kezdő 
adag jelnJJtteknek 2 tabletta (l g), majd a inásodik 
naptól kezdve napi l tabletta (0,5 g) étkezés utáu.
Az első --napi -adagolás- két részletben, lehetőleg- 12 
-~r:~_ időközben t_örtépjen. ( reggE~l t table~tl_lt, "'· .' ." • ~.~·~±'Ji
tabletta). ---:-- Gyermekgyógyászatban a _ Quinosep-
tylt ne alkalmazzuk! . 

:rtleUéklW.tás: Bőr- Vagy ny&lkahártyatiinetek jelÚUlce
zésekor az adagoláRt azonnal beszüntetiük! 

Megjegyzés: 1-Bif' Csak vényre adható ki. Az 
rendelkezése szerint (legfeljebb három alkalommal) 
ismételhető. · 

Csomagolás: 10 tabi. -2,20-F-t, lOÓ tabi. 22,-- Ft. 

RADIPON·''B. 
tálit' 'J 

Összetétel: l ·tabt· 0,68- ·mg:eri:letiíiL<hydioChlbr.;, 2,1 
mg phenO'bai'bital., 2," 9 mg 'codéffi;.·, :7:~ 6 __ mg_::a'irimon. 
Chlor:~·ot--<tártaimaz; · ··-·- --~!'. i-'-:. • ''·'-

Ja~áJI~i~k:.;B~~~~i~iis· ~~t~<~t>~~id~;_.{f.'::·_~~'! 
A~oláS:-:oa:-~óránként''l 'iabl., (fye.rmefceJéneJc ·%-12 
.::>ta.bL·Ürés-gyom:orra ne '8.djuk·1,; _ : '\ .. :-",; · 

Főlég-j'árműyeZetők; :ru:~gasban·-v-agy veszélYes gé
,.,;, pen:...dolgOzók CSak--az-orvo·s-által ~.az egyéhi cérzé
·-n:'.-ké:nysé~ek · megfe1é1ő€irii .:_•.eJ.őírt adágl:ian· -SZédhe-

. tik, --i.IV-·alkalinazhatjáit~· · · 

Megjegzés:; ~ ~~_nY .ll~~- egy -:al.~~~~lj~gfél
, , .. '~bp _a leglqsebb g~~i-csqm_~goJ.t4:> !V;agi _@JUl~kpleg
- fe~e,J~:f~~pji,i~ég.,~~'tt?,)~F .,,b . ~-c-m .·f';'/;::'.

c..lmagolas: 20 tabl:'l~: ·.· '•Ft;, 
,;· J:':''"J~-· v-~ 

RA:USEDp. .Ktiy:· ·• '·', ... C 200/INOO 
fuj. l mg .es 2,5 mg; tabl. o;}.p:tg,~ií9;~!5 mg 
.Ö~~~~~--l-~P· .. (I ml) 1_mg,._ill. ~.5Jqg.,r.eserpin., 

:·~. ~ ;19:0 Ini!)fi'W.~thyl\;te€ftarp.j4.; lO)Úg .~1Coh01 JJ~~zvlic.
'·- -~ón' -t~i4i$}.f P~9PYieri$IYcOf"úU't'fiiiit*"· u·ze~:-::Píaat· 

~~!~í: -J;-I __ ~--,~-~._2~, ~~- ~:~,~p~:~~~:-~~~z: 
Ja-vallai;·: J\{agf:ts · .v_E3rnyo~ás, -. fu!,t_aJ,koz:i q\Oi:Q.trális, -~~.Ja

,bi].h:Lhypel,'t_opi&k. ~Fü:~t- -~_ypertoniák--jQ,,~,~~-:.l;Ossz
indulatú alakjai is jól reágálnak a Jegtöbbsl:l.S~tben. 
$ajátp8- fJ!J~kgyógyásza.t-_i iawllat: ,.~ellfOPI;\l4ia, 
biZbhyoS tachy'cirdiák, clíorea ~r. __ ;:, \~;J;~~:'' 

'A~oláé':>~Oi1-ing-os tiihl-_ -járóbeteg kezelé8éie':hlfazná
l_atos. A túlzott _sedativ hatás elkerü}~e-aj8iilatos 
napKözPen _álaciioily8.1)b ad_a;go)ffit> napi' 3~Szbr-: 1__:_2 
tablettát' és 'Csak este mligasábbreg:yszerf,fiaagbkat, 
pl. 3-4 tabl.-t alkalmazni. A 0,25 n1{1-df/tdhl. ~Jékvő
beteg kezelésére alkalmazható._ Jrezdő adagolás 

. n:ápi 3 X 1-2, eSetleg napi 3 X 3 tabi. KffeijeZett'. es 
Icielégítő vérnyomáscsökkenés -elé.r;ése.,.ese~bep. a 
napi rulag- fenntartó adagokra ésökkenten"d6~ ~api 
;~z:,_....;.a~szOr-:I---2,0,1-mg-os_ táhlettár8:._ 5_ ; : ·_; <· ~):Y-'"C--: 
Középsúlyos: cés---SúlyOéeootek 'kezeiésBre"'általában 
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~:~pi 2, mg;os ,o.ralis .ada~olás bizo~yulli~~~~~p~; 
Szükség esetén ezt az aaagot nap1 5 mg-ra eme~et
jük. Cerebralis arteriosclerosis esetében a kezd ö· ~a-

$lS 

i '~Veg (cséppek): Ol3?5"J~-:-1.trBp~.:::rJ~tific., 
· -- '· 37-,5 mg diphenOxylatuni hydrochloricAlt tart9.linaz 

15 ml prdpylenglycoiOs '~zeS'-·Őldrotb~:I ;;::-, ··""U' 

-~: .. -·J~V~~~~=· ·,~"Jq~t' é:s _k1:4ci~:US ·di~~~~~~j ~-~'" .. ~~:t;;; 
. t--:+-fertőzéSes .eredetű {baktériripl.ok,: ·viruSö""k~_jJara-

ziták, gombák), ,_,_. {:.~·_c·,iL/ ,:. Ai-;, .. -_)'Q-1)' 
- allergiás eredetű, _ 
- gyógysZer·:· qkOZt'4' _. (liashSjtók; \-.féytö.Ei_t!ati6Uiliók, 

-antibiQtiéUmok)/ 1-' ·~" .- .... éA·:' ,;l'-; . 

- röntgenterápia által okozott, ~Y1 ''-' 
-idegi eredetű, _ ,,,, 
-utazás okozta, :,~; 11 ;, :·--_ .. , .. ----_- .>_ .. , .. -
-:- szervi laesiók (neoforinatiók,'1]:}6IYJ;josiS)~í:riiatti, 
továbbá 

, ): illQqntiaentia _ .(apopl~~a,, fiern~~ia,_ .:fl.f(n.ilií:~~· 
.u-sM~osfi mul~ip,le~) okbZta; -- :t:_' "_ :· ' ' .:<r ''-t~"~~

- az anyagcsere:;es:-a f~Iszívödas,.~v:~ahhiatt:be-

.. ·_:_·-:?;~~~tk nM} bbinÍkáb8fbJáiiótft .. ~;~'; 
gye -\·.Y,,.__-·~,-'.- .... -,'._.,,-' 

-----:-,izyomo~- és bél-iéSécti({útárii~ ·_-··' · '" 

·-_, . ~~t~c~=~~Jt;~-~0-~~.~t'~;c,_·:.~.~~~,,~--~~i'!:: 
EllenjilViiiÍ~t:' Obs'trú~tiO; ~ ~eliVe · anhak Vészé~yei' 

';._;•; -~,-- ,,,",--; 



~~tások; _Rela.tiv~ p.~ aA~?~- ese~~ben ljtkán 
~lőfo~dul}lat,-.. émely~,- _--s~dül6s, __ .aJ.uszékonyS%t, 
nyugtaht.pság,._bő~eté~~,-pl;Jlfad,~. _ 
Megfelelő __ adagolás rU~llett e~k a mellé~tások 
nem. jelentkeznek. 'Tilliidágo~ iniait H&~ovetkez~ 

::_·het ReaseC~mérgézés·-{légzési-depressiórConía), auti
doturna a NaJ.Orphin. · 

__ Megj~~;~~~ vényre_ad.h?-tó ~Az orvos 
rendelkezése szerint (legfelj~bb_)l.árotp. ~lommai) 
ismételhető. . ;,~ ·: 

v . .~_._•::----

BEDERGAM·.·]{..Gy,.:,. ''~"'''' ::ö'.4opjH 800 
.inj., eseppek, subling •. t~bJ.., 

Ö~zeté~~I_;;.L~lllP~.".(~-,l~~) .9;,~,-~~~-~lli~i~f~-~~~oxin. 
aethailSUlfoti.~?t :fi*t~~-: ~; 
l üveg 10 mg _-dib:ydi-o~"JiótQ:X;iri'.(' aetil8.ilsillfon.~ot 
tartalmaz 10 ml szesies-Vizes oldatban._ (l_ :tri1. =kb. 
30 csepp =_l mg hatóanyagga'.lj; · '· '- _.. -·· 
l_ :_~blingualis, taJ?~~- ''f!),25.,;_mg_;(_~:f~j)ergotoxin. 
aetha.nsulfon.~ot tartab::naz. · 

J~~aÍlilt~k_: :_ HYÍ>el:tcniia;·-,s~P~t~&.to,iMá;:1,~aine, 

-.-:~_-,,~~~~!t~~~~k~Dilig~~:t~i~~~~t~ 
,--,!,~~. c'ijt.udiciatio:intB~ttenB;_ -· ' ·. -·· · 

ció sc. vagy 
A -aublifigualis 
adunk, . ~a.j4_- a tabletták 
emeljük 7~_;tablettáig, .és~~~ az 
hatás, b~táj,g.: A t~blett~t~nap 

-letesep.-~goj.juk,.anyel'Vf-~ll..elyezve, 
kül szétolva.dni hagyjuk. l .< ;-: 

I\fegjegyzés: t-B~ Csak vényre adható ki. Az~orvos 
rendelkezéSe s7.erint "(legfeljebb -három :ilkalommal) 
ismételhető. 

Csomagolás; 5~1 ml amp. 2,50 Ft, '50Xl ml- amp. 
25,- Ft. - _ . 
l üveg (cseppek) 10 nil ll~- Ft, 
50 subling. tabi. 4,10 li't_: 

REDIMYL Oh. 
in j. 

x 200 

Összetétel: l a'mp. (20 ml) 0,3 ~ P-cihriet:h.Yt~giutari
mid,-ot-tartalmaz. 

, JavalÍatok: -lÍ:lÚavenáa :_b~bitál-narcosis-megszünte
tése barbitál-és egyéb altatószer okpzta mérgezéSek. 
-Sajátem -gyermekgyógyászati javallat; ·Új·_ és_~koraszil
löttek_asphyxiás rohama~ 

Adagolás: -Felületes, intra:venás barbitál~nai-oosis azon
nali megszakitására·és a következménYes pan'aszok 
(szédülés, álmosság) megszüntetésére;'pl.'járóheteg
rendel6sen vég~tt~ kisebb beavatkozások (foghúzás, 
tályognyitás, repositio stb.)· után~ többnyire- ele
gendő 25 ml iv. befecskendezése. Ez aZ adag néhány 
perc -·múJva-megismételhető--aZ optimális-hatá-s el· 
éréséig. Közepesen mély -narcOsis gyOrs megsZünte
tésére oly esetekben, ha. a __ tiszta .Qnt~~.d_atállapot 
visszatérését :meg akarjuk gyorsítani: kezdetben 
25 ml-t iv. befecskendezünk; majd.--néháfi;Y: perc 
--inúlva még 10-20 ml·t adunk. Ez az adag:meg~ 
ismételhető a kivánt hatás eléróséig. 
;Mély narcosis -esetében, amikor túlad!l_,go)ft.s ~ő,_rtént 
vngy ha barbitál-túlérzékenység áJI felm; 8:p.Olnaio· 
sus állapot időtartamának lényeges niegiÖVidít-é~ 
sére: kezdetben 40-50 ml/t -iv. befecsifep.de~ünJr, 
éS ezt az adagot a szflkségh-ez-képest Ií:tegisrriételjük 
a kellő effektus eléréséig. 
Könnyű 'fl'léeyezés ,esetében, ha a beteg Gllt,udatának 
gyors feltisztulását akarjuk elérrii, 25---4.0 nil-t'iv. 
befecskendezünk, és ezt az adagOt l o Perc -:m.úlva 
rnegismételjük:.;- ·Esetleg néhány-: óra múlva: ··ismét 

, adunk 15-c25 ml-t. · · 
Súlyos.-·tné-,.g'ezik cesetében- kezdethen-,~-60....;.100 -ml-t 
lá.ssan. -iv. in:jiciálullk:,- és ezt 'az- adagot ·a-5 perc 
'i:iiúlva ·megisfuételjük. 
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A továbbiakban a szükséghez mérten ha-sonló 
mennyiséget adunk:l0-15--perc múlva. Ha a 'Coma
tosus állapot újból mélyülne, ákkor 1_;.3 óránként 
25-40 ini-t fecskendezünk be iv. 
IfÍen súlyos· mérgezéá e~etébe:h (teljes arefiexia, fény
merev_ pup~~: _lég~.Sz_~~ar) az első adag 80--:-120 
ml.-Ezt a meililj'i8egétiv .. 'l8.Ss!m injiciáljuk,_és kb. 
5-10 perc riiúlva· rhegismételjük, a beteg állápotá
nak figyelembevételével. További 10 _perc_ múlva 40~ 
80- 'ml mennyiségben újabQ adagot nyújtbatunk-, 
majd_szükség szerint 3-4 óránként a befecskende
~st megismételjük, a_ mellékhatáaok figyelernbe
_V"étélévetf-'·'·· -, ----· 
SúlyOS: és igeili_sűlyos_niérgezétte'kiiei'a Relliiriyl inj; 

·napi mennyíSége megfelelő.~löszt~b~::40Q..:;.:..:.9QO:ml 
-.. is'léhet. -A mérgezés lefolyása: f3----5 nap) al~tt össze

sell :~ŰÓO_-ml 'is- 8.dható.-~·-A Redimyl inj~·-alkal
mizáSa' nem tesZi fei.esleg8ssé-a -m:érg'ezétt--beteg 
egyéb-kezelését, úm.: ·gyomOrmosás, hashaj t~. éar-

---~ dialis--támOgatás, parenteralis_ folyadék- és 'elektro
lit-bevitel ~st_b. 
Gy~k: 2--:-12 hónapos-korig-2-mgfkgfdosi 
iv.,,-1-,--, .. 14 éves korig l mgfkgfdof$Í iv. Szükség ese• 

_ tén:;.-20::---30~-percenként _megismételhető, ~ltalában 
"a. .túla,dagolás~els6 ·jeiéig: (arcfintor;, _.szembéj-;· ujj
rángá.s, ji!. -fibrillatio). 

M:enékhatáS: Gdrcsrohain~ 
. Megjeg}.z&.: -~-Csak vényre adható ki._,Az _orvos _r~n:.: 

delkezés:e -·szeriút ___ (legfeljebb-- három _alkalommal} 
isiÍlételhető. 

CSoiwigolás: b. 25X20 ml 19,20 Ft, 1X100 
3,5_0Ft.-. ..- ' - .. . ·--

RELAXIL-G: ÉGYT """iiif'""'"·''"' ·'"''"'""·"'''' .,,,,,,_, '" " _,_,,_," 

össit~iíi.eh i "=P- (lo mi) o,5 
aethéi't tartalmaz. ' 

Ja:Vallatök: Abdominalis, 
sietben_ 
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apoplexia következményeként létrejöt;tC:iiP"-_.---_<it:;:'. 
bénulásokkal, rheumás contracturákkai _, :h~~8_,,-, 
sekkel, spondylitisekkel együttjáró foko~ti ~t1~<::-;·--> 
tónus csökkentésére, valamint anorectalis vizsg~_:: -
tok megkönnyítésére. ' .. ·- · -

Adagolás; Iv. és im. (lehetőleg_.aglutae_tisO~_injiciál
ható. Sebészetben a narcosis beállta -Után az első 
adag felnőtteknek 20 ml (2 ampulla} iv. Hatása 
4-6 percen belül éri el a maxim1.1mot, és kb. _20-
30 percig tart.-Hosszabb műtét __ kapcsán_- szükség 
s~rint - többször is af}ható p;rolongáltan~- frak
?Io:t;tál~__{I0-15 ml) 200ml-ig.-A felsorolt egyéb 
mdikácios területekennapontá :l_:_ 2 ainp. (10...0..:...20 
ml) adható. Adipasitas vagy súlyosabb izommerev
ség esetében egyszerre 4--6 amp. (40-60 ml) is 
injiciálható. Sebészeti alkalinazásakor· ;._ ameny
nyiben a·beteg spontán légzése rOmlik- jól záró 
maszkon, esetleg lélegeztetőkészüléken keresztül 
vagy·_még inkább intratrachealis intubatio -iítján 
altatógépre kapcsolva, mesterségesen lélegezte
tünk oxigénnel mindaddig;- amíg a-spontán légzés 
helyre nem áll. .--

Megjegyzés: ~Csak vényre adható ki. Az orvos ren
delkezése szerint {legfeljebb három alkalommal} 
ismételhető. · 

Csomagolás< IOXIO ml 7,20 Ft, 50Xl0 "{J 36,~ Ft . 

REPARON EGYT 
kúp,kenőcs 

H 600 

Összetétel: l kúp (2,2 g) 0,66 milÚárd BaCt. Coli steril, 
7 mg phenol. liqilefact.-ot tartalmaz._, 
l tubus (~5 g) 8,25 milliárd Ba-ct. coli steril, O,Ű82 g 
phenoL liquefact.-ot tartalmaz,- v fo_. emulziós ke
nőcsalapanyagban. 

Javallatok: Aranyér és szöv6dméllyei: fájdalom, visz
ketés, gyulla~ás, pruritus- ani et vulva-e, rhagades 
et fissurae am. 

Adagoiás: lhőfürdő után napi 1-2 kúp. A végbél 
környékét bekerini. 
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Adagolás: A kórképtól függően a 25 mg-os inj.·"?ól 
hetenként 1 vagy 2 ampulla, esetleg kéthet~~nt 
2 am p. im.; a 250 mg-os inj.-ból havonta l, eset~eg 
kéthetenként l amp. 

~leSjegyzh;:. ~ A 25 mg-.?s ~jek~í6t' az orvos·_ . 
rendelheti, ha azt a t-eriiletileg, illetőleg szakmailag 
illetékes fekvőbetegellátó osztály, -szakrendelés 
(gondozó) szakorvosa javasolja.:-__ . ,A 250 -
injekciót az a szakrendelés (gondozo), sz<tkc,rv,osa 
rendelheti, aki a gyógysz?r javallatai ""''ri'oti 1J€,teJs· 
ság esetén a beteg gyógyszerelés~·. területil~g 
szakmailag- illetékes. - Csak- vényre adhato 
Az orVos· rendelkezése szerint .(legfeljebb bárani 
alkalommal) ismételhető. 

Csomagohis: 3Xl ml am~. 25 mg 3,10 Ft, 
3 X l ml am p. 250 mg 18,30 Ft; 

RETARDILLIN B. 
szuszpenziós inj. 400 OOO NE, 1000 OOO 
ÖsSzetétel: 1 gumidugós üveg ·r. 400 ooO NE beuZyl~ 

penicillin-procain.-ot; l amp. oldószer-IL 2rillnatr. 
chlor. inj. 0,9%-ot, 
1 gumidugós üveg I. l OOO OOO NE b€nz)rlp<mi<illJin·' 
procain.-ot; l amp. oldószer II. 5 ml natr. 
inj. 0,9%-ot tartalmaz. 

Javallatok: Penicillin-indikációk. 12-16 órán át 
elégítő terápiás penicillin-szintet biztosít. 

Adagolás: Felnőtteknek 200 OOO-l OOO OOO , 
die im. 

Megje~; ~ Csak vényre_ adható_ki egysz~ri 
lommai. - Az l OOO OOO NK injekciót az 
készletéből kell térítésmentesen kiadni a 
nemigondotóban gyógyszerelés' alatt "·álló" 
betegnek .. 

Csomagol"-'• I. l X 400 OOO NE + II. I X 2 ml2,-Ft,, 
I. 50 X 400 OOO NE.+ II. 50X2 ml!OO,- Ft, 
Ll X l OOO OOO NE+ II. IX 5 m13,90 Ft, 
I. 5o X l OOO OOO NE +II. 50)( 5 m!l95,- Ft. 

RHEOMACRODEX Human 
illfúziós oldatok; lásd a 527. oldalon 
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RHEOPYRIN K.Gy. 
inj., drazsé 

mV200 

Összetétel: l amp. (5 ml) 0,75 g phenylbutazon._natr., 
O, 75 g amidazoph.-ot; 
l drazsé 125 mg phenylbutazon., 12~~,~!lffiida· 
zophen.-ot tartalmaz. -, · --- ·-

Javallatok; Arthritis, monarthritis, polyart,hrftis rheu
matica acuta, subacuta et chronica, lumbago, peri
carditis rheumatica acuta, podagra, polyserositis 
rheumatica, spondylarthritis,lágyrészek rheumatis
musa, neuralgia, polyneuritis acuta et chronica, 
neuralgia facalis_; adn~xitis, salpingitis, parametri
tis, iritis és iridocyclitis, papilloretinitis . .-

Eilenjavallatok: Rhythr.nus-zavarok, Vitium _ cordis, 
myopathia.cordis chronica, amidazophen-ériékeny
ség, vese- és májmegbetegedések, gyomor- és nyom
bélfekély, oedema-készség, oedema fellépte, to
vábbá a vérképzőszervek megbetegedései (anaemia, 
leukopenia, thrombocytopenia). Görcskészség ese
tén parenteralisarr tilos adni. Krónikus kezelés ese
tán a leukocyta.-száril hetenként ·ellenőrizendő. 
A fehérvérsejtszám ellenőrzése nélkül protrahált 
kezelést nem szabad folytatni. 

Adagolás: Rheuma kezelésére l amp. naponta vagy 
másodnaponként, fektetett betegnek intragluteali
san hosszú tűvel mélyen, mindenkor lassan, 1-2 
perc alatt injiciálva. Nőgyógyászatban 4--5 na
ponként l amp., amíg a láz és a_ fájdalom meg nem 
szűnik. Drazséból 4-6 draz.<~é naponta. Csak orvosi 
ellenőrzés mellett adagolliat6. Hetenként a fehér-
vérsejtszám- ellenőrizendő. · 

Megjegyzés: ~ Csak vényre adható kt Az oi'vos ren
delkezése ·szerint (legfeljebb három alkalommal) 
ismételhető. - · 

Csomagolás: 5 X 5 ml amp. 5,70 Ft, 50X5 __ nil amp. 
57,- Ft, _ _ 
b. 20 drazsé 3,10_Ft, b. 50 drazsé 7,S,Ó- Ft." 
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RBEOSOLON K.Gy. 
tabi. 

:rirV 100 

Összetétel: l tabL: 2 mg prédni.SolOn., .. i?lfiilgp~enYI
buta~on.-ot t~~t-alm~~:~ _- _ .-· ,_- -, . . · .- ·: 

JirVtill&tok': ·PoiyrixÚíritfu· ~~!pe~~- r~br~_.ih~ti,na_tica 
(polyarlhritis rhe~~ti~~ a,cu_t_a, ?~~~IS_,_ I?_olys~;~
sitis}; ~pondylarthrit1s ankyl?~oe~Iea,- pe~a;~thrüiS' 
(humeroSca.pularis· stb.); bur$1-tiS;-artbroSis -(Ill _sta
ilia in:B.anúnationis)~ -~ Re:ndelése előU '11'1Érlegelm kell 
a'' nerhldi!Já,natös 1ci5Vetkezmények·Zehet)J~égét· "és kocká

~tát- J~~ici?~~~~d~keZe~~.- ~!!~~-!)_:_;,-· ._. .. , 
-Ene~ja~a.Udok: .me~ _v~c~ .. -~~-;d1lodeni;--v~se- és 

májmegbetegedések; · decom~en~ált __ va_gy _ dec~;ID
pensatio határán _levő·szívbet:eg_~~ekr_~a~~te~ me~
litüS. Oedema, oedema~ké~zseg ~ h~erto:na_. ese!e: 
ben· cSak sóSzégény- diéta- ID.eliEit t,- aUando- ellenor-
7.éssel aLlralmazható. , 

AdagOlisi, Ili~Vid.Uáli~: --~~ii6·-_i:üt:Pon ___ 8· tabletta, -a 
t_ovábbi.n.apokon. 2_~a tableti!a:~,(~.fúr,~ fo~Yam;tn 
a vizelet, vérkép .és, májfunh:-_ru__6, rdo_nkent ·'rl).enor~ 
_zendő.) - . . - _ >. _ : __ '. ~ _ 

Megjegyzés: -~ Csak vénYre 'adható-·Jri ·egyszeri-:alka-: 
___ .lo:r;nmal.. __ .-,,. _ ,_._ . 

Csoniagolás: 20 tabi: 4,90 Ft1 \00 t~bl: 24.50 Ft. 

. ·.A_ 7DO/F ruDOL · KG y: . . , . . 
inj.; tab1:, "égbélkúp. 
Összetétel :l m!) 80 
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obst~patio, dysenteriás fájdalmak, tabeE;esek abdo
minalis _görcse,- hyperemesis, -dysmenorrhoeás pa
naszok eset-én. 

Adagolás: Heves, akut fájdalmak esetében_!, legfel
jebb 2 ampulla im. Fájdalom esetén a-dage;nként I, 
I~gfeljebb 2 tab~ .• l, ill. 2 ,.,kúp; am~~?;-,if--~~Wk na
ponta kétszer 1smételhetok. A feh:erV'ersejtszám 
ellenőrzése huzamosabb adagolás esetén kívánatos. 
Fi5leg jármiivezeti5k, magasban vagy veszélyes -gé
pen dolgozók csak az orvos által- az egyérii érzé
kenységnek rilegfelelőeri --'- előírt adagban 'szedhe
tik, ill~ _alkalw,f!>Zhl;l-tják. 

Megjegyzés:·~~ Csak -vénYre Sdható--kL Az- orvos 
rendelkezéseszerint (legfeljebb-h!:irom::alkalOmmal) 
ismételhető. 

Csomagolás: 5 X 2 ml am p •. 2,30 Ft, 50 X 2_ mt _am p. 
23_.-::-- Ft; 
10 tabi. 3,- Ft; 

·, 10 kúp_3,9·o Ft. 

BIGEDAL K.Gy. 
tabletta 

. H 300 

Összet&d: l tabi:- 10 mg·_-isosm·-bid. dlnitric . .:ot tar
talmaz. 

Javallatok:- Angina: peCtoriS, stBno0~udia. · 

Ellenjava1Iat:. Glauco~-

.AdagoláS: A ke~dő adag 5 mg -(%'_- t3.bletta).- EZt az 
adagot 4-6_ órás időközökben ~g e.setén ismé
telni lehet. Az átlagó:s napi adag 15--20 mg'(l Y2-2 
·t;abletta). Az, egyéni t:űr6képesség _és_ szükséglet 
figyelembevételével ez"t! az adagot fokozo.tosah."emel
-ni lehet, a -fejfájástünet jelentkezésé;ig .. Antyl;úper
:te:nsiv.szerekkel együtt;· adva, a vérnyomást-~ külö
nösen elein;te -:- gyakran keJl elle_nőrizni, -_mert a 
Rigedalnak is van Inérsékelt vérnyomáscsökkentő 
hatása, ami más szerek hatását pOtenciálhatja, és 
ilyenkor kellemetlen orthostatikus hypotonia kelet
kezhet. Az adag csökkentésével ez elkerülliető. 

lieUékhatás: A beiegek egy·részéu~i átmenet-i fejiájá.s 
j~lentkezhet, amely az adag_ c_sökkenté~kor rpiag
sz-íinik. 
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Megjegyús: ..;B Csak vényre adható ki. Az_ orvos ren· 
delkezésa szerint (legfeljebb három alkalommal) 
ismételhető. 

Csomagolás: 50 tabi. 2,20 Ft. 

RIGENICID K:Gy. . 
bélben oldódó drazsé, végbélkúp 
Össz'etétel: l drazsé 0,25 -g aethioD.amid.·ot; 

l kúp 0,5-g aethionamid.·o:t .tart~az. 

. s 400 

Jav~aiok: A gürpőkór _pWmonaJ.il; _éS_·e~ráp~on~
,- ._--lis, .-egyéb· .gátlószerekkel ·szemb_en' remsten.s, esete1,: 

valamint·.: egyéb·. gátlószerekkel: _szemben fennálló 
intolerantia. 

Adagolás: Drazséból felnőtteknek ··Os 75-l --g,._.' azaz 
3-4 db naponta; gyermekeknek 20-40 mg test~_ 
súlykilogrammonként. A végbélkúpb_ól felnőttek· 
nek 1-1 db, gyermekeknek 7'2-}2 -~b ·reggel és 
este. A tapasztalatok szerint célszeru a _ kezel~.t 
napi l drazséval, ill. l vég~é~ppat-,elkezdem; 
5 nap után napi-2 drazsé, maJd ÚJabb-.5 pap u~án 
napi 3 drazsé, ill. 2 kúpra emelni az _adago_t. E~él 
magasabb adagot-az esetek többségeben_-_a··beteg __ a 
jelentkező gyomorpanaszok miatt nem ·tud szedni. 
A panaszok hiányában azonban az . 
4 <kazsé, ill. 2 kúp. 
lag gyorsan 
ezért 

· (goildozóintézeti} 
Megjegyzés: ·>B ~~~ffi~i~:E~~~~~::~~~~!~ Az- intézet kéSZlétéból kéll 8. 

tés'e'ii'kiadht·"(Lá:sd-Eü~<::af~-~tasitás~-~-
_Csomag'oÍ:~:: 5o dra:Z>Jé 7 ,So __ Ft, _·5 Ü O- -dr~z;;;é 7.8,"- Ft. 

10 kúp 3,90.Ft. 

RIGENlCID :K.Gy. 
infúzió• oldat készítéséhez 
ÖssZetétel:' 1 üveg· 500 mg'aethionamid.·ot t•rta,Jn:.a 

"(SOSB.vas só alákjábful-J. -----
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pH-beállító oldat: 0,112 g natr._ bicarb. pro infus., 
aqua dest. pro inj. ad 8 ml. -_ 

Javaiiatok: Gümőkór pulmonaliS és eXtrapUlmonalis 
fo!yamatai: egyéb gátlószerekkel szemhén rezisz
tens esetek; egyéb gátlószei"ekkel, továbbá_ oralis 
éS rectalis Rigenlcid-adagolással- sZérp._b~-.Jf-ellnálió 
intolerantia. 

Ellenjavallatok: Emészt6rendszer betegregei, ill. k6ros 
állapota; gastritis, gyomor--bél fekély, gyomor-re
sectio utáni leromlott állapot, colitis,- colitis ulce
rosa, máj-laesio, cachexiás phtysisek, terhesség. 
A korai rezisztencia_ fellépése miatt a Rigenicidet 
mindig más antituberculotikummal kell társítani, 
egyedüli alkalmazása ellenjavallt. · 
Ha a betegnek idegrendszeri vagy psychéS zavarai 
voltak, a Rigenicid cycloserin-kombinációban az 
esetleg fellépő idegrendszeri tünetek rniatt nem 
adagolható. Nem ajánlatos alkalmazása krónikus 
alkoholizmusban, epilepsiában, különösen INH- és 
<'ycloserin·kombiná-cióban, mert neurOtoxikus tfu:ie
tek jelentkezhetnek. 

Adagolás: Szokásos napi/adagja l üveg, azaz 500 mg 
etionamid. Az infúziós oldatot célszerűen_a követ
kező módon lehet elkészíteni: 500 ml 5%-os steril 
glukóz-oldathoz vagy _500 ml_steril fiziológiás kóny
hasó-oldathoz hozzáadjuk a pH~beállitó amp-:illa 
tartalmát, azaz 8 m1 steril izotoniás nátrium.bikar
bonát-oldatot. Felrázás-- után ebből a keverékből 
10 ml-t fecskendővel felszívunk és a-gumisapkán át 
befecskendezzük a hatóanyagat tartalmazó üvegbe. 
A hatóanyag teljes feloldódása után a gumisapkás 
üvegből fecskendőbe szívjuk fel annRk teljes tartal· 

_ mát és hozzáadjuk a glukóz-, ill. konyhasO~oldat· 
hoz. - - · 

Az ilyen módon elkészített lezreÍékes, -kb. 4; 5 pH-jú 
oldatot az elkészítés után kö~e~le'nül, tartós ·csepp
infúzió formájában 2-3 őra alatt' iv. 'i_nfundáljuk 
a szokásos módon. ' 
Az infúzió t az egyénileg Változó szükséglet: szerint 
naponta tanácsos adni és az egyéni tűrőképesség 
figyelembevételével esetleg csökkenteni. Célszerű 
az infúzión kívül még legalább napi l tabi. Rigani
cidet ÍB adni. A kúra időtartamát eS'etenkérit cél
szerű meghatározni. 
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A készítiDé ri. y -oldott· álláPótbari nem ti3.i-olhlúth. 
PAS-natr. infúzió, thioS6micarbason, ésiiocarlidum 
lrlvételév':l,_a _Rig:E(nicid~infúzió.:_ít t;bc ~!l,e11. ;más 
kombilláyiós _teráPiáj~Qa,n ~~hhazhat_ó. _-antitubér
cu).o~éiffi;rrnf!l, e~t~~ ~gÓlháM~ · 
(A; ~48 _ ,lúgq~t -~~~-~~-.t;n;i~-~-; a~, ~t~ on~ do t_ 
oldatáb6l kicsapjair -

MeUékha~ok: --Gastrointestillalis_ -':p_@SSzok;- :étv~
talanság;_ hányinger,_há.nyá$,_gy,omorfájdalom, bőr
kiütések.-: :_Eitkán ·--psych§s__ ·zavarok,.-_. men.Struatiós 

--Z&._varok, melyek-a gyógys~J-; ,ell_lagyása. vtá.n. nor~ 
· .<nl.llliAI6dl>ak;c 

. -M:~]~-~ ':_~'-;-~-~~)"i~' '_fe~~~,~~~~~4~f#1:ézeÜ 
(gondozóintézeti) felhasználil:$i:a :van fo~ghlomban. 

CsotW1golás: 50 X 500 mg + 50X8mi o!dÓs;"r . 
56,30 Ft. - ·:, _.'._ 

RIGETUiiN . K;Gy:. 
sublingualis tabl. 

- . ÖSszetétel:· :~-1 SUbliriguB.lis-: tabl.-·--:-J.' -rrig e~ot&niin~ 
tart.~ot ~artalmaz,; 

_ -J~Yáll~i~i;j;:;l\Ii~icin:e_-es r'DMJP._,rp:~ki5:i4~:~s}r~~lése: 
Va.scülliris tlpusú egyéb .'íejfájá.Sok, _· pügráiri;Bkvi-·vaieDSek. · · - _____ , _._, -- ·· ,__ 

·Ellenjavallatok:- ~Perifériás '·keringósi ':ZaVSrok;- coÍ'oD.a:~ 
lia;-megbetege.dé:S; ·h:fpertonia.;:má}·és vesebetegség~ 
graviditaS;-- sepsis; · súlyo·s 'arteriosclerosis;: :throín~ 

· :bóphlebitis, :prurituiJ'< 

Megjegfzési_:· ~~-CSak -v~~t~~J~.~~::~~ll~;;:~~;:~··· -·rendelkeZése szerint ;(legfeljebb -három 
iStriétélhető. · 

-o:~~g~Íáti: l.2 -~.!?;bíetí~: 2~~-.Jtt<; 

RITOSEPT B. 
oldat 

SOlO 

Összetétel: l üv;e~· (250 ml) 1,25 g he:m-éhloróp~~ot 
~ar~almaz kálLSzappan tartalniú vizes_- .oldatban. 
L uveg (1000 ml) 4-sze:res anyagmennyiségeket 
tartalmaz. - · · · -- ·-1-~' 

Javallaiok: Sebészeti kézfertőtlenitésre. 

Alkalmazás: A Ritósept-oldatot- legcélszerűbb .cse
pegtet-őpala-ckból a-lkalmazn!. Egy-egy alkalommal 
5;_10 :ml~t öntünk a kézre. _Az első: 19i:Uos8:kodás 
előtt szappannal, keféYel. és folyó_ -meieg vízzel 
mossuk a kezünket mintegy ·2 percen keresztül. 
Első bemosakodáskor a _ .RitoSept-oldat említett 
mennyiségével szintén 2 percig keféljük a kezet 
~ajd folyó meleg vízzel mossuk le. Ezután: újabb 
adag Rito.sept-oldattal további 3 perceS-kézinOsáSt 
végzünk. A második aznapi bemosakodáskor nlár 
~pán 3 percig tartó ké~qsás s_zükséges.5--:-IO,ml 
Ritosept-oldattal, kefe nélkül. A harmadik- azilapi 
bemosakodásnál 2· -perces -kézmosás is elégeridő 
a megadott merinyiségű oldattal. --Nyílt sebeket 
Ritosepttel kezelni nem ajánlatos. • 

Megjegyzés: Orvosi relidel6 iészére. 

--{:smnagolfu.: .l Üveg_ (250 ;ml}, 2,...,.. __ Ft,. 
I üveg (1000 mi) 8,:;-- Ft. . .~ 

RUTASCORBIN · A. 
ta b l. 

I' 800 

Összetétek l tabl. .0,02 g rutin., 0,05 g acid-.- ascorb.:.ot 
tartahnaz. _- --__ ,,- ·. 

l~_vaiiatok: HaBinoiT~ dia~heSis, -Purpur~ tfu.om
.. Jlopenica; . purpura mediCamentOSa,__ haknftturia 
~ep:Qritis: __ tüdővérzések, retirlitis, glaUcom·ft~ __ --a- vér~ 
edények fragilitásával kapcsolatos egyéb_ ·.belső 
vérzések. 

Adagolás: N a pOn ta 3-szor 1 tabi. 

Megjegyzés; Vény nélkül is kiadható. 

C§om11g9iM: b. 20 tabl. 2-:~ ll't, 50 ta-1..1. G,- 1't. 
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RUTOPHYLLIN A. 
tabi. 

H30U 

Összetétel: -l-tabi.- 20 -:riíg rutin.~·-:30 mg butobarbitál., 
100- mg. theophyllin,·ot. tartalmaz. 

Jav,ill&ioki 'HYÍ>erlonia~-- a.rteiiosclerOsis, arigina pee· 
toris, vasaregularia sedativum, apople~a megelő. 
zése és kezelése". 

Adagolás: Naponta-3-SzOr 1~2 tablo 

Megj~=--_~ _Vény-_itéuilll _.egY:.~l_k~l?~!111egfel
:jé1;l_J;>._:a.,Wgk'i$eybp gyarl csomag?lás ~~ annalt_ meg-
feJ8~ó J#~y_ie~g'a_rlJmtó_'Jri. ___ _ 

CSOmagolás: b.-·20 -t~bL 2,_30 Ft: 

SA,CERNO A .. 
tabi. 
Ös~zet_étel: _]: ·tabL O,~ü _g mer)hei:tytoinurilot t~rlálmaz.· 
Javallatok: Epilepsia --(grand--- rrial) ... -barbiturátokkal 

:Mgi-brómmal nem ·befolyásolható eseteiben: 

Adagolás: N apont8. 3;szoi- -i tabi. Az .. a~m~,net más 
antiepilepticu;mokrol fo~oza;~osan tö~nJek •. _Csak_ 
orvosi -ellen6rzés _ me~ett _ a1,kaJmazhato;~. _ _ _ .. _, 
A gyógyszer bevétele; ill.· a1ka1Jnázá_Sa,-ut~ ~10 __ 
órán belül, vagy folyamatOs_ szedé~e; ill. kezelés 

. -esetén a kúra időtartama alatt jámi-G.vet vezetiü; 
magasban vagy Veszélyes gépeD.- dolg()zni -tll,ó~,
Alkalmazá.sának, ill. hatásának tart_ama alatt· tilos· 
szeszes italt fogyasztani. -

Megjegyzés: >B Csak 
delkeZése szerint 
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adható ki' Az on'oSrén' 
három 

SALVADOR K.Gy. 
tabi. A 6oo 

Összetétel: l tabi. 75 mg barbital., 80 ·mg 'coffein 
150 mg amida:zoph., 150 mg phenacetin.-ot ta;: 
tahnaz. 

Javallat: Analgeticum:. 

Adagolás: Naponta l-3 XI-2 tabi. 

Megjegyzés: ~-Vény nélkül egy alkalommallegfel
jebb a legkisebb gyári csomagolás vagy _annak 
megfelelő mennyiség adható ki. 

Csomagolás: b. 10 tab1. 2,- Ft. 

SALVOSEPTYL A. 
tabi. 

s 300 

Összetétel; l tabi. o;s g sulfathioureát tartalmaz. 

Javallatok: Strepto-, staphylo~, pneumococcus-fertő
zések, valamint a húgy~. és epeutak coli-fertőzése, 
gyermekek pyUriája és fertőzéseS enterocolitise. 

Adagolás: Átlagos adagja felnőtte.kne],. 0,1 g-0,15 
gfkgfdie, mely adagot négy egyenlő 'részre elosztva 
vetetjük be.-
Oaecsernőknek napi 0,25 gfkg; 1-2 évesnek 0,20 
gfkg, 3-6 évesnek 0,20-g-0,15 gfkg-ot adunk étke
zés után. 

Megjegyzés: .lf4 Csak vényre adható ki. Az orvos ren
delkezése szerint (legfeljebb három· alkalommal) 
ismételhető. 

Csomagolás: b. 24X0,5 g 2,- Ft. 

SANDOMIGRAN A. 
drazsé 

G OOO 

Összetétel: l drazsé O, 730 mg pizotifenum hydrogen-
malicumot tartalmaz. · 

Javallatok: Migraine és migraine tfpusú fejfáJások 
megelőzése: tipikus és atipikus migraine, vascularis 
eredetű fejfájások; Horton-syndroma kezelhetők a 
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l?gelőnyösebben a SandomigrannaL:·I(evé~bé er_ed~ 
ményes a tenzió.s, psychogén, posttraumás fejfájá
sok esetén. 
Az akutan kialalqtlt.migraines -rohamot--nem :00-
:(olyá.s:olja. 

Ellenjavallatok: Tekintettel. a parasympatholytikus 
hatás komponensre: glaukoma,. -prostata-hy:per
trophia, továbbá terhesség; MA()· bénítók _ezyid~jű 
alkalmazása~ ,. -- ' 

Aruig~1~:_ '.A.n8ipi a~gOi· Ié~ö'~~sen célSzerifém'ú;;hu 
·az alábbi táblázat ·szeriJ?.t~ -

1~2 3-,-4 5._ ••• nap 
reggel l dÍ'aiSé · · 
délben l l drazsé 
este l l --1, drazSé~ 

Az esetek többségében az 5. naptól napi 3X-Í-drg. 
adható. Makacs esetekben a napi adag lépcsóz-ete-
-sen3X2,3X3drg.-ra·emelhető.' · · ,,_, 

MellékhiitáSok: A fenti "cl'"gc>M.,; 
tása ese'tén csak 
inely 

tosságot 
baU Vagy 
által.:....-·· 
előírt adagban szedhetik. 
tama alatt-.tilos szeszes italt fogyasztani, 
szedés~ ker.ij]_endő. . - , 

Megjegyzés: "+ Csak vényre adhat.ó ki. Az oÍ"vóS 
delkezéBe _ szarint: (legfeljebb három 
ismételhető. 

Csolnagolás: _30 drazsé 13,40 Ft.-

SANDOSTEN A. 
clrazsé -- - ., -

, .-Ös~~téteÍ·~- i -~azs~: 25· mg .Íhenalidiilu~ tacrt~,ric,unio 
t;artalmaz ... 

33_6 

Jav?liiltok: Akut allergiás folyamatok, urticaria, 
Quincke-oedema, szémmátha, ·gyógyszer~túlérZé

- kenység, asthma bronchiale kisérő tüne:tei,:ekzema, 
rovarcsípés, allergiá"', essentialis és symptomat.ikuS 
pruritus. 

Adagolás: Átlagos adagja feln8ttelmek --'-::" _tal-t6s~ ké
zelés eset-én is - naponta- 3 X 1-2 dta.zBe~~úlyo
sabb esetekben napi 4 X 2 drazsé. Fenntartó kezelés 
a beteg egyéni érzékenysége szerint t.örténjék. Jár
művezetőknek, gépeken, magas munkahelyen dol
gozóknak ne adjuk. Altatókkal lehetőleg ne kom
bináljuk. 

Mellékhatások: Súlyosabb esetekben alkalmazott ma
gasabb dózisok menett múló 'fáradtSágérzés, ritkán 
álmosság léphet feL 

Megjegyzés~ ~ Csak vényre adhat-6 kl. Az orvos ren
delkezése s:1..erint (legfeljebb három alkalonu:pal) 
ismételhető. · 

Csomagolás: 20 drazsé 2,40 Ft. 

SANDOSTEN-CALCIUI\1: A. Gooo 
· pezsgőtabl. 

Összetétel: l pezsgőtahl. 0,025 g thenalidinütri tarta
ric., 1,373- g calcium la-ctoglueo!iic.·ot tartalmaz. 

JavaUatok: · Akut alle~g~ás f~lyamatok (urticaria, 
Quincke-oedetria, _ szénarlátha,,_ gy~gyszer-e;Kanthe
ma, asthma bronchial~), ekzema, rovarcsípés, aller
giás, essentialis és. symp,tomatikus.-_Pruritus .• 

Ada.galás: :Akut e.setben-felnőtte1ÓÚ3k--D.aponta 3-4X 
1-2 tabletta. Gyermekeknek, . 1..:__3 éves korig 
4 X Yz tabletta, a--:-.-:-6 éves korig-4X Y2, illetv-e- 5 X 7'2. 
·tablet.t!t;·6-10 éves ·korig 2Xl, súlyOsabb akut 
·esetben 3Xl·tabletta, IO·éver:i_felül·3:....:4Xl tab-
letta -teában vágy'vízben feloldva. -
Kr6nikus ese-tben kúraszerú adagolásnál fehiőttek
nek 3Xl-1Y2 tabletta adása célszerű. 

MeUékhatások: A~ akUt esetekben -aik~ImazoÚ maga
sabb dózisok- mellej;t múló fáradtságérzés,_ ritkán 
álmosság léphet fel. A gyógy.szer: alkalmazása fo
-kozott elővigyázatosságat igényel, ezért járműveze-
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tök; magasban vagy veszélyes gépen dolgOzók csak 
az orvos által - az egyéni érzékenységnel{' meg
felelőerr - az előírt adagban szed.hetik. Alkahna.Zá
sának'időtartairia alatt tilOs-szeszes italt,.fogyasz
tani. Altatókkallehetőleg ne szedjék· együtt. 

Megjegyzés:_-~_Csá.k vényre adható ki~- Az-ol'vós ren
delkezése· szerint· (legfeljebb három alkalommal) 
ismételhető~ 

Csomagolás: 10 pez,~gőtabl. 4:30 Ft. 

SANEGYT EGYT 
'lnj. tabi. TO híg' és 25 mg 
Ö~~~eté~~Í: l am p-. ( 1 ml) i o nig guitnáZodinlimot, 

l tabi. 10 mg, ill. 25 mg guanazodinumot tar
tahnaz. 

Jav&llat: KözépsÖ.lyos és -súlyos hypertéhsio- keZe
lése. 

Ellenjavallatok: Abszolút el!Emjavallt phaeochromo
cytoma esetén, -egyéni túlérzékenység· __ előfordulá: 
sakor. Óvatosság ajánlatos cardiovasculáris_ meg
betegedés (különösen cerebráJis éá -vég'tB;gei-ék 
scierotikus: -elváltozása) -esetén és csökkent glo
merulus-filtrációVal járó állapoto~ban. 
Mútét_ előtt álló. betegek_ Sanegyt-kezelését _meg 
kell- szakítani, 'ha -lehetséges, már _-2 héttel, a _ _- se bé-_ 
szeti beavatkozás előtt._ MAo~gátlókkal · együtt 
nem- adható_ (pl.·--Nuredal), _ mert:· _hyp·ertoniás 
krízist okozhat. A MAO-inhibitor adagolását mini
mum l héttel_ a Sanegyt-kezelés elkezdése 

mutató. triciklikus 
abba -kell:- hagyni.33~As~~~~~~;~~;i~]~;c~~~~~/ -··-~'f~~j~:~ .Együttadagolásuk pl. 
minnal, Teperinnel, _ Hibernallal, Sapilenttel 
-rülendő. 

A-dagolás: EgYéni megít-élést igényel. Az ·első 
·ban a napi-,adag 10-20-mg, esetleg 2 
-Ai adagot a hatá-s eléréséig fokozatosan 
san -növeljük. ·A vérnyomás- csökkenése 
-a:)~ezeJéa· 5-:----'-6 •. ·riapján;·-esetleg ·.előbb 
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stabilizálódása az esetek többségében ·I0-15 na
pot igényel. 

Az általában kíelégítőriek bizonyuló dózis ·napi 
31)......:.40 mg, legfeljebb azonban napi 50-75. tng. 
SalUreticumokkal, más hypotensivumokkal~ -·béta
receptor blokkolókkal,_ spitsinoljrtil~llil:l<Jkkitl is 
kombinálható. Ez esetben a vérnyo:ríJ.ifS il~ulásá
nak megfelelőerr a Sanegyt dózisát csökkenteni 
kell. 

Digitalaidokkal együtt adható. A tablettákat szét
rágva, kevés vízzel kell bevenni. 
A Sanegyt injekció intravénás befecskendezésa las
san, 1-2 perc alatt történjék, az ampullák tar
tahnát :fiziológiás sóoldattal kell hígítani. Angina 
pectoris jelentkezése .esetén az injekció befecsken
dezését azonnal fel kell függeszteni. 
A vérnyomás csökkenése iv. adagoláS esetén se
miorthostatikus helyzetben gyorsabb és kifeje
zettebb. Az injekció, ha szükséges, 2 óra múlva 
megismételhető, illetve a kezelés tablettával foly
tatható. Az adagolás beállitása (különösen az inj. 
alkalmazása) lehetőleg intézetben, a további keze
lés pedig orvosi ellenőrzés mellett történjen. 

Mellékhatások: A guanethidin-készftmények alkal
mazása során tapasztalható orthostatikus _ vér
nyomáscsökkenés, a_.mely collapsu!;!hoz is veZethet, 
Sanegyt adagolásakor is_ előfordulhat. _ _ 
Az ilyen panaszok a Sanegyt alkalmaZásakOr_- a 
guanetbidin-származékokra általánosan érvényes 
utasítások betartása esetén - kevésbé kifeje·Zet
tek, mint guanetbidiri adagolásakor. 
Enyhébb esetben az orthostatikus tenziócsökkenés 

· · terápiásan is jól kihasználható, súlyosabb ortho
statikus hypotaníánál Trendelenburg-helyzet al-
kalmazása javasolt. A gyógyszer szedése idej-én hir
telen felállás fekvő helyzetből -keriilendő! 
Az orthostatikus tenzióeséS rnértéke a -kezelés 
folyamán csökken. Iv. alkalmazás ·esetén -~(első· 
sorban , a gyors , befecskendezés -után) átmenéti, 
percekig tartó vétnyómásemelkedés, meleg- éS ún. 
gyógyszeríz-érzés; továbbá bradycardia. (az utóbbi 
orális alkalmazás esetán is) előfordulhat. Első
sorban nagyobb dózisok 9J.kalmazásakor hasmenés 
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jelentkezhet;-· :.ritkábban potenciá.Gsökkenés, me_
Iyek e kezelés félbeszaldtá-sa után megszűnnek_; 
Előfordulnak_ még gyenge!"ég; -szá.jsz~azság,-' vaJa-

, ui.int az esétleg8s._egyéni_túlérzék-e_n~gből:-~ódó 
S.llergiáBt~e~k. _ .-. _. __ :- :', ;::-_.,:, .. :·- .:, ---: 
Ter~s~g?~~; -~<?._~Őseri·_'anp.ak_ ~ls5 3 h~napjában 
-·itd_agolá-Sa.'·:rienl'-)].jáidat·o~~,="':·.:--.:_· --:---- ·: _:· ~,. :-.·~- -< _ ·, .. 
A'Saneg)rt~ke_ielés··alfl.tt· Al~ó betegek~n az inzulin
érzékenység némi fokozódását figyelték meg~ 
A 8_anegyt hatása alatt_ fokozott elővigyáza~sság 
-szükséges' Bevétéle, :m~- ~lkalmazása··után _8-10 
órán belül vagy- folyáinatOs szedése;- ill.--_-kezel~s_ 
·esetén--a,k1,lr~jd5tártan;ta:- alatt _ján;nűve.t Yezetn_i, 

· magasban ·v_agy., :;veszélye$ : .. 'gépen r dolgözrri t.ilo"é· · , .. , •• ~ i!. 
AlkaJ,:Úla:Zásának:. ill~ -.hatásának .. ;tártama alatt 
tilos. szes'Zes: italt fogyaszt~.nL 
A kúra ala it; -ajánlatos- a ·diabe,tes€ls betegek 
zulinigényé~. ellenőrizni. __ _. _ 

Megjegyzést -~$: Ó~k -vén~ adhat~ .ki: Az 
rendelkezése szermt (legfelJebb harom . alkalmn-. 
mal) ismételhető. 

CsomagcláS• !OX l ml2,80 l!'t, .i.' 
· ---- 20 ta:bl.:-.to· mg 2;90 Ft, 

20-titbl. 25-mg-'3,50 Ft; 

-egyes esetekben már napi_ 5 mg is kellő:.J~.a-~~ 
lehet, más esetekben pedig csak napi 4()0 mg _alkal'.. 
mazása biztosítja a kívánt alacsony ten:zióérléket. 
Rospitálizált- betegnél az adag rövidebb időközön-· 
k-énti emelése is:mege~edhető, de ilyenkOr-is -figye
lembe kell venni, _hogy a San o tensin _ hat~a egy 
hétnél rövidebb időn belül -általábaif'héih-"1jelent
kezik. 
Kizá:rólag intézeti kezelésesetén kezdő adagként·napi 
25 mg az adag, amit naponta 12,5 ~· ill:. 25. mg· 
mal emelünk a vérnyomás kívánt. mértéJ-:_:ének el· 
éréSéig, ill. ~a mellékha,tásoknemJelentkeznek. 
i-fás vérnyomáoesökkent.ő c_.szerekkel, elsősorban 
thiazid-szárm,azékokkal _ (_Chloi'Ulit, Hypothiazid) 
kombinálva- a Sanatensin adagja -:-:-- a szükséghez 
képest - csö~enthető. . ___ , 
Az adagolás beállítása lehetőleg _intézetben törten
jék, a Sanaterisin további alkalmazása 'idejére ·pedig 
biztosítani kell az orVosi ellenőrzést. 
-HyperthyreoSis esetén - adjuvánsként - '•25-
50 mg-os napi adagok a periferiás sympathikus túl
súlyra vissZavezethető tüneteket jól ·-csökkentik. 
A gyógyszer bevét.ele,- ill~· alkalm=azás_a ·után 8--10 
órán belül, vagy' :folyamatos szedése, ill. kezelés 
esetén a kúra időt:artartta· alatt· járművet \reiotni. 

'·.-magasban vagy veszélyeS gépen ·dolgozrii tilos. 

Jd~lléilitás9k:_ A kéSZítmény kül606sen ·a-réggeli fei· 
keléskor okoz á,UÓ · .- Íiesth~lyzet}:,en jelent-ős vér· 
nyomásesökkenést,. rp,_ely ájul,áshoz is . Vezethet. 
-Enyhébb eSetekben ezt _az orthostatikus -:t~nzió
osökkenést terá-piásan is __ ki kell. has'Zrl-álni, ._:vagyis 
a betegei nem szab:i.d ágyban tart.ani. S~Yosabb 
orthostatikus hypotoniánál Trendelenb~g~helyzet 
~vagy noradren,alin-infúzió alkalmazáSa javasqlt. 
Gyakranjelen~kezil;:_ _a ___ sZer . ..alkafrnazWmkor diat·· 

---·:1-hoéá, melyet. az atropin jól_szüntet. Az esetleges 
· hÍ-adyCardia rendszerint nem okoz különösebl) kel
_lemetlens?get. _Előfordul to_yábbá ej_aCulati6s, :-im· 
potentia,_mely.mindig reve-rsibilis. 

fdegjegyzést ~~ Cs_ak vén:yre adható ki. Az ,orvos 
.rendelkez-ése szerint (legfeljebb ·h_árom alkalommal} 
-ismételhet-ő. 

--C~a~;oláa~ 40Xl0 mg ts.bt _2,.70·-Ft_.·. 
·~"20)(2,~- ,·mg.,tabt:- 8~....;.; .Ii't;, -· 



SAPILENT EGYT 
drazsé, in j. 

.összetétel: --1 '·drazsé': 25--

J avallatok: és 
depressio, 
tieprei:iSi~ :; 4ll~potok; · _· 

· · ·ségek: vagy_-- kiilöilfélé 
Uak, dysthyriiiás_ · · 
-hYJ?éichondi'iá. · ' 

tartahnaz 

Ellenjavallat: ~:~~~:::f:~i~~::b:;~~lf"'l eg:rut.te. ·:~··L sen, továbbá 
AWtgol~: P~ 

veny .•t•ádimnába.n 
mgfdie,-2-3 

. dózis .az -a' ~:~,o~~~~~::~~~"~!, ""g1go<'n 
emelhető 1 

több", (500 ~:r~~:~ir::~:.:=:~~;~~~~; <••~•···~·• !ása esetén-a·nap1.1 
50-:-:-.20.0 ~g-ra,_ s ez a fenntartó adag 
kerésztül adható.· Amhulanter csak per 
hi:itó/-Kezd<fadag _5o.-=--::.75.'mgfdie'Z--3 · 
aJliely lJ.api 150 rt:lg~ig e~elhetó. 

,· Parem.teralisan llapi 5~100-__ mg 

2--"--4 részlBtben. A- kezelés c.Sak<;:~~.~;'i,~~~:: 
hetó. ·Az_ ~ISö· napok~ari Szígűrú á 
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tremor, 

sok.· N agyo bb dózisok 
midalis izgalom. A szer 
toSságot igérijel glaücririiábáU, 

cardiával járó kórképekben, Vesebetegségben, 
prostata-hypertrophiában szenvedők kezelésében, 
továbbá idős egyéneknél és olyan betegeknél, akik
nek anamnesisében epilepsia, hypertonia, ltrónikus 
alkohol-abusus szerepel. -A váltakozó fázisokban 
jelentkező maniás depressio kezelé~ben. ~az
va, a depressiós szakot_ gondosan ellé~ell, 
hogy a maniás fázisba Való . átváltás első jeleire 
a szer adagolását leállíthassuk.- Cardialis decom
pensatióban a kezelés csak ennek megs:dínése után 
kezdhető. Kellő körültekintéssel arterioselerosisos 
vagy bármilyen perifériás érelváltozásban szenvedő 
beteg is kezelhet-ő a készítménnyel. llyen esetekben 
az ambulans kezelés ellen javallt.- HuZamoS alkal
mazásakor a vérképet és a májfu:D.kciót időnként 
ellenőrizni kell. 

Megjegyzés: ~ A draz.Sé_f, az. orvos akkOr rendellieti, 
ha azt a területileg,_ illetőleg sZakmailag illetékes 
fekvőbetegellátó osztály, szakrendelés (gondozó 
szakorvosa javasolja. ~Az injekciót az a szakren
delés (gondozó) s_zakorVosa rendelheti, aki a gyógy
szer javallatai szerinti betegSég esetén a_ beteg 
gyógyszerelésére területileg és szakmailag illetékes. 
- Csak vényre adható _ki. Az orvos rendelkezése 
_szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhet-ő. 

Csomagolás: 50 drazsé 3,--Ft. 
10X2 ml am p~ 3,- Ft. 

SCOPOLAMINUM HYDROBROMICUM 
K.Gy. F OOO 
in j. 0,5 mg 
Összetétel: l amp. (f ml) 0,5 mg scop. hydr0bro~~-ot 

tartalmaz. 

Javalla:tok: Parkinson.iSmus, tremOr áenilis, paralysis, 
delirium, narcosis bevezetése morphinnal. 

Adagolás: Naponta 1-2-szer Y2.-1 amp. 

Megjagyzés: ~~ Csak vényre adható ki. Az orvos 
rendelkezése szerint (legfeljebb három alkalOmmal) 
ismételhető. - (l amp. a legnagyobb egyszeri ada
got tartalmazza!) 

Csomagolás: b. lOXl rDl arrip: 2,'-'- Ft. 
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SCUTAMIL-C EGYT 
-drazsé 
Ös~téíei:: l drazs~ o,i .. g ~_araceta~olum, 

carisoptodoluníot_ tar_t~pnaz. 

Javaliat6k.:· 'FÁjdal:fu.aS IZom~Spasi:ims·s~l 
tOkban: rheumatoid arthritt'i~•;·, ,~~~"~fl':!~~ 

humeroscitj;mlal-is, -1 

mor; 

lumbago, 
~lapo tok 

SECADOL K.Gy. 
drazsé 
Öss~etétd: l: __ .draz~ ;'i- mg .ergÖÚm:lln. 

ooffein.~ot tartaJm~z. 

J avallatok: Migraine, ill .. ;,.i~·aine.eloviv~i;,;;:l!, ;~;~ 
SCU!a1is fejfájá.sok. 
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Ellenjava!latek:-_ Perifériás _érszűkülettel járó beteg~ 
ségek, angina. pectoris_; -coronaria-sclerosis, máj- és 
veseelégtelenség, terhesség. 

Adagolás:_- individuális •. Általában a migraine--es ro
ham kezdetén l. drazsét. adunk.: Ha a roh.am fél 
órán belül nem. szűnik,_ még egy drazsé-~4~~---~e 
a napi összmennyiség ne haladja meg a :fdtdZSét, 
az l havi öSszniennyiség ·pedig általában 12 drazsé 
lehet. 

M~jegyzés: ~~- Csak vényi:e· adható ki. Az orvos 
rendelkezése sz.erint (legfeljebb három alkalo:r;r;u-nal) 
isnnételhető. · 

CSoinagolás; 20,driizsé 2;-'- Ft. 

SEDUXEN KGy, 
tabi. 5 mg, in j: · 

c 100 

Összetétel: l tabl. -5 mg diazepaa;n.-ot, 
l amp. ·(2 m,l) 10 mg diazep8.m., 4 mg. li~9eain. 
hydroéblor.-ot ~~rtah:naz. ·, 

Javallatok; Fokozott- psychés feszültséggel- járó kór
képek; ingerlékenység, félelemérzés; szoroilgás:, 
neurasthenia;.- -vegetatiV neurosis._ Szerv-neuro:sisok 
(neurogen- eredetű Cli.rdiovascularis, _epigastrialis 
panaszok.) gyornoro és .bélfekély, angina_. pectoris, 
myoCardialis infarctus adjuváns· tüneti- kézelése. 
Különféle , szerv-loCalisatiójú. cliniaxos ·.·panaszok, 
alvászavarok. Psy'chiatriai -megbetegedések: kény
SZI;:lr~net;trosisok, phobiák, __ hysteroid _re?-kcíók,- han· 
g~atiabilitas,_ . szor~n_gás_os neurosís. ·.Epilepsia 
adjuváns ke?..elése._._. _ _ ;,_ . __ .:_ : 
Fokozott izomt?nussaJ é~- Spasticit:ass_al _jár~_-}lloz-

. gásszervi megbete:gedések. .__ .- __ _ _ 
I nj.: továbbá ~tatus ~Pilep~ic~- ~l?_ort~_ immineru, 
fenyegető koraszülés, korai butükrepedés. Terhessé
gi toxicosis: a terhesség 3. hó-napja_ után. Pla-éenta 
firaevia. Szülés kitolási _Szaka: DeliriUrook (tremens, 
toxikus, lázfiS stb.). · 

Ellenjav~lat:_:Myasthenia gravis._-

AdagOlás: Tabt. Át,Iagos adagja gy8ITnékeknek -~s ·le
gyengült idős egyéneknek: ambUláns kúrában na-
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ponta 2-3-szor Y4-:'-Y2 tabletta. Ji'elnőtteknek'na
ponta,3-szor- %-1 tabletta a kezdő adag, melyet .az 
egyéni _érzékenység és szükséglet iigyelembevételé· 
vel fokozatosan emelni vagy· csökkenteni lehBt. 
Alvásiavar esetén lefe~és előtt 2--'-3 tS.blctta, vagy 
napközbell aJ.kalnu1zott-~sZer '%~1 _tábl_etta· kiegé-
Szítéseként este-z..-.:.a tabletta. · 
MozgássZervi ·me'gbetegedésekben': felnőttek~ek na
ponta 3-szor %--'-1-2 tabletta. 
Fekvőbeteg13k gyógyintézetében a_ tijnet1kép_ SÚ" 
lyo~&gának megfele1ően az átlagosnálnagyobb ada-
-g~k-_k:áJ.k:airit'á:zható_k;'>" .-, ,, ,- ·. :-._-_--::-_'.;~.-: 
Inj~: _Fokozott psychés feszültséggel; motoros h'•······ li 
galmi állapottal, paranoid hallucinatióvai-járó ·kór
képekben az átlagos adag naponként 3 X 10 mg im. 
szükség esetén 3-4 óránként- 10 mg-im. 

_ Status epilepticusban a kezdő adag felllóttékllék~iő 
mg iv., ezt az adagot szükség :esetétl. l ór~' múlva 
meg lehet·isrriét_elni iv.vagy ~- _ _ ___ .... 
A status epilepticuS old,ó_c]_á.Sáig -~ 6r~kéUt_-to' _-ing 
adagolható_ im: Deliri_um- esB'!;éri" ~4 __ -óráúként 
10 mgim.-Induláskor· 10 mg iv. + 10 rog-itll. Foko
·zott izomtónussal __ és spasticitassal jár_ó ·_kórképei:.:~ 
ben az _átlagos ·napi adag l'-27szer 10- -rrlg. ÍD)• 
Fenyegető: koraszülés, korai }?urokrepedés; ab~rtus 
imminens:esetén, a kezdő. adag.-10 mg-ivo.-+-·10 mg. 
im. -B zükség esetén ·ez az .adag l óra·mülva. megismé~ 

· -telhető. A fenntattó adag .. -napo:hkéilF 3."..-4~sZ~r· 
lQ'""-20 mg imo A 't:fuietek jSiV-Ulásának:megfelelóe-D_ 
az adagot fokozatosan cs'ökkenteni lehet. 
-A -szüléS kitolMi ·SZakábári, -almak-i:negkönilj_ítésére~ 
ill.- iilegi'öviditéséré -z-:.::._3 Ujjnyi _tágasSágií_·méhsz-~j 
mellett 2U _mg adagolható imo , ' .,~ 

mgim. 

T~tanus ad]Úvá.J;ls ~-~ezel~sére. 8 
Gyermekek adagját valamennyi 
ten a,_ testsúly, az életkor ás az 
figyelembevételéVel;- esetenként 
_Id_ős.leg~ngill:t .. egyf$p_Q1~el.: __ ~?! #W.g~s 
kéth<irmada adágolh~tó. · 

i 3.46 

l------

A kívánt akut- hatás elérése után a kezelés per os 
folytatása célszerű. - . 
A Seduxen inj. más injekcióval közös fecskendőbe 
a ·hatóanyag kicsapódásának lehetősége mlát-t riem 
szívható fel. · 

MellékhatáSok: A kúXa k~zdetén- esetleg.}e~:P-ő. _fára· 
dékonyság és álmosság az-eSetek több.ségéb~ né
hány nap alatt spontán megszűnik, áz :adag._ csök
kentésével pedig minden esetben kiküszöbölhető. 
A Seduxent szedő betegek lehetőleg tartózkodjanak 
alkoholt tartalmazó italok fogyasztáaától,. mert 
a Seduxen.--:- hasonlóan.egjé~_ pSychotrOp gyógy
szerekhez - alkoholfogyasZtás esetén indiViduális, 
előre nem látható reakCiókhoz vezethet. 
Gépjárművet vezetőlmél és magasban dolgozÓknál 
a Seduxen adagolás, a rendki~ változó érzékeny~ 
ség figyelembevételével, égyéni indikáció es _az adag 
körültekintő meghatározása esetén·, óvatosaíi -alkal· 
mazható. A Seduxen- tablettának a rendEilkezésre 
álló vizsgálati eredniények alapján teratóge:D.'hatása 
nincs, más _ tranquillos'ed~tivumokhoz hasonlóan 
mégis a terhesség első l]arinadában a készítmény 
alkalmazása llem ajánlatos. 

Megjegyzés: tf.t Csak vényre adható ki. Az orvos ren
delkezése szerint (legfeljebb három alkalommal) 
ismételhető. 

Csomagolász 20- tabi. 2,7 Ft, 200 tabi.' 20,- Ft, 
5 X 2 ml am p. 3,30 Ft, 50 X 2 ml arD. p. 33,- Ft. 

SEMICILLIN Ch. 
kapszula 

s 730 

Összetétel: l_ kapszula_ 250 mg am picillinuma t (228 mg 
ampicillinuin trihydricllliÍ alakjában) tartalmaz. 

Javallatok: A hÓgyutak éS 'légut~k ·kJ..ónik.Us ferlőzése, 
ill. a ráfertőzés megelőzése veszélYeztt:itett időszak~ 
ban, súlyos bélfertőzések, _ valamint az _ ep8utak 
akut és krónikus fertőzése. Nagy adagokban __ ty
phus abdominalis, ill. bacillus-üritők kezelésében, 
ha chloramphenicol nem adható. A gyermekgyó
gyászatban is eredményesen alkalmazható hasOnió 
javallatok alapján. Különöseri bevált-entercicoccus, 
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proteus, haemophilus influenzae és listeria fuono~ 
cytogenes okozta fertőzésf}kben. 

Ellenjáv8Iiat: Pe;áicillini:e ér~~J?.Y ~egyéne~~ nerri 
'adható. 

A~~-: ~--~~g~gwt .!!-,e~,g~~ye_~ Sf!~Pik!;~?~--lJ~~ 
-- Ht~ni~-- ~t3rli ~ ltY9~~~-~ ter4piás-_J!~lesSége 
__ :e~~ tn~gí:~~lé,~;~,~es~ ~~~~tőyé.-~~g~rm~ke~, kü~ 

l,öil._ösen csecsemők és újsZipöttek arán)71ag-itágyobb 
·_"adagó1rat'·ka:pnak. azért, mert--az ent·~ra.lis reS?rptio 
·-ém:P~..Í~.;---::-~~%·os._, __ :--.·- ____ :. ____ .. :·· .. -- ·,..-"., 
-~tlag()s_ ~JaJfittóttékn~~ ,a,_húgyuta,k_fertőzeSebén 
'~""~ént,~ ~apS§ra (500.mg), ~ legutaJ< fertihésé, 
- ben -e ór~~ht l kapSZui_a' (250 Ing), ilt·a::rMértőzés
mégelői-ésére' 12_-ód . .ilk:_éll_t'_ r kapSZUla;· S'úlyoS belfer
tőzésekben 8 óránként 2~3 _kapszula (500:-750 
ing), étkezé~ előtt_" kb_._-- l _-Oráv:-at··-_ · _ __ ._-- . 
_ú iszillöttek és: korasziJlij~iik- --D.ápúidigja tes,t'slilykg~ 
o~nt 150-'-250 ITlg• ci;e~~ellJ.Ő~ ~-dagja. t'eStSúlykg~ 
onk:t3rit_ 200-2_50 · mg, ki_sgyertnekek:::és nagyobb 
gy~r.D:iekek i-lapi á(kgja--'~tsúlY:kg-onkéllt-'150-200 
mg- 3~4 rést.re:·el~sZtVa' étkeZés: élőtt- kb~--1' órával, 
a. kapszulák t8i·tahná:n:ak a megádott adagokra tör~ 
ténő pontos és szaks.Zerű sZétoSztá.Sáv3.V' , _. 
Súlyos fertőzések esetéi:t -az átlagos:-,adágqk.;V_es'Zély 
-nélkülnöveThetők.,:.,-,,"-. ;-:- ,·.,-_ ---· __ 
A Semicillin _a rezisztens si.aphylocO_ccnsok többsé_~ 
gére hittá.qtalan~ e?..ért ilyen: _esete~ b~-. a ]\i~t~S:il}in 
yagy Oxacillin ~alkal~azá~a: ;--:-~ha'_n,em e1l~nj8:v'8llt 
- változatlanUl ·szUkséges. :Th{ájkár'ösodM· és: elég
telen veseműködés esetén az adagokat különös gon
dossággal kell megállapítani. Hosszan tartó_ k~zelés 
során ajánlatos a máj és vese funkciós Vizsgálatan1:k 
idősuikos- elvégzése és a vérképző rendst.er_; ellilli~ 

. őrzése. 

Cso~_qgo16s:, _ 2_0 kaps.ztlla, ___ 3 Q~- Ft.~ 
: !50,~,Ft; 
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SEPTOSYL ,EGYT 
Szemkenőcs · 

u 120 

Összetétel:. l tubus 0,5 g_ sulfadimidinumot tartal~ 
- :ffi.az _5-'g vazelin típ~ú:kénőcsben. 
. - -. ' -_ -- -' ' ' -

· __ JavallátOk:- Különböző; baktériumok okozta .-heveny 
és. idült kötőhártya~gyu.lladás, szaruhárlJyal~~ 
rődés és ~fekély, blepharitis ·acuta;_ ángularis, 
clu·onica, ulcerosa, blepharoconjunctivitis, da-cryo~ 
cystitis, fertőzött szemhéj-ekzema, másodlagosan 
fertőzött trachoma. 

Adagolás: Naponta 2-3-szor borsónyi kenőcsöt 
az alsó szemhéj mögé helyezünk:, és a_ szemet be

, csukva, enyhe dörzsöléssei st..étk:enjük. Ha a/Siem
héjra akarjuk alkalmazni a kenőcsö~. a szémhéj 
szélGre helyezzük és ott vékonyan szétkenjük. 

Megjegyzés:-.-~ Vény nélkül, egy.?J.kalo~ái l~gfel
- jebb a legkisebb gyá.>i csomagolás vagy ,annak meg

felelő inennyiség ._ad~iP ki. 

Csomagolás: 5. g tubus 2,-_ Ft.-

SERTAN A. 
tabi. 

A 300 

Összetétel: l tab~. o,25 g primidonumot Í!artalmaz. 

Javallatok: Grand mal, focaJis·éS psychOmotoros epi-
lepsia. Kevésbé alkahrias a· petít m9.l ·rohamok 
kezelésére. 

Adagolás:- IndiViduális~ -Á~lagos napi adagja' ·g éves 
, életkorig 0,125 -g (% tabl.), 8 évesnél idősebbeknek 

napi 0,25 g (l tabL). A napi adagot~·áz-egyéni opti
mális adag- eléréséig (eZ-.felnőttnél {),7~1--:-1,5 g) 
2-3.naponként-1 tablettával (gyermekeknél Y2 tab
lettávan ~lehet, emelni .. ..,..,. A -terápiá-s adag _maxi· 
munia napi-2 g._ A Bertan adagolásának megszünte
tésére, -illetve más_ antiepilepticumra ,-való áttérés 
csak, fokozatosan történhet._.-:-- A Sertan szükség 
esetén bydan-bo:in~készítményekkel és ba.rbiturá-

. tokkal kombUu'i.Íható. ' _, _ , --
A gyógyszer _bevétele~ ilL _alkalmazása, u_tií.n: 8-10 
órán belül, . vagy. folyamatos szedése, ill. -ke7..eléa 
esetén a IniT a. időtartama-·· alatt· járművet .vezetni, 
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magasban vagy veszélyes gépen dolgcizrii--tilQS:_ 
Alkalma.zásának, ill. hatásának tarta-qJ.a. alatt tijos 
szeszes italt fogyasztani. _. _ . ___ -_---_-. 

1\iegjegyz&: ~ Ó:iak -v~dyre a~ió _ki; _.Áz o~.;d{~bn-_ 
delkezése szerint- (legfeljébb három allaiJ.órinnal)"_ 
isrllételhető. · ~ .Epilépáziában- szenvedő· be~gti,ek 
az ideg-elme szakrendelés_ (gondozó) -szakorv:osa 
vagy javaslatára---a ·kezelőorvos (körzeti, --üzemi
orvos, körzeti gyermekorvos) térítésmentesen ren
delheti. 

Csomagolás: 50 tablo 9,90 Ft, 500 tabi. 93,- Fk-

SEVENAL Ch.-A. 
inj., t.abl. 0,1 g 

A200 

Összetétel; l amp. (l ml) 0,165 g phenobarbi~~., 
0,55 g urethan.-ot:, l amp. (2 ml) 2-sze.res .anyag
mennyiséget tartalmaz. 
1 tabi. O, l g phenobar:>it<il.-ot --tartalmaz~ 

Javallatok: NeurotikUs, ellcepli.alitises, hypert'oí:üáS~ 
insomnia, elmebetegek dühöngése, deliriumok, -~.<!~~ 
phin-elvonásJ paralysis agitans, chorea, epil~p~:ia;~ 
eclampsia, ·tetanus, tetania~ spastikus állapotok, 
hányás, hypertonia, migrain, asthma . bronchi~e; 
angilia ·peetorisi singuitus ·stb. -- ·' ~ 
Sajátos gyermekgyógyászati jawllat: · Caecsemóköri 
excitat.ie?s állapotok, .görcsroham. 

Adagolás: Hypnoticumként: 0,1-0,3 g,- sedatiVunl
ként: 0,05-0,1 g, antiepilepticumként: es.~~,:Q,_~:g; 
·másnap 0,1 g. Injekcióbóll:--2 ml-szükség,·E!Beté,n 
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naponta kétszer. · 

Gyermetau/agok: ·~ 12 · lii''gfdlosi······• 
im;;·-de"·maximum 
0,005 

sor; 
időpontja 

csemőkori görcsroham. leginkább 
ún_:· "lázas eclampSia", .vagyis 
nem specifikus -reakciója. 
adaridó 'SévemiJ ri:lennyiségét 

szám használatával meglehetősen egyszerűen )ti 
lehet számítani az I. és II. csoportban. Pl.: ·7 kg-os 
csecsemőnek 6-szor 7 = 0,42 ml, kereken 0,5 ml 
Sevenalt kell adni. 
Hatástalanság esetén Hibernal {1-0,5 mg pro kg 
prO dosi im.), magnesiumsulfat (0,15 g pi-o kg 
pro dosi im.), esetleg lumbal-punct.io. ':7--~et! 
A gyógyszer bevétele, ill. aikalmazása után 8-10 
órán belül, vagy folyamatos szedése, ill. kezelés 
esetén a kúra időtartama alatt járművet vezetni, 
magasban vagy veszélyes gépen 'dolgozni tilos. 
Alkalmazásának, ill. hatásának tartama alatt tilos 
szeszes italt fogyasztani. 

Megjegyzés: ~ Csak vényre adható 'ki· Az o~v_os ren
delkezése szer.int (legfeljebb. hároill alkaloOOrnal) 
ismételhető. - A 2 mJ-es ainpulla a legnagyobb 
egYszeri adagot tóllépi! 

Csomagolás: b. 5+1 ml amp. 2,- Ft, b. 50 X l ml 
amp. 20,- Ft; 
b. 5 X 2 ml am p. 2,40 Ft, 
b. 50 X 2 mi·amp. 24,- ~t; 

b. 10 tabi. 0,1 g 2,- Ft. 

SEVENALETTA A. 
tabi. 

A 200 

Összetétel: l tabi. 15 mg phenobarbi~a:l.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Asthma bronchiale, laryngospasmus, hy
pertonia, arteriosclerosis, stenocardia, singultus, 
migraine, epilepsia, pertussis. Nem altat·, csak 
sedativ hatású. 

Adagolás: N a pon ta 3-szor 1-2 tabi. 
Főleg_ járművezetők, magasban __ vagy veszélyes 
gépen dolgozók csak az orvos által - az _egyéni 
érzékenységnek megfelelően-előírt adagban szed
hetik, ill. alkalrnazhatják. 

Megjegyzés:+ Vény nélkül egy alkalommal legfel
jebb a legkisebb gyári csomagolás vagy annak meg
felelő mennyiség adható ki. 

Csomagolás: b. 30 tabi. 2,- Ft; 
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SIREPA,R 
in j. 

K.Gy. mM:fiDO 

Összetétel: l üveg 10 ~ hepatiS'éxtr~·-}iydrolys.:fitiid. 
-aq~ C= ·100 pg:cyanoCobalaJ.nin.);, 0~045 g phenol.~ 
ot tarttilma.z. · 

Javallatok: _ Krónikus és. szubakut hepatl.t~. ,- máj
~rhosis, __ zsírmáj, _a _máj·parenchyma degenera
tiója, ,tc;ncikus és meclicinalis májártalmak. 

Adagolás:: Egyaránt intraglutaelis~n .és .vena.san alkaJ.
,.mazható., _ _A_.kezelés,.elke~e,előtt .a,t"(tlérzékeny
ség megállapítására célszer\í 0~-1-0~2-nll-t mélyert 
lll~<>cu!~ris,an _l?~~--:~ennyl.ben}O )~>er-Jen_ ~elül 
nem jeientK:ezik ·:állergiás reak(}ió," ·á · folyaiDfitos 
.lr~~Jés elk~~clliető: '~Napi aditgja" .. 2,~3- ini• lassan 
iv. ·Intraglutealisan'Mson:ló·adagok _3.dhat-6k. Egy 
kúra során összadagja kb. ·I50-'-2oO·,-:r:hl. ·venás 
adásnál célszerű a készítményt fiziológiás _konyl;la

-sóval vagy vérrel Wgítani. 
Megjegyzés~ ~ Csak vényre adha-tó ki.· Az- or-vos ren

delkezése- szarint (legfeljebb. _Iíá,rom_ alkalommal) 
ismételhető. · 

Csomagolás: 5 x 10 ml gu!nisap:káS ű.Jeg· 6;6o· Ft; 
50Xl0 ml gumisapkás üveg 66,- Ft. 

SOLVASTHMIN K.Gy:' 
ta b l. 
ös~zetétel: --1_ tabr.-:tüo irig tlieophYmn:., so-· ing -ooffe:fr1., 

10 mg dl·ephedr. hydrochl_or._, 0,12 .mg 1-h:y-()ssYa· 
·mino sulf.; .0~01 mg scop. hydrobl-om.·ot tart;:iJ.illfw~ 

· JaVldlatok: -Status a.st,hmaticus -_és a köz,elgő_;_;;,~h~m 
megelőzésére. 

4 óránként_ 
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SOMBEN 
tabi. 

Ch; A 200 

Összetét~I: ·l tabl.: 0,5 g bi"Oinac~tuca.rb.~ot tartalmaz. 

JavallatÓk: -Ideges ingerlékenység, :elalvási,.-zav8.r6k, 
neurotikusok, -szivbetegek--érelmeszesedése.-.esetei
ben; climax, hyperthyreoidismus .pe:ftliSsi~ül-
zúgás. ' - ' 

Adagolás: Mint sedativum: 3-Swr %-I tabi. Mint 
hypnoticum: l Yz-2 tabl. egyszerre, lefekvés ·előtt 
% órával meleg italban. 5 -éves korig 2....:..,.3 X Y4-
'l2 tabl. 12 éves korig 2-3X;Yz-l·tabl. 

4 

A gyógysZer bevétele, ill. alkalmazása- után 8-10 
órán belül, vagy fOlyamatos szedése, ill. kezelés 
esetén a kúra időtartama alatt járművet vezetni 
magasban vagy veszélyes gépen- dolgozni tilos: 
Alkahnazásának, Hl. hatásának tartama- alatt tilos 
szeszes italt fogyasztani. 

Megjegyzés: + Vény~, nélkül egy alkaionirrial leg
feljebb a legldsebb gyári csorriago1'ás Vj:J,gy annak 
megfelelő,}:nennyiség ad~ató ki. _- -. · 

Csomagolás: b. 20 tabi. 3,30 Ft. 

SOMBKEVIN 
in j. 

K.Gy. A 100 

Összetétel: l 'amp. (10, mi)-:0,5_g- __ p~opaÚididUmot és 
oldásközvetítőként -z g pölyoxaethenum ricilloleini
cumot tartalmaz vizes oldatban. 

JavaUatok: Rövid ideig tartó, fájdalmas eszközös 
diagnosztikus vagy terápiás beavatkozások, endo: 
scopiás vizsgála tok, ambuláns sebészeti kisffiűtétek· 
próba-excisio;.incisio, körömeltávolítás, törééek é~ 
ficamok repositiója, fájdalmas. kötéscsere varrat
kivétel, ízületi punctio, katéterezés, záróiz~ok esz
közös tágítása, sternum-punctio, abrasio, fájdalmas 
n?gyógyászati, urológiai manuális vagy eszközös 
v1zsgálatok. A szülé»zetben. a kitolási szakban, 
a. bro:r:w~ologiában exsudatum leszívásakor, -bron
choscop1a alkahnával, . gastroenterologiában ,_ oeso· 
phagoscppia, gastroscopia _végzésekor, stomatolo· 
giában-szövődményes extractio és'egyéb Tövidebb 
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szájsebészeti beavatkozások so~án alkriliríi:tZhátO. 
Hasázabb időt, tartósabb narcosist igénylő Illiité:tek 
eset.én a Sombrevin a narcosis bevezetésére, más 

'-na.rcoticumok potenciálására· :flJJral~as; o' iJ·,·;: ·- ' ' 

:EUe~jitf~tOJu ·-.FokoWtt'--g~réskés~g~k-jáhS- :m~g
,o-•-betegedésekben:.; -·~olytlkus·.anaemiába.."l:, ·shock

bHn:.' 'súlyos· szív-; ·.vese--· és· májbe~kben, he--
veny alk.oholmérgezésben, hypertonia-betegségben 

. a ké<>zitmény alkalmazása ellen javallt. : 

Adagolás: -A--~szítmény kiz~ó~ag , alkal-
mazható •. Minthcigy a-z;- oldat ·relatJVe 
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ai 'inji~_t t!tp.ácsos_ --szélesebb lumenű :tűvel _ 
gezni. ·-A: Somb~vin optimális· beadási ideje 30 _mp. 
Veszélyeztetett ·betegeknél--;(szív---és keringési zava
rokban szenvedőknél, öreg és cachectikus egyének
nél, a.ller,giás diathesis fennállá,Sa esetán stb;)' az i:n/_ 
jekció beadási idejét meg.kell·--nyújtani -60 ·iriásod:: 
percre. Az adag nagySágát a beteg életkOra, test· 
súly_~_,:_ ~z: á,.V_ap_ot_ súlyq;;_.$!1g"",,-~- műtéi!i .be;av;atl_i:~~ás 
minő&ége és ~-beteg álta:táJiOS állapota Szábjajlleg. 
Felnótteknék: 5 perceS idő~art~:tUú ~'~ biztosí
tásához általábari _l ampulla' ~ombrt'Jvin elegendő 
(500 mg). A fogásZati -gyakorlatban~·-SZájsebészeti 
fogáSzati -műtéteknél 5-10 ingftestsúlykg adagban 
szokás alkalmazni. 60- évesnél időaelJb _ cache~_ás 
betegek narcotikus dózisa 2----'-3. mg/tBstsúlyiig: 
Gyerrr"ekeknek;·- Általános állapotuknak megfelélően 
7~10 ~adható t~tsúlykg~onként, .ha_ a_ ve~:.-.ál~ 
lapota 'az;, iri]ekciÓ ·_biZtonság?~· _--beadását_ ;le~etőv6 
t.eszi.-- --~ --·-

kétsrer is~éteihető m~. ~2., metve3~=~t '\] 
során általában az eredeti narcosi&-d<Jzis::ltéthar
mada, illetve háromnegyede elegendő;- az .összadag 
~em, J:a:adhatja meg az 1,~2 g-ot. Az ~injekció 
IBmétlesenek leghelyesebb 1dopontja_ a_ pislogásZ 
reflexek fellépte. J-: ' ' 
Ha· az operá-eiós idő további meghoss:iabbításár8. 
van szükség, a narcosis tartama és niélysége bár
mely más narcoticu..'Timal biztosítható . 
Az inhalációs narcosisra. való zavartalan áttérés ér
dekében leghelyesebb, ha a gázkeverék belélegezte
tését a hyperven:-.ilatiós fázis kezdetén indítjuk be. 
A Sombrevin hatására fellépő hyperventilatiót_ kö
vető rövid hypoventilatio jól értékesíthető az intu
batio szempontjából. 
4 éven aluli életkorban a Sombrevin injekció alkal
mazása különös körültekintést igényel. 

Mellélrhatások; A Sombrevin injekciót a betegek ál ta· 
!ában jól tolerálják, a narcosis kezdetén azonban 
rövid hyperpnoe, ezt követ-ően pedig mérsékelt és 
ugyanc.sak rövid ideig tartó hypoventilatio előfor· 
dulhat. 

Megjegyzés: ~ Orvosi rendelő részére. 

Csumagolás;5XIOmll9,80 Ft, 50 XIO mll98,-Ft. 

SPIRACTIN K.Gy. B 100 
· · l 5°1 ' 2 " 0~ In]. , 10 es ,o /o 

Össs;etétel: l ampulla (l ml) 15 mg, ill. 50 mg pimeclo
mun hydrochlor.-ot tartalmaz. 

Ja-vallatok: Újszülöttek, csecsemők és kisgyermekek 
asphyxiája. Inhalációsós intravenás narcosis, mor· 
phln, barbiturát és egyéb altatók, szénmonoxid· 
mérgezés és pneumonia következtében fellépő lég· 
zészavarok és légzésbénulás veszélye . 

.J\.dagolás: I v., im. Intravent:l-s alkalmazás esetén a ha· 
tás csaknem azonnai jelentl,mzik. A keringésre 
nincs befolyássol, hibernációban is alkalmazható. 
Cseppinfúzióban elnyújtott hatás érhető el. Súlyos 
esetekben az intravenás alkahnazás indokolt. Fel
nőtt adagja 50-IOQ mg (1-2 arnpuHa 2'Y2%·os 
inj.). Ez az adag_ szük:ség _eset-én lf4-Yz óránként 
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óVatosan megismételhető. -- Újszillöttek, · csecse
-mők és-kisgyermekek adagja 5-15 mg iv. 
ampulla·. l 7'2 %-'os -injekcióból). Szükség 
az adit.g is' 1/ 4_;_% -óránként·megisin~telhető. 

Megjég}'Zés:-. ~ CSák _;-ényre adható, k~:, -Az orvos ren
dellFezésa . szerint (legfeljebb hárorn_ alkalommal) 
ismételhető. 

Csomagolás: b. 5Xl mll%% inj: 2,- Ft~ 
b. 5 X 2 m12)i% inj. 2,30 Ft. 

STERALGJll! . ·.Cll.. 
irijc 
Összetétel: l ainp. (l ml) 0,33 mg atrop. methylbrom., 

22,8 mg codein. phosph.,. 40 mg --papaver.· hydro
chlor., 300 mg amidazoph., 300 mg lU'ethan.-ot 
tartalmaz. 

Javallatok: Mindenfajta -simaizomgörcs okoz"t;~·:r~~:~·····~ 
lom: epe:, _vesekólika, :dysmenorrhoea, n 

Adagolás: Szükség esetén l amp. im. 

járművezetők, magasban vagy,:i~!~~~~~!i~~~:: gozÓk csak az orvos által- az 
nek megfelélőerr - előírt adagbacn 
alkalmazhat ják. 

1\-:legjegyzés: ~~ Csak vényre-adható ki.- Az 
rendelkezé-seszerint (legfeljebb hámm allmJ•o>P=•>l)··· 
ismételhető. 

Csoinagolás: b. 5 X l ml amp._ 2,40 Ft,
b. 50Xl ml amp. 24,- Ft. 
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nyeze"tt- 'bőrfelületek, sebkörhyék,_' rolitéti terület 
tisZtítáSa; égési sérülések-kéOOlésé stb. 
Fém/m:űszerek Sterilezésére nem alkd.lmas. 

Á~olás: A-. csomagolá,shoz ro ellékelt- részletf!s _hasz· 
nálati utasitás szerint. Figyelmeztetés.:- csák kjilsó
leges haizriálakB.- és Csak felhfgitva; l:ili.SZriálhlit-6! 
Lehetőleg melegvizi.:s ··olda tot hasziiB.}J~· Sza p· 
pannal együtt n n alkalmazzuk! tr gy el jünk, hogy ne 
jusson a s~mbe. 

Megjegyzés: Csak vén:rTé adható ki egyszeri alka
lomnuil. 

Csomagolás: l -Üveg- b.- (100- rlf 4,20 Ft, _l :üveg 
(250 ml) 9,6Q Ft, l üveg (lOOOml) 3~,20 Ft. 

STIGMOSAN Ch. 
iüj ., tabi. 

J 310 

Összetétel: l amp. (l t:i:il) 0,5 mg rieostiginin.·ID.ethyl
sulf.~ot, 
l tabl..I-5 mg neostigrp_in.~ brom.-ot tartaJm_a~. 

Javallátok: Ki-ónikus obstipat,io, myast:heru'a gr:avis, 
bulbaris 'éS_ psi::'Udobulbaris -bénulás, dysi:rophia 
musc. prOgfessiva, Iater81Béleró·sis amyotroph., 
postpunctióS fejfájás~ ·postOperatiV gyorrior-bél 
atonia, Ui-eter-retentiü'; ureter~ köVek; -pyélOg:i"'aPhia, 
cholecystographia -előkészítése; Meniere-.syndr'oma. 

Adagolás: Naponta. 1~~3 -amp. ·:im., ~~ .• ~~i,ikség 
esetében prompt _hatás ·elérésére igen_ lassan- iv., 
illetőleg napont_a__3;szor l tabletta. 

Mcgjégjrzés:'~ Osak Vényre adható ki~ Az. orVóS_~~ndel
kezése szerint (legfeljebb hároni alkalollimaJ}ísmé
telhető. 

Csoma'golás_:: 5)(1 ml2,10F~,_5bXl.ml21,--Ft, 
20 tabl. 2,90 Ft. · -

STREPTOMYCIN EGYT 
inj. l g 

S 400/S 720 

Összetétel: l guínisapkás amp._ 1.· 1· g Streptomyc. 
(streptomyc.- sulf. alakjában), l '_~mp IL 5 ml aqu. 
dest. -pro'irij:-t tartalmaz.-' -
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JavaDat: AbszolJ,it ~dikációj&_a_gii!pőkóro~J megbet-e· 
gedések külöD:b9z6 ,.Jor.mái. _Nem: gümőkóros- ,meg
betegedésekben a str8p~o_iúy~ek S:hszolú~> Javai~ 
Ia.ta niúcs; i-elStiv indikációit_ a mindenkori érzé

. kenységi- ·_viisgá.l~t e~~éi;iye· ·_határOzza.-meg~ 

}:I·Ie~j~V~:.:.~~~~:oJ~ó-~~31~ Jta~Ó~.családi 
· anaéru~; . local/is-'- fÜlés:Zeti :. atJialmazás rilinden 
_,~tben! - -· 

Adagolás: F'elnőUeknek: intramuscularisa...J. a·.napi 
ad~g álttllál:lan 0~5-:-1-g,_ ll?-3'xim_á_lisan_ 2 g. ___ ., ___ .. -. 
Az egyszeri adag lehetőleg ne haladja mek' a_ 0,5 g
'_()~~ Az __ lljjekció~t cé}szer~ mélyen az iZoiDba adni 

---:es-az irijicl.álá:s'helyét'váltogf.ttni.' .,,,,>':·:; · 

lJ:itralutilbalisan' ·a-ria.pi·adag. öSsZesen·- :2~50 mg, 
max. l mg testsúlykg-ó aként; 
G];ermekeknek: Átlagos napi _adagja_20 _mg/~~súly~ 
'kg, napi 2 részletben im. adVa; a ·napi _adag _ni~m 
haladja_ meg a 0,5 g-ot. 'I'bc-s gyermekékkezelésére 
max: ... 30:-5~ _g_ összmennyiség h~ználható_! 

Me1lékhatás: Láz, bő~-eruptio, a VIII. agyid.ég ·bán
talrriazottságára- Utaló: tfuietekj 'tim~ vertigo, tinni
tus, ,hallási zavarq~_,és:süket~g, tm;~bbá.paraesthe~-
13,ia _az. ar~ n,_ V{llanrint_: re~~,i;t'rit~~j_o ,jel~·, :A: -bőr· 
·re!:fkció, an~ihistaminoJrn:al _általáb~; rendezhető. 
IIUzamosalJ}:)_. adttgolá.s 'eset_én -els~so~ball __ á. VIII. 

_ , agf.idCg- vestibulaiis. Plexusá-b kQrositJa~-:eZé~t időn
kérit·-~ a ke:zelés tart:arll~ aiatt ~ ká.lori~_-és audio-
nletriás- viZsgálat elvégzéSe:jaVaút.-- · . · 
· Fehét:je~ hámsejtek és ·c)rlindérek··megjelenése a· vi
zeletben vesekál'osodásra'- --utal.' >A :veSek-ái"osodá-s 
megelőzéSére ha.szhosllak-látSZik' ai · alkaliiálás.-
N agy __ ~df.t_go'h;, folyama~s _ ~ka~z;n_a,zás_a __ :qtáp. ___ 4ifej-

: .!ő,clő: ,r,e~te,ntia_ -13gy~b.- 'aop.tituberculoticuj:Íi.-._Ir~mbl-
nált aJ.kalrnazá.sával késleltethető. -
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·adni. I v. nem adható!- Lehfltőlegjfriásell_ké:S'zült 
oldatot kell- használni; hűt-élszekrényben __ 3 ~i--dg 
tartható el oldott állapotban. - -

Megjegyzés: ~~ c~ak ~rényre adható-~- egyszeri 
alkalommal. - (Lásd antituberculoticumokra vo
natkozó Eü. M. utasítást- a _663. ·oldalqri.;)';;;J+e:-. 

Csomagolás• I. lX l g + II. lx 5 m1 amp. 4;5o Ft, 
I. 50 X l g + II. 50 X 5 ml am p .. 225,- Ft. 

K-STROPHANTOMUSC K.Gy. 
inj. 0,25 mg 

HlOO 

ÖSszetétel: l ampulla; (l ml) -0;-25-mg K-Strophantosid:, 
10 mg lidocain. hydrochlor.-ot_ tartahnaz szeszes 
vizes olda.tban., 

JavaUatok: A _K-StrOphantomusc általÁbáu minden 
ol:yan esetben alkalmazható, ;ahol a keringés gyors 

· javit.ására van szükség és intravenás K-Strophan
tosid injekció alkalmazására ninc~ J-ehetőség._ Car
dialis _ deco;mpensatior coronaria-sclerosis,. súlyos 
fertőző betegségek során kialakuló keringési elég
telenség, rp.iftét, szülés előkészítése szívbetegeken, 
fenyegető decompe~a~io. _Akut esetekben (aSthma 
cardiale, tüdő-oedema)_azonnali_hatás szüksége ese
tén az intravenásan ~ató K-Sirophalltoaid injek
ció ajánlatos. 

~dagolás: A K-Strbphantomusú kizárólag muscula
·risan alkalmazható. Első adagként általában %-1 
ampullát adnak mélyen a farizomzat ba: szükség ese
tén ez az _adag 4 óránként _]llegismé_telJ;lető. 

, A_ K-StrophantomU:Sc-kúrát több napon, ~Setleg 
néhány héten át lehet folytatni._-----:-:- _Ha ,a:,beteg 
előzetesen digitalist kapott, tanácsos 1-2 napig 
várni a K-Strophantomusc alkalm'azásával. 'Élet
veszély eset-én kis adagot ilyeh esetben ·is -lehet 
adni, igen óvatosan. 

Megjegyzés_: lfilfc_ Csak vényre adható_ ki.' Az orvos 
:rendelkezése szerint (legfeljebb hároni alkalouimal) 
ismételhető. · · · 

.:_Csomagolás: 5 XI ml-amp. 2,-- F-t, 
50 X l ml amp. 20,- Ft .• 
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K-STROPHANTOSID K.Gy: HlOO 
i nj. '0,25 nrg 
ö~~étei:-1 ~P· <Í ;:t)_o:2_5-~g K-st~opháiitosid._;ot 
' t·artalri:laz szeszes· ·vizeS oldatban. : · :· ·' 

Ja~~~'a~~k: _ Ű~dia~ 'd~O~p~llsaÚo; ·;;~~~naria-Scle-
r()sis, asthma_ cardiale, tüdő-o~dema, paroxysri~alis 
tachycardia, -·súlyOs fertőZő 'betegségek:-- Súlyos 
műtétek -előtt. Általában -:rninden Olyan "eseitben, 
amikor a -keringés gyors-javitása szükséges. 

_Adagolás: .Els&.: ~dag}cént·-:reridszerint_ gyors hatáe_ el~ 
érésére 0,12~,25-_ID.g (%-1-aD?-P-) K_-Stropp.an:~ 
tosidadása ajánlatos, mindenlwr lassan;'iv._Siü~~ 
ség. szerint .· BZi a.z ·adag -megismételhet_ő. ·J\{ásódik 
napon szükség- e~t~n._ az_ adagot 2X9,25 mg-ra 
(2 arop.) lehet emelni. A K-Strophantosid, kúrát 
több napon, esetleg néhány hételi ·át folytatjpk', 
az esetek súlyosSágaszerint. ---::-;Műtét előtt napOrita 
0,12~0,25 mg O~-l·amp.) adható'néMny napon 
át, ugyancsak lassan, iv.· ~ Cseé9erilőknek és kis
gjrerril'ekeknék_O,O~O;l mg (0,2~;4'nil)_; nagyobb 

"' gyerrnekeknek;O,l~,l5 mg (0,4--0,6 ml} adható 
iv. naponta·l:'-2-szer.·· .. 
. Ha '8.- b~teg_-f3lőzetefiéil. '{ligii'alist' ~:apo_tt'; _ _ : 
-Várni H;ell_ a' -~·Strophantosid.':·irijekci?': -. . __ -
Éle:tvéSZél,Y _ eseién -te6nészeWseri.'. ·egés~ ·kiS __ a_d_'ago_t; 
0,1-mg:ot, azoDnal is1ehet'adni, s6t·.szük_Ség·esetén 
ezt meg is lehet ismételni. Célszerű ·á K-Sttophan
tosid injekcióval P~@á:;~kor f~skendőbe vis;sza}:lú- -

. zott .vé;l,'rel yagy _:fiziológi-ás :konyhasó-oldattal~·hígí. 
-taní. 

Megjegiz.SS; -~8:~_ CSak- véŰ:yre·-adható __ ki.· A' .. ,'~,,.,;,,, 
·- i-ende~eiése szel-int (legfeljebb' lukom· allmloirunal).• 

isniételhető. 

~~ui~Ólás:.P--fíXl ml.2,- Ft,_ 
b. 50 X l ml 20,-c+ Ft •. 

STRYCHNINUM NITRICUM Ch. 
inj. Ö,l% éS Ó,2o/o 
Összetétel.. l. amp.' (l ml) ·l mg, ill. 2 mg,~tr,j"<J!'i 

nitric.-ot tartalmaz. 

36o 

· Jav~_Uatok: J?-m~rültségi állapotokban, reconvalescen
~taban· mmt altalános tonizáló szer;· Mozgató' be
Idegzés bém:t}-ási (Heine-Medin-kór),_ enUresis 
noct., anal.?ptzcumként kábítószer~mérgezések ese
t-én és fertoző betegségek következtében fenyegető 
collapsus ban. . . ,: 

Adagolás: -Naponta vagy· másodnapo:rikéil.t-;:~c amp 
Bé~ulások kezelésére fokozatosan emelkedő ada.: 
golásban. 

Megjft,ayzés: ~~ Csak Vényre adható ki. Az orvos 
rendelkezése S7..erint '(legfeljebb három alkalommal} 
ismételhető. -

CsoniagÓlás:·b~-lŰXÍ mi'O,l% 2,- Ft; 
b. lOXl ml 0,2% 2,- Ft. 

STRYCHNOTÖNIN Ch. 
inj., drazsé 

y 100 

Összetétel:-! amp. (l ml) 50 mg natr .. methylarson., 
l mg strychnin. hydrochlor.-ot, 
l drazsé 3 mg calc. methylarson., 0,5 mg str:Ychn~ 
hydrochlor.-o~, tartalmáz. · 

Jav~~a_tok: Neurast_henia, hysteria, chorea, ,_tabes, 
tJ;aumás neurosis; gyomor-,_ bél-atania ·_ réccinva.Ie
scenti~, impotenti~, sphinc_ter-gyenges~g;- neUritis 
motoriCa, alcohohsmus, depress.iók, idős egyének 
pneumoniája, látásélesség fokozása. _. , 

Adagolás: Naponta vagy másodnaponként 1- am p. sc . 
Naponta 3 Xl-2 drazsé. 

Megje~: ~~ Csak vényre adrui.tó:·hl.:-'Az-~~rvos 
rendelkezéseszerint (legfeljebb-három alkalommal) 
ismételhető. 

Csomagolás: l O X l ml am p .. 2,---'- -Ft, 
100 X l ml amp. 20,- Ft, 
75 drazsé 2,- Ft. 

K.Gy. R 800 

Összetétel: l tabi. 2.5 mg cinn~izinumot tarlahnaz. 
Javallatok; A- cerebraJis keringés zavarai: arterio

sclerosis cerebri, apoplEixia és ce:febro~cranialis só-
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rülések utókezel~se; _ _egy~nsúlyz~:varok, migraine. 
A- pe~if~riás _erek megbet_egedés_eiben. {Bue:rger·k6r. 

. _ ~a.ynaud-syndroma;-, diabetes, -~cro~ya~sis}; -clau,. 
dicatio. intermittens; -pa-raesthesw.-, trophikus .zava-

. _ rok- kezeléSére. · _. . .-.-.. · 

AdagolAs: Nitponta 3Xl vagy_3X2·tábiett8!-:hónapo-
kon keresztül, rendsze_resen. -Érzékeny -betegelmél 
ajárilatos_ a- kúrát- napi -3X-l ;-t!}bl.-val. kezdeni és 
fokozatosan emelni az adagot. .:._.· __ , 

n,agyobb 

nap~~v~ _,_ ,, _____ . _ :- ,_-, __ , 

Megjegyzés~ ~>-14 Csak--v~rlyré Sdliat-6 ki.' Az-OrVOS ren
delkezése szerint (legfeljebb három alkalot_n.;l?-a!) 
ismételhető. - · · ;:: 

Csomagolás: 50 tabi. 2,30 Ft. 

SUDEOL B. 
old. 
'Ös.szetétet~--1 üV~g-·(50_ g Oldái) .,ts: -g ·acid!_-.:~~J!C;I., 

2,5 g·catllphor~; io.g·resorcin.~ 11,25 g uret~n.-ot 
tartalmaz:·vizes oldatban., · · 

Jav8lla'i:: :Kóros·izzadá~. 
Adagolási Külsőleg. 

Megjegyzés: ~~ v énY némlk~ül~· ;:if~,!~~=~~n;:::;~1:~;~: /,~' , j ebb a legkisebb gyári c~ 
felelő i:nen:nyiség adható ki. 

Cs.O:~!',~_: __ l Ü:Y~g (~O ~)--~-~30F~~--

Adagolás:_ Csecsemők .és gyermekek egész napi adagja 
0,3(}-0,40 g .testsúlykg-onként, 6 adagra osztva . 
Felnőtteknek ~szer 4-8 tabi. i -'-2 nipoU át 
Íne~zakítás nélkül. 

Megjegyzés: Vény nélkül is -kiadható. 

Csomagolás; b. 30 tabi. 2,50 -Ft, 

SUMETROLIM EGYT 
tabl., szirup 

s 300 

ÖsSZeté_tei:. l tábl. 400_ ing\mi~amekxaZOIUrti;--80 mg 
trimethoprimumot tartalri:uiz. l üveg szirup -0,5 g 
trimethoprim., 2,5. g sulfametOxazolum'ot·' ~artal-
ma z. 

Javall~tok: A-felső és alsólégutak infecti6i: akut és kró
nikus · bronehitis,-_ --bronchiectasia.- pneumonia, -ton
-sillitis, sinusitis,· pharyngitis. 
A- vese és húgyutak fertr5zései: akut és krónilrus cys· 
t.itis, pyelitis, pyelonephritis,-uretbritis. 
Nemi szeriJek megbetegedései: Gonococcus-urethritis, 
prOstatitis. ' 
Epehólyag é8 epeút gyulladásos megbetegedései: chole
cystitis, chólaligitis. 
A gyomor--bél rendszer fertőzései: enteritis, typhus 
abdominalis, pára-typhus, djsenteria:.
Bőrfertőzések: pyoderma, furunculus,_ SbS(3eSsus, 
sebferlőzés. · · 

Ellenjavallatok: Máj- és veseelégtelenség, vér-d:fscra-
sia. sulfo~d-tú1érzékenység, valamint te:rhesség. 

Adagolás: A készítményt akut infectio esetében leg
alább 5 napon át kell adni, általában pedigJegalább 
2 napi tünetmentesség eléréséig. 
Felnőtteknek.' terápiáS adag 2 X 2 t'abl.fdi€: (reggel és 
este étkezés után), 
fenntartó adag 2 X l tabl.fdie (reggel és eSte étkezés 
után), 
maximális adag 2 X 3 tabl.fdie (reggel és este ét4:e-
7.és után). 
Gyermekeknek 2_ é~es _kor alatt 1-;-2X% t~;tb,.,_2-6 
éVes ,l!:Orb~ln 2,X%-::-'% tabi.; _6-12- éveS· l;t:O:rban 
!! X ~-:-1 ,tabi. ét.keiés_ után .. - Szirup adagolása: 
2 éves kor illatt 1~2x :i adagol6kanBllal, 



2::6 éves korban 2 X 1--:-::-:2 adagolókauálla],y 
7~12.éve~ korban_~X~4 ad8.golókallaJJ_ai:_ 
reggel és_- fmte, _,étk~~ :~:tán. ·l adagoló~~n~l (~ nll) 
szirup 20 mg triinethoprim: _é_a 10q Irig ~Qlfail').etoxá· 
zolumot tartalmaz. 
Akut infectiO .-es~tében' .l;l;; :feilti · ~agok -r{) vid-. id 'éig 
(5-6 napig) tartó--kezelés sot:án-_napi 6 __ -_wg__tri
methoprim + 30_·' mg su1fame_th?xazol t~st~úly-_ 
kg-onkénti ada2ig em~lhetók, nap1 _2-~gye~~ reszr~ 
elosztva. Gye~ekelalek'6-éves kOr._!:ilatt a győgy~ 
szer adagóláSa megfontolandó. 

Me~é~a~:~ 0Ro__,ss~ _ _._k9~~~t,, fejfáj!Y;, : gy_o~O-~IJ-a?:a~ 
~zo-~~;~_m~lY~S;~h~iiyás; ~t"ágyt,alans4g,,_gyógyr;zer-. 
ex'a~thenia._ -~osszanJ;~rtó-adago~"a,latt v_~gy arra 
dispon8.lt>~gyéri'ekben legtöbbSzör i-evérs~bilis_,hae~ 
matologiai -elváltozások (agranul_ocyt~sts,, le~?; 
penia)" előfordulhatnak.:·. KorlátOzott :·vesefunkmo 
esetén "'a- kumuláció veszélyének- -elkerülése·. végett 
- Csak ·redukált adagok-adhatók ·.~'a plazrriakon
centráció meghátárM:ása-- ajánlatos; .Hosszan- tartó 
kezelés alatt a-·vérkép-rendszer_es .ellenőrzése: szük
séges.·Az.esetben,-ha-a kúra -alatt exanthema kelet·. 
kezik a gyógyszer szedését azonnal be kell szün-

: tetni.'·A kCzelés·ideje alátt.a megfelelő :nl.ennyisé~ 
foljra-dékbevitelről gondoskodrii l~ell. · _;, 

Megj'~zés: ~-~$. · ÓS-~k-. ":~~}~-e:- a'dliat4 )d. 
ren<i{l}ke_~ sU:lrint (légfeljebb három 
'isrilé'telhEitO: -.:...._A ·tablettát az 
kell térítésmentesen kiadni a bőr- és· 

--·ban gyógiszeielés-alatt állO 

Cst.~goi~: 20 tabl., ü~;1o Ft,'l üVeg_·. zirup 6,'-'-Ft 

SUPERSEPTYL Ch:-'k 
irti· 2 ~l és 5 ml; tabl. 
·összetétel: 1-amp. (2 ml) 0,4 g, l aiDp; (5-ml)~l 

diinidin. natr.~ot tartalmaz. 
l tabl. 0,5 g sulfadimidin.-ot tartalmaz. 

JáValllaa~t~~k~-;~· .;:~~~~~ 
és ~ 

AdagO!ás: I nj.:· Átlagos adagja felnőtteknek··naponta 
5-10 ml, kutgyermekehmek 0,5-1,5 nil; 2-8 é1)es: 
n6k 2 ml, 8-1 O évMnek 3-4 ml kizárólag i1itra· 
venásan, laasan befecskendezve. Szükség: esetén a 
fenti adagok még aznap megismételhetők. Egyéni 
túlérzékenység esetében a további adagoJ4st azon· 
nal beszüntetjü.k. - Tahl.: Átlagos""'~ fel· 
nőtteL-nek 1-3 g (2-----6 tabi.) pro dosi,_ 3-12 g 
(6-24 tabl.) pro die. Dysenteriában az első 3 ·na
pon át 3)(2 tabl., a negyedik naptól -3 x l -·tabi. 
24 tabl. elfogyasztása után szünetet 'iártunk. 
Gyermekeknek 0,1-0,5 gfkg a kezdő adag, 'majd 
hatóránként ennek negyedrészét adjuk két_ n~;tpon 
át étkezés után. Súlyos fertőzésben a láz Inegszű· 
nése után még 2-3 napig adjuk. · 

Megjegyzés: ~Csak Vényre adható ki. Az orvos ren
delkezése·_-.szerint (legfeljebb három alkalouimal) 
ismételhető. 

Csomagolás: b._ 5 X 2 ml amp. 2,~ Ft, 
b. 5 X 5 ml3,40 Ft, 
b. 24 tabl. 2,- Ft. 

SUPRACHOL K.Gy. 
drazsé 

J 720 

ÖsszetétCI: l drazsé 0,25 g acid. dehydrochol.~ot 
tartal!-Ílaz. 

Javallatok: A máj, epe és epeutak megb~'-tegedósei, 
(máj-cirrhosis, cholangitis, icterus_ simplex, chole· 
cystitis, cholelithiasis, cholecystectomiák útáni 
panaszok). Mint diureticum adjuváná cardialis 
oedemában, ascitesben. Az ideg-és elmegyógiá.szat
ban migraine, melancholia, depressio esetén. 

Adagolás: Naponta 3-szor 1-2 drazsé. 

Megjegyzés: Csak vényre adható ki. Az orvos ~Emdel
kezése szerint (legfeljebb három alkalommal) ismé-
telhető. -

Csomagolás: 20 dramé 2,- Ft. 
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SUPRASTIN . EGY.T 
i!lj., tabi. 
ö~~léteh l_ltffip; (1---ml)-0;02 ~-chlorop~amin~-hydi-'1:>-

chlor.:.ot,- --- .. :, '- · 
1 tabL .0,025· g -chloropyrámin;- hydrbchlór • ..:ot ·tar~ 
talmllz. · · · ·- ·" -

Javallatok_: Allerg~. Í.:ötőhártYa·g~aclás, rhinitis 
· .Vasomoiorica, széllalá.Z, urticaria, Qui~cke-oedema~ 

szérulnbetegség,. _ gyógy~r-exanthema,__ asthma 
brOnchiaJé~: allergiás b_őrgyulladásJ ekzema. 

.-: A~6-~S:T:&'~P:~llta_:_;_:~--"_'_-4;~_s~er_~~~ ; __ :-e~eueg · -2-_-:tabre~t~ 
étkezéS : Jrözben ·-vágy_: napont~-- 1-:-2 ampulla -~m~_ 
Anaphylaxiás iilidckbait~_'heveny-és' súlyos esetek-. 

ben ajánlatos~- kez:Iést-_óva~os-l~V~--~· ~~!E~~:::: vezetni, egyé}:)kéD:t. mtram_usc~rrs~n 
Főleg jármúvezet-ők, magasbu.n 
pen dolgozói~ csak az orv~s _által -
kenységnek- megfelelőerr ~- ~Iőí;~ ádagba;ti i<>i<"dh•e, 
tik! Alkalmazásának időtartama 
italt fogyasztani. 
Gyerrnekadagok: 1-12 
naponta %, tabi., 1-6 'éves -· 
ponta 1 f3 tabi., 7-14: éves ko:ng 
pont~ %. t_abl. 

Megjeg)•Zés• "'c:(~~:;::;'~';,~~:: :k!~;~:i!J)~:g: ; 
telhető~:-· 

_f::sonuigoiás: 5)Ú ml amp. _3,2·0 F.t, 50 X l _-ml.:~P· 
32,.,- Ft; 
20 tabi. 2,30 Ft •. 

SURAL .. Gk 
tabi. 
Összetétel: I' tabi. 250-nlg ethambU:tol hydr.ocluoric-ot, 

tartalmaz. 

Javallatok: Tüdő·tuberriulosis; -ae· Csak 
statimunak (pl. Isonicid, P AS, 
zinamid, Cycloserin, 
aával, a szoká.sos módon 
e:Y~t.ekben, ar,-.elyekbeD. az 

használt tuberculostaticumokkal szemben· -rezisz
tencia alakult ki, a Sur al a fenti készitmériyek kom· 
binálásával eredményesen értékesíthető,- féltéVe, 
ha a_kezelés során ezeket még nem-alkalmazták.:' 

Adagolás: Egyes _,rizsgálatok arra utalnak.• ·_hogy az 
·egész napi adag egyszene való bevétele elqnyösebb. 
Az egyidejű táplálékfelvétel a felsiíVótl.~m gá· 
tolja. Az első kezelés során az -ada~(napónta test
súlykg-onként 15 mg. Más tuberculostaticumok 
ettől teljesen függetlenül adagolható}{. A már kezelt 
(rezisztens) esetekben az adag napOnta testsúlykg
onként 25 mg 60 napon .át, majd .naponta .15 mg, 
az eddig még nem. ad-agolt: másodrendű tuberCulo· 
staticum szokásos adagjaival kombinálva. 

Mellékhatások: _A ·készítmény nagy része a-vesék-útján 
választódik ki, ezért .-csökkent- veseműködéskor 
az adagolást· a szérumszint --meghatározásával, 
egyénileg kell megállapítani. Mivel a készítmény a 
szemen specifikus mellékhatást_ oko2fliat; ·á_-zátás
lr:árosodásban szent'edó betegek· -(pl. recidiVáló -szem
gyulladások, cataracta, neuritis n. optici, diabe
tes retinapathla stb.) kezélésekor különiis óvatosság 
8Zl"ikséges. Az esetleges látászavarok a látótér be
szűkülésében vagy színt-évesztésben nyilvánúThat
nak meg. A lr:ezelés során kialakult Bzuhjektiv látási 
panaszokat múulen e8etben elle'f/)Jrinük, mivel ezek 
néhány betegnél a látásélesség objektív cs_ök:_kené
sének jelei lehetnek. A készítmény adagolásának 
megszakításával.néhány hét ·vagy hónap-múlva a 
látásélesség csökkenése megszűnik. Ezután a meg
előzőknél kisebb adagokkal tovább _-fplytatható_ -a 

_'k(zelés anélkül, hogy ez amellékhatáS úJbóiineg-
. 'j?lerine. - ,_ _ .- __ _ . _ _ _ _·: 

AJlatkísérletekben magzati károsodáS' nerri" volt 
ldmutatható, mégis fennáll aruiak lehetősége, _hágy 
a kezelés kapcsán terátogen· hatás kialakulhat~ 

Megjegyzés: -~ Kizárólag_ ÍekVőbeteg·gy;1gyih.~ézeti 
(gondozóintézeti) ·felhasználásra· van for~Jo:i?-ban. 
_A ,z intézet készletéből kell a betegnek: térí,tés'lliente

-sen kia,dni. (Lásd E~. M. utasítást a 663, oldalon) 

Csomagol1Ú!: 100.tabl._4_5,60 Ft, 500 tabi. 228,- Ft. 
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SYMPATHOMIM EGYT B 100 
ip:j., csepp 
ö_..;zetét:ei::--i,amp-(1 ml) o,06 g·-~paethainin. tart. 

neutrum~:ot; ___ .. __ , __ .... .-_: __ :, _ . 
l _ ü;v,eg (10 ~) l, g sympa;e.t_ham:_ tart. ri~utrurnot 
tartalmaz 10 ml szeszes.vizes oldatban. -
l Üveg_ (25 'nil) 2,5-Szeres ruitóany'a:g-mennYlséget 

-_tartalmaz. 

Javallatok: .. Fertőzése.s megbetegedéSek, ---elsősorban: 
tb. pneumonia, recon~ 

· és keze-

:AdagOlás: "·Szükség esetén.-. napóitta; 1....;.....:...3-szOi:·r-2 
"atnp. iv., im. vagy-sc._ Naponta 3-szar 10-20 csepp. 

Infúziós 'oldathoz:is hozzáadható/-

Megj~és_::;I-c_ Ós~k Véri;Yre'_~dhatÓ_-~i ... Á:(~_~vci~ re~
-- __ <lelke~é~~- ·a_zer:4l.t._ , (legfeljebb . ·p.áróm __ ~lkal,;nnmal) 

· iSmételh~tő. - - - -

CsonlligOiáS:-.. b.- 5Xl:-ml amp. 2,50-.Ft,- -- -
b.cl üveg (10 ml) 2,80 Ft; b. l üveg (25 ml) 
C6,90Ft. 

SYNAPLEG EGYT 
tabi. 
Összetétel::} t~bl. 5 ing pempidinuin tart:·ot 

maz. 

, J_~yal~li.tok;·E~~eritialis és_ rfiaJiknlls hjpert~~i-o milld~ 
azon· esetei, ahol közepes vagy ho:Sszabb_"J:t~tású 
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g~lio~cbénító:r,:~ ~an szw.;s~g_ .. : 

az 
egyszeri 
növel jük. 
terápiás adag 

szöri elosztásban. - A Synapleg·.' -Raus8dyllel, 
Chlorurittal és -HYPothiaziddal együttesen is· ·alkal· 
mazható, de ebben az esetben az ádagok megálla
pításánál figyelembe kell- venni azt a tényt;- hogy 
az . említett vegyületek potenciálják a Synapleg 
hatását. - Mellékhatásként orthostatikua collap
sus, székrekedés, gyomor· és bél-atb~a_: j_~tkez-
het. -

li-fegjl\,")'zés: If-4 Csak vényre.adható ki. Az orvos ren
delkezése szerint (legfeljebb három alkalommal) 
ismételhető. 

Csolnagolás: 5Ó tabl,--_2,- Ft. 

SYNCUMAR A. I 210 
tabi. 

Ö~szetétel: -1 t'itbletta .2 mg acenocoumar~Í.-ot 'tartal-
maz. 

JaVallittok-: 
Megelőzésre: 
a} rövid ideig tartó 

nagyobb sebészeti beavatkozás és mútétes szü
lés után áltaJában az 5-6. naptól keZdve. 

bplOSszú ideig tartó' 
r heUmás szívbetegségek :(kivéve· endOcarditis 
lenta akut bak_teriális endocarditis esetét), ste
nosis ost.ven.'·Sin., súlyos -és halmozott angina 
pectoris (thrombosis prophylaxisaképpen); myo
cardialis infarctus (coronaria-thrombosis) után, 
arteriás keringesi zavar, idiopathiás familiáris 
thrombosis-hajlam, embólia~hajlam .esetén. Ha 
a, felsorolt szívelváltozások pitvari fibrillatióval 
társulnak, a prophylaxiS .külöriösen -javallt. 

_Terápiás alkahnazáárá: 
thrombophlebitiS, phlebothrolnbo~; , arteriás 
thrombosis, embóliák esetén; · '· 

EllenjavaHatok: Haemorrhagiás diathesis;'haematolo
giai rendszerbetegségek, veseelégtelenség, súlyos 
májártalom, extrém hypertensio (200 ·Hgmm-en 
felül), endocarclitis.lenta, akut bakteriális endocar
ditis, lactatio,- graviditas. (abortus után - 8 nap
pal-- :és. menstruatio--.-alatt ·atlható), gyomor· és 
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bélrendszer __ fekélyei -és rosszindulatú daganatai, 
_tüdő és hllgyiltak_röaszindulatú,da.ganatai,.retino~ 
pathiával járó· diabe~t.es, alcohol-abusus, -táplálko~ 
zási zavarok,_ .. :K~ és:.- C~ vitamin_-hiány" agy-: 
gerinevelám ű tét Utáni állaPot,'. cache::ria h a labo-
ratóriumi ellenőrzés· .lehetőségének _vagy -a 

. : (\:,oyü~tműködésének_ hiánya. 

Adagolás: A kezelés-megindítasa előtt a májf~Ci6 
és vizeletüledék vizsgálati, á prothrombin-:.aJrtjVitá.s 

. -és a vércsoport meghatározása, valaniint ~-ha 

van rá --_a székre~t~~~~~;~·~~:~~·:~:~~~;i~ Az adagolás mindig i1 
hetőleg: -egyszerre,. 
kell bevenni. Első 
~Továbbiakban a 
től függőerr kell 

20% 
optimális 
majd 
dozást_ nem 
gálatOL 
ta, később hetenként 
hMm.aturi~!)-_· · 
Hosszan. tartó-_ kezPJés esetén, DeHniOl>b 

_ · nélküli~-= prothrorri'l?ifl,a.ktivitás-. 
-után, 'együttműködésre 
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ban- elegend~- a 
a. -.vizeletüledék 
A fel 

tosid, barbitur.at, 
gluth~~-inri~ -adása· 

gottesz szükségessé. Természetesen ezen szerek el
hagyása fordított iráriyú Syncwnar-d6zisvált0zást 
igényel._ Az előző_ kölcsönhatásokra a_.máa _gy:ógy
szerek adagolásakor is gondohll_ kell: pl~_ tólbuta
middal kezelt betegen hypoglykaemiás, diphenyl
hidantoin-terápiánál intoxicatiós lehetőség fordul
hat elő a Syncumar alkalmaZásakor.'-'~;:;.~'-'·-~"" 
Az ACTH és cortison-készítmények általában ·anta
gonista tulajdonságot mutatuak az anticoagulan
sokkal, de mivel gyomor-, nyombélfekélyt aktivál
hatnak, közvetett úton okozhatnak vérzést._ -
Alkalmaz&!ának időtartama alatt tilos szeszes italt 
fogyasztani. 

!\-Iellék.ltatás: Kisfokú vérzésesetén :iltalábfiri elegendő 
n,z adagot. átmenetileg.- cSökkent-eni va.gy egj-két
na.pon át kihagyni. Súlyosabb.vérY.és esetén,,rr:ely 
az előírt rendszabályok mellett (prothrorn_bin-~ti

. vitás és vizeletüledék -rendszeres ellenőrzéSe}' alig 
fordul elő, a kezelés beSzüntetése·.- esetleg frissvér
transfusiója és iv-en: K 1-vitamin edása __ szülcséges. 

1\olegjegyzés: 1ft Csak vényre adható_ ki egyszeri .aJka
lommai. 

Csomagolás: 50 tabl. 2,- Ft. 

SYNTESTRIN K.Gy. Q 210 
drazsé, olajos in j. l és 5 mg 

Összetétel: l drazsé l ·mg diaethyistilboeStrOL · di 
prop.-ot~ 

l amp. (l ml), l, ill. 5 mg waetbylstilboestrol. 
diprop., 0,1 ml alcobol benzylic., ol. pró inj. 
ad l ml-t tartalmaz. 

Java1latok: A petefésZek csökkent vagy IÚáriyió'mű
ködéséből eredő genitalis megbetegedések (amenor
rhoea, climaxos panaszok) _és_ extragenitaJi<J 
megbetegedések, bőr-, szem-, ízületi, idegbetégsé
gek. Prostata-hypertrophia, prostata--rák,- --·ulcus 
vantriculi et duodeni, penis-plasztikai műtétek 
(erectiogátlás). 

Ellenjavallat: terhesség. A. Wrhesség ·atatt'alkalmazott 
dia.ethylstüboestrol a leá.nyut6dokon: oo>t ·okOzhat. 
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Adagolás: Általában naponta vagy másodnapo~kónt 
l ampulla i. -musc., m: napont~_-!-? drazs~-~:-

Megjegyzesi __ ~ Csak v'éhjrre adható-ki~ AZ· ori_Ö~- ren,-_ 
delkezé_se--szerin_t (legfeljebb három- ~alonimal) 
istrlételhet.ő: 

Csomagolás: 20 ,fua_záé_ 2,.:_ Ft~ 
b. 5 X l ml am p. l mg_ 2,--:-; f1't; 
b. 5 XI ml amp. 5 mg 2,50}J't. 

SZALICILSAVAS kauc8Uktapasz 40% 
B. 

: Ö_s5z.etétel: 40%- _acid. o salicylic. tartalmú 
.tapasz 1,5-2,0 g 100. ·cm2-ként.· 

Javallatok: ~ylosis; ela~; 

AdagoláS! .. A:védőié~" eltávoÍítása · után 
nagyságú darabotJelragasztant 

- :&Iegjegyzes:·vény-·-iiélkill iS kiadható. 

Cso:Úi:~goláS: 6cffiX9em,-l niXIS·-cni. 

TANNOCABBON EGYT 
tabl. 

J 500 

Össietétel: l tabL 0,12 g carbo activ.:.' 0;12-g S.ibun;t-~ri_'·: 
tann.-ot tartalmaz. - · · 

JavaUatok: Hasmenés, mérgezés és fertőzéses gyoni'ór-
és bélbántalniak. 

Adagolis: N ápónia_ 3-szor _ i.!._3 -tabi.' 

Meg)égyzés: Vény nMkül ie ~dh?-tó. 

Csomagolás: .. h ... _-50"~abl:'2,~_,F~ .. ,. 
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Javallatok: Elalvási zavarok, kor:ii ébredés _és átalvás 
panaszok, továbbá njrugtatá.sra~ 

Adagolás: El;;_lVási zaVarok esetében· 1-2_:-tabletta 
egy ·óráva~ a lefe;kvés előtt. - Korai ébredés--es át
alVás.i -panaszoL-nál-Ie~ekvés· előtt l '--2 tabletta.. -
NyugtatáSNi Jelevő ~ betegnét· reggel és'}~élP.~n ·l-l, 
lefekvés előtt I-2-tabletta.'"'-- Tartó_s'c.-3l_w;~ cél
jára kezdő ada:gként két-, majd,, hatóránként 
1-1 tabletta. · 
.A- gyógyszer bevétele, ill. alkalmazása után' 8-10 
6rán belül, vagy folyamatos -szedése, ill. kezelés 
esetén __ a kúra időtartanta_alatt járművet_ vezetni, 
magasban vagy v.es~lyeS _-gépen_ dolgozni-,tilos. 
Alkalnmzá.sának, ill._ ha,tásának tartama alatt tilos 
szeszes italt fogyasztani; 

1\-legjegyzés; tf3 Csak vényre a-dható ki. Az o'rvö~ ren
. delkezése··szerint- (legfeljebb _három _alkalommal) 

ismételhető. 

: CeoW.agoJás: 20 tabl. 3,- Ft; 100 tabi. 15,- Ft. 

TAVEGYL EGYT 
tabi., in j. 

Gooo 

Összetétel~ l tabi- l mg, l amp .. 2_ mg clemastinumot 
tartalmaz (hydrogenfumaricum alakjá~ari). 

Javallatok: Akut és krónikus allergiás folyamatok, 
felső légúti allergiás megbetegedések: rhinitis aJier
gica, rhinitis vasomotorica, pollinosis. .A:sthma 
bronchialéban a kisérő tünetek (nyálkahártya
viszketés) ell y hl tésére adhatO.· Akut é:s-, kr6:nikUs 
urticaria, Quincke-oedema, pruritus,_ allergiás _bőr· 
megbetegedések, gyógyszer-_ és alim~ntáris _ ex~ri
themák, kontakt-dérmatitis, neurodermatitis, aller
giáS der:matosisok, nem specifikuS bőio-affectiók. 
Adjuvánsként akut é~ krónikus e~zemák- keze
lésekor. 
Prophylaxis céljára például }x>llell-iinm:1in.oterápia, 
kontrasztanyagos vizsgálatok előtt _az allergiás 
jelenségek kivédésére. - - ' 

Ellenjavallat: Kifejezett eU:énjávallat ez ideig' íiem 
i~m:u~re-tes~ ~e terhességben:a _T avegyl injekció a}kal~ 
mazása csak kivételesen súlyos eSetekheTI ajánlhat6. 
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Adagolás:_ Szokk:os ·adagja"fel'J!Óllekiieic '·r,eggel és 
1-1- tabL vagy--1'-1' airip.· ün~ ·vagy--se~:'A 
adag __ szükség_ ;ewtén 3~4. :tablettát:a, is .~1l1~lh<•W 
.Az inj~kció lilaxim~.-riaphtdSgj:;t 3 
Prophylarlso-céljá.ra .l amp.,.közv:-etien'-9,- feÍMtel~c : 
zett~it- aJle~;giás:r,eakcÍót.J4váltó .beavatkozáS. (gyógy •. 
szer;. ·röntgenkontrasitíinyag). előtk,,-------,.· Desensibi· 
lizáló . _kúra ... esetéR_ .prophylactikusa-ll _ az .allergéJ> 
injekcióval együtt· céLszerű adni._ . . ; 

.Gyermekeknek:; 6---o---~2.: éves._korig B. szokásos_; adag 
reggel:és este_-~/2----::";_~/2 ta,_bl.:.. , - :.- -· 

nerrtliíVMt 

Nkalm~VZiisa foJwzott_- élővigy~~atÓsság~t 
ezért például jármüvezetőknek, 
veszélyes gépen dolgozóknak csak az 
kenyoognek: megrelelő adagban ·;;:dihö:~ió::"1;;;,,;;~;í; :;.:~'+'• 
kúra alatt alkohol fogyasztása tilos! 

Megjegyzés: ;fc Csak vényre adhát6 ki. AZ 9rV9~i",r_eri_~~ 
delkezése szerint (legfeljebb három alkal01;nmal) 
ismételhető. --- "'· 

Csomagol~:. 20 lábi •. ~;9o-Jf't;' 
5X2 ml 5,50'Ft. 

TAXIN JLGy. 
tabi. 

" ~ss~ÍiiÍ~!-- i tabi: 

Ja:Vallát': Hashajtó: 

Á~g~~is:·_:%~2 i~l;lÍ~ :~~-~','lefekvés előtt. Irő~:~~--' 
- ··:to'san:"legfeljebb:egy hónapig··:szedhetd. 

·rtlégje~: v ény Tiélkril iS Ici~ tó·. 

Csomagolás: b. _10 t.abl .. 2,---:- Ft. 

TERAMINAL Ch. 
bélbe" oldódó drazsé 
Összetétel;: l drazsé m< a'~''"' p·arrúrioSc•l.'Wt~rtal, 

lllfl>lt· 

JavaUatok: A tuberculosis minden ,.,........:. pulmonalis és 
extrapulmonalis __,.._ formája. Egyéb antituberculo· 
ticuruokkal (Isonicid, Streptomycin) kombináltan 
adagolva, a rezisztencia,·kialakulásának:idejét
az említett gyógyszerekkel szemben - lényegesen 
késlelteti.: 

·Acbgo1is: ÁtJágo~ adagjil · fti_Í:iiőtt_~Jill-~~:'.- ~ontn, 
30-40 drazsé (9--l2_g) étkezés-utált. 'Ai:ri8ifu.~ben 
·a bBte$' ennél többet (legalább napi 14 -g-_dt,- kb. 

- 50 ·drazsé) b~ tud venni, ez :iz antitubercu\ótikus 
hatást-lényegesen fokozza. 
Gyerniekek /itlago8 napi adagja:·. ű-_:9 ~Ves kórban 
10-:---29_ ~~T.Sé _(3~ g), ~-:-l~. éy~s kót_b_~n. 20-
30 dr~Z~é (6.:_9 _g). _LegkedvéZől:)b, terápiáS_~p.atás 
úgy érhető el, ha a beteg a n~:Pi adagot 3~-szerre 
elolvasztva vesii be. 
Egyéb antituberculotia-w11mal_egy-ütteSen adágolva 
js_ a. telje~ terápiás adagot kell alh:almazrü. 

1\'Iegjegyzés: Kizárólagfekvőbeteg-gyógyintézeti (gou
dozóintézeti) felhasználásra van .forgalomban. -
Az int-ézet 'készlet-éből kell a betegnek t-érít-ésmen
tesen kiadni. 

Csomagolás:--250 draZ~é 7,10 Ft. 

TEBEFORM 
·.drazsé 

}{,Gy. s 400 

Ö~zetéteh'l drav.sé 250 mg'J:ir-otion-ftmidümOt tartal-
mazo 

'1avaliatO~:. A- tuberculoSis -jmlínonalis és. e:X:trapUlmo
nalis akut, szubakut és krónikuS, _m'ás antituber
culoiicUniok iránt i:-eziSZiens e-setei: . - : _ .-; 
Egyéb antituberculoticumokkal szemben re:nnálló 
intolerantia, 

EDenjavalla tok: Graviditasban haszn,álatát _nem ajánl
juk. - Heveny gyomorbet-egség; gyomot-, nyom· 
bélfekély, colitis ulcerosa. -Máj-cirrhosis. Heveny 
májgyulladás_ (anna.k lezajl~H-, a rnájfuni;:c~_ó~ pró
bák rendeződése '·után azonba..'l. má1;- ·-adliató). 
Manifest psychopatháknak, morbus saCer ·eset-én 
az-Isonicid vagy Cycloserin kombináció-nem jaYa
.s:olt, mert idegrendszeri tünet.eket- okozhat. 
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Adagolás: Minthogy monoterapeutikurriként-- -adva 
igen· gyorsan.· rezisztencia fejlődnék ;ki:;,. adagolása 
csak· kombiná;ciókban"_c:élBzerű.-- A. kombinációs sZe~ 

-rek. közül.:a thiosemirni.rbazo:ri'-"'éS -az·- aethionainid 
: együttes· adagolása _::...,..::..:-:kéreszt~zisztencia miatt ..:...._ 

nem_ indokolt._:~ KombináciÓs szerként<bármely 
más ~~itü'Qe),'cill9ticllffi--{pl.· Isonicid, PA8, Cyclo· 
serin) alkalinazható.- - · · · · · ·· 
CélSzerű_ az-,a_dagOiást i>,z· egyé~ ér#kenySeg: éS' tűrő.
]fép~sség_ fj_gyel~m})evételével· _esetenkétit meihatá. 
roZiri. HuZamos ke~lés v;~gy fi,Z;á~litgospál nagyobb 

- adag a}kalrriaZása eset-én, a májfö..i:lkció ellenőr.zése 
·,-iíidp~Ol~. -_-_,::: :,_,, __ . -.. _ ~-~--- ,:_·_--:_---=- _- ; ______ · -_-_- ,-~, · __ -. : _ ·:- -.- - __ ., 

~ ~:dtí:néliY:~ff~ict~si;ÍÚeg_aMbJi~Ó~h~na:P~s kú-- --
raután lehet1e"J:}i~rni:Foly~at9s:iegre.SSio és_kOOve
ző bakteriológiai liátás eset~akezeiés g...:.:..:. g hó~apon 
át _folytatható. :: ______ ,.: ___ :_ :_: _____ : ____ ,:_: 
s~~ ,adagjC!_ jeln!Jtteknek_.~.,,Iú~poifta,: _ _o,~l g. 
Cé~zeru a kúrát nap1 l draZB?vhl kezdeni (0,25_ g), 
maJd másodnaponként l :drazsévaLemelni-á·szük-

. séges adagig. . ·····c++ 
A teljes napi adagot 3 részre -~-e:1osztva, étkezés 
után kell bevenni. 
Gyermekelmek: naponta t~'f(súlykg~o~é.nt_ 2Q-
25mg. 

Mellékhatások:_ Neurotikus tünetek (álmatlanság,-_· r~ 
megés, izgatottság). Ritkán ·aene éS' 'erijrhe gaB:ti-d-_ 
intestinalis panaszok, -emiatt azonban csak'kivCte
l~sen szükséges a kezelés megszakítása. __ 

Megjegyzés: + Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti 
(goitdozóíntézeti) felhasználá~a_ ,van_ forgalm:?-p_an. 
-:-.Az l?~~t készletéből kell .a be~~griek- ~f6rítés~ 
meritesen kiadni. (Lásd- Eü. M: utasítást ·a_ 663.-
oldál?~·) ---- · -- · · -' - · --

Csomagolás' 50 drazsé 11,90 Ft, 50().dJ,azo,é.J.J9,"-Ft,.~,c:c'2!""'··· 

TENDÓR Ch. 
tabi. 
ÖssZétt\teh I tabi. 20 .mg dlebiisoqllimnn ••il.fu":ie···?• 2'~rlt;.' 

· tattahliaz. ' ~-

JaValla~ok: A -h~erte~~o --~alame~yi- sz~án~ 
zel~; ,ideé_rtve a ·malignus·--szi:tkot· :is;-~ 
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. Adagolás: Egyéni megítélést igényel. Az adagolás be· 
állítása lehetőleg intézetben történjék. -
Fekvőbetegek átlagos kezdeti adagj8.- feui5tieknek 
'naponta 2-s~r l ta b!. (40 mg). A beteg tűrőképes
ségének figyelembevételével -ez, an;_ adag--3 -napi idő
közökkel-napi 2-szer 34 tablettával.(_~O. til~l.nöVel
hetó az optimális hatás eléréséig • .JáiOOe·tégek- átla
gos kezdeti adagja felnőtteknek naponta legfeljebb 
2-szer Yz tabletta- (20 mg), majd 3 napi időközökkel 
ez az adag napi 2-szel' Yz ·tabl.-val (20 mg) reggel, 
délben növelhető az optimális hatás eléréséig. 
A napi maximális adag a I5ü''mg-ot nem halad-
hatja meg. , 
Későbbiekben a. fenntartó adag napontiL ~3·s2m 
% tabl. Több_ hónapos folyamatos kezelés után 
a hatás fokozására th~azid típusú diureticummal és 
siükség sze~t más vérriyomáscsökk_ent5vel együtt 
is adagolhatO. · 

1\:lellékhatások: Alkalmazásakor - főleg túladagolás 
:-következtében -- ·nemkívánatos mallékhatások 

(szédülés, fejfájás, fáradtság, gyengeség;-haamenés, 
szájszárazság, látászavar, hányinger, orthostatikus 
Collapsus, potentia-zavar, esetleg gyakori vizelés, 
illetve nycturia) átmenétileg · előfordUlhatnak, de 
az adagok csökkentésével a.minimun:ira mérsékel
hetók, -illetve -megszüntethetők. 
Veseelégtelenségben csa:kfokozott-6vatOsSággal ada-

' golható. Meleg ·időben- a.készítmény·hatása· foko
zottabb, ezért -az adagot mégfelel6€m csökkenteni 
kell. 
A gyógyszer alkalmazása -fokozOtt elővigyázatossá
got igényel; -ezért főleg járművezetők, magasban 
vagy veszélyes gépen dolgozók' csak az orvos· által 
- az egyéni érzékenységnek megfelelően - előírt 
adagban szedhetik. 

Megjegyzés:·~ Csak vényre adható ki. Az_ oryo_s ren
delkezése- szerint (legfeljebb három alkalommal) 
ismételhető. 

_CsomagoláS:' 50 t li b l. 2,60 Ft,- 500 tabi. '26,- Ft. 
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nausea, 
a :iiyeiV- és 

összefüggő beszédhiba. 
ralisan alkalmazVa vérnyomáscsökkenést 
.:...:..:... Alk.ohöJ.i.z:mUS'-és:.~organikus agyi . · 
esatén nagyobb adagjai deliriumot vé~tl!miom•k.l 

Schizop~ren. és paranoid foly~matok:ban ·alm.i!ipsy· 
ehotikus -tüneteket~ provokálhat, ezért ilyeri. bete
geknek csak kórházi p_sychiatriai.o~Ztályon adható. 
Epüepsi~ kór~lőzményű. )Jetegekrie~. csak szigorú 
orvosi felügyeiet:és. ~egfelelő 1_1ag'y'obb .adag_-,anti
epileptictil:nra _történt: beállítás után_·-óvatosan ·ad
ható, mert _az_epilepsiás rohamkészsége_t,-n~heti. 
-Idős, valamint_olyan betegek, akiknek az anam
nesisében epilepsia, krónikus alkohol-abusus, orga-· 
nikus agyi károsodás szerepel, Teperin-kezelése 
különös gondot és feltétlen hcspítalizá!ást igényel. 
Barbituratokkal, má.s-sedativumokkaJ vagy J;l-YPno
ticumokkal együtt csak óvatosan adható, és ez eset
]:)en·a napi Teperin-adagot csökkenteni-kell. ·4-rpbu
lans kezelésben ( depressiós suieid um_ leh8tf?S6ge} 
fokozott óvatosság és szigorú orvOsi· feliigyelet 
szükséges. A vérnyomáscsök}rentők (főleg _a-guane
tidin-szulfát;: Sanotensin) hatását -antagonizálja, 
ezért Teperinnel együtt csak elővigyáZ{ttosan, és 
a Sanatensin hatását ellenőrizve lehet adni. Huza
moS alkáli:riazMkor--a- Vérképet--és- _a májfurikciót 
időnként ellenőrizni ·:kel~.-_ ---J OO:lnűvezet.őlmek, 
magásl:m.n: ·vagy veszélyes =gépen· dcilgOzókriak a ké· 
sZitmény szedése tilos; ·-Alkalmazásáilak ideje· alatt 
szesies italt fogyasztani- tilos l ' 

'1\-[egjegyzés: ~-A· drazsét-az orVo:{ akkor rendelhet,i, 
ha azt a területileg, illetőleg szakmailag illetékes ~ 

-·, fekvő~tegellátó _osztály, S!'.akrt":ndelés (gondozó) -. ,,• 
szakorvosa javasolja.""""'- Az injek9i{lt az-a-szakren-
delés (gondozó} szakorvosa rendelheti, :alda gy6gy· 
szer· javallatai szerinti betegség esetén a beteg 
gy6gyszerelésére területileg és sZakmailag illfítékes. 
- Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezf:se 
sú~rint (legfeljebb három alkalommal} isniét.elhető. 

_(.:_so.magolás: 50 drazsé 6,-:- -Ft, 
10 X 2 ml amp. 4,90 Ft. 

TETRACAIN B. 
tabl. 100 mg 

D 100 

Összetétel: l tabl. 100 mg tet_ra-cain. hydrochlor.~ot 
tartalmaZ. 

Javallat: FeliHeti érzéstelenítés. 
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Adagolás: Orr-(jége~- · :1-:-:-2_%-o~ ._vize~ ,?ldatb61: 'ecs_e
telésre vagy sp~áyben,; legfelJebb_ 4,_--?J-· 2_n~l--~~z
nálható·- --egyszerre:·, Szemészet: ' 1/;~1 %-()s-; _'VI~s 

-oldat;, ·0,2-%; .. :Ó's'-,ke~ő_es. ··Urológ~:---O;_l..:...:....2~·os ~
zes-'oldat., csak :adternlliilrial ~együtt ·haszn~tó, .. 
ezért_--:100'. ml __ ()ldáthd:l<-:. '19::::._~5-_-. -osepp·--_Tonogen4 

· Oldatot -adunkl-oA-kék s~<i_·-.:tabletták~ól 'késziilt 
oldatot bejecskiDidezni n13m·-~~.~-A :~és~tiilény
hez részletes használati utaSitáS va~ mellekelve. 

Megjegyzés:_ 8:-H--l-1 OrvŰsi.r~~d~!5 r-észéi-e. 

· cso~o~~ -,fO -~-~~-~;_:~~-~-~30- Ft: 

TÉTRA.COR Ch. 
in(, c8epp~k 
ö~~e~tel: 1 amp;- (i:ml)·Ó,l- g pentett:~~ol:-ot·,'''_ 

1 üveg (25; ill.· -IOo g)- 2,5-ill.- 10· g pentetrazol.-_ot 
tartalmaz. ·· 

JavallaÍok: -_ ÓOÍlapsQs, -:toJcik.Us yéi-~YO~~~Sés, .Ílypo-_---
toni_a,_ niirpOsis szívsz9vő~_ényei, , di~-~-t~~kJll:~-
,8.látáma_s:~<tására_.. altatószer-mé,rgeze,s,. ;,_ ~e-~y:~~-tő 
légzés bénulás, bronchopn~um,_9n.;ia,. sc~pPfenia 
és deimissiók görcske~lése, ru~tqu~_ cr~s._. 

Ao~:-!::,!;;p~~~~·:n ~-4-sz<lr 10;:-~~- ?!!~~J:}.c-~s;-~P:· 

Megjegyzés' >J; 
delkezése 
iSmételhető. 

Cso_magolás: b.: 6'x_l mJ_:~mp. 2,7 :_-:Ft;.b-.5(1)\!F"hl 
amp. 20,_:__ F~; 
b. f üvetH25 g) 2~1q _Ft~ , 
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Adagolás: Átlagos_ adaija _felnőtteknek naporita -2-4-
szer· 10-20 cSepp vagy naponta 2-----3-szo:r·l -amp. 
sc. - . 

' Megjegyzés:'~ Csak vényre adfu;ttó ki.-~ Ó~VOs'·ren
_delkezése _-sZérint (legfeljebb· liárO:i:ú .·.alka10Iinnal) 
ismétellu~tő. · ~ - -- ·· · -s·?--:. 

Csomagolás~ i üveg (10 g)-.2,__:_ Ft, 
_b. 5 X l ml am p. 2,- Ft. 

TETRACOR-NEOCOD Ch. 
csepp 

B 100/K 100 

Összetétel: l üveg (10 :ml) 1~0 g pentetrazol., 0,1 ·g 
hydrocod. bitart.-ot tarta1maz. 

Javallatok: Bronchopneumonia, akut bronchitis, 
asthma bronchiale, pertussis, tracheobronchlalis 
adenopathia, stenocardia, mellkasi műtéték utáni 
ingerköhögés, tbc. 

Adagolás: Naponta 3-szor -10-:--20· csepp •. Gyermekek
nek naponta 2--3-szor 5· csepp •. 
Főleg járművezetők, _magasban vagy veszélyes gé
pen dolgozók csak _az oi""vos által---: az egyéD;t érzé
kenységnek megfelelően - előírt adagban Szedhe
tik, ill.- álkaln:ui~tják. 

Megjegyzés: *~ _Csak véllyre ·adható. ki egyszeri 
alkalommal. , 

Csomagolás: l üveg (10 ml) 2~- Ft. 

TETRANB Ch. 
drazsé 

s 730 

Összetétel: l drazsé 270 mg oxytetracyclin., 1,5_ mg 
thiamin. hydrochlor., 2,5 mg ribofiavin., 0,5 mg 
pyridoxin. hydrochlor., 25 mg nicotinamid.-ot tar-
talmaz. · · 

Javallatok: Penicillin-rezisztens cocéus~lertőzések, 
primaer atípusos pneumonia·,- pertussis,=- anthrax, 
actin:omycosis, typhUs exanthematicus,· a húgyUtak 
coli-fertőzése, lymphogranuloina,~venereum, granu
lómá in:gUinile, brucellosis, tulara.emia. 
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Rendelés előU, mérlegeln-i. kell a _nemMvá_~s ·k91?_~t~ 
kezménifek_ lehf:iósége":.t /A_ lfocká)zatatf . , (rezwzte_ns_ w_r- -
ZB"ek kdetkezése~ mycosis-veszély 

A·'·.•. Jás• F. ffi"tteJmek hapon···ta-8-:draZS~P~ .6rárikéiit -'""6o _ ~-- ~-- 0 
- · -. · -- ·- ~.:. alást-általában 

. . . adott:egyenló.·részleteld~en~.Az •. ~~ _ .-- ·- -.. _ . __ --·-a íelé.ztalanodást·-·köVető 48_ oran;fit-IS._.aJánlatos_ · 
folyt'atni. Gyermekgy:?,gy~~ti célr~ Tet~n:~~ por~ 
alkalma.zunk. Egyébkent a -Tetran- B draz."e gyer-_ 
mBkadagja napi 20-40 ·mgfkg. · 

Megjegyzések: ~~ff Csak vényre adható ki 1et~:~:;~ .••. <~JL alkalommal.- Az intézet-készletéből 
m~ntesen kiadni a bőr- és 
8·zerelé.s alatt álló nemibetegnek_: 

Csomagolás: .b_ .. 16_ iir'az~· !Ó~6ó · frt:,. 
66,-Ft. 

TETRAN Ch. 
illtráveÓ.ás inj.' 
Összetétel: :1 . üveg 250 rng: oxyt.etracycl. hydrochlb~~i 

110 IDg acid. ascorb.-ot"tartalmaz + l ampo,oldQ:~
I_>zer 10 ml- {aqua dest. pro in j.). 

382 

sebkzethen: ~Nr~y~r~t;~;:~~:í.::;:;;;J~~i!i~i;~~ gangraena, 
teomye~tis: tová})b~_ 
'éR'útá-ri._.-~ ~ , , -

GyermekgyOiJyászOiban_: 
rigyláz; ' ....;.;_- · U rológ_ü!'>a-n:· 
urethritis, prostatihs. 
xitis .· __ pararn_etbritis, 
,Bórgy_ógyi!.-SZatban: 
ta 

--l:ú}rpetiformis, 
8iitban: 

meningitis, -sinusitis, tonsillaris "és retrop_haringea
lis tályog, pharingitis. RendelM elóu 1nérli3gelni keU 

_a nemkívánatQ8 következmények leket_IJségé~_;és .. Jooc
kázatát (reziBztens. tö-rzsek keletkezésé; __ mycosis-ve-
szély)( . 

Ellenjavallatok: Extrém nagy adagokba'tt":e-llew)avallt 
súly?s máj-laesióban_, graviditasban. 

Adagolás: Felnőtteknek általábin naponta- -2· am p 
(a 250 rng). Ez az adag súlyos esetekben (septikus 
állapot) fokozható. --:- Esetleges allergiás 'jiünetek 
felléptekor antihistamint kell adni. __:_ 4 feloldott 
hatóanyag közvetlenül a venába _fecskendezhető. 
Az intravenás befecskendezés időtartama -l pe,rc. 
Amennyiben a betegnek valamilyen okból irifúziós 
oldatot kell adni, úgy a Tetran intravenás in j~ olda
tát az infúZ:iós oldathoz is elegyíthetjük. Alkalmaz
ható a készítmény· intramusoularlsan, _intra.pleUra
lisan, intraperitonealisan is. Intr~rnuscularis aJkai. 
mazás esetén felnőtteknek is a 100 mg hatóaDyagat 
tartalmazó Tetranetta (inj.-gyermekek:llek) -elneve
zésű készítményt cadagoJjuk -megfelelő menÍiyiség
ben. Fájdalomra_.érzékeny betegeknél a'clOO mg 
hatóallyagot- a meUékelt oldószer ,helyett, 5 ml 
0,5:--: l %·os Li docain oldaiban oldjuk:fel . .2.,- A.-por
ampullá-t hűvös helyen kell t&-olni. A szob,ahőmér
sékleten tartott kész oldatot fél órán belill;--a; hűtő
szekrénYben tároltat pedig 24, órán ,bBiül:haszriál
juk fel. 

Megjegyzés:.· ":B ":B Csak vényre adh~t6' 'ki '~gyszeri 
alkalomn:ial. 

Csomagolás: 3 X 250 mg és 3 X 10 ml oldószer 5,80_Ft; 
25 X 250 mg és 25 X I 0 ml oldószer 48,...:_ Ft.-

Ch. 8800/T IlO 
kenőcs 

Összetétel: l -tubus 50 mg oxytetracyclin._ hydro· 
chlor. ot tartalmaz 5 g vazelin típusú kenőcsben. 
l tubus (15 g) háromszoros hatóanyag-mennyiséget 
tartahnaz vazelin . típusú keJ1Őcsben. 

Jav~Uatolp: .Irripetigo ·.oontagiüsa; ·ralliciulitis harbaé, 
coccogen _ekzema és dy'ShidröSis, -ecthyma; n:iásod-
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" lagoSan-JerMzQt:t ~.:ek~tn~,:)ll9:US. ~cr1:1ris, é~f;l utáni 
pyoderrniák.·. __ . . _: _. :·--. _- · .-. __ .. ___ . _ 

AJkai~~::- A _fe_rtt5Zöt(t_erület -~~gt~s.:ití~#~·- pö:t;~ .. 
· köS -félra'li:ódások _és: a folyamatot bontó:;.háDJ.fedel 
-elt_ávolftása :u.t.án gézlapos _kötés, mely_ sZiikség ~-ze~ 

._·, -rint. nap~ Il ta J~2~Szer.v8l~_an~ó .. _ , _ : _ _ -
Megjegyzés: q( Vény nélkül_egy· alkáJ.~mmalleg(eljebJ; 

a legkisebb gyári_Csomagolás.vagy;annak megfelelo 
,mennyiség .adható _ki. · 

C~ón'Íagölást l ~Üli"'l (5 g) 2;~ Ft; l tÜbus (15 g) 
'}~_; -·< -;~::- ::,_,' ·~·:;;··-

TETRA~ \Jh: 
se]J]lir)t!ípor 

.s soo(T no 

ösl.zdétel~ l- SZ_ór'ódolh>~. ?•5: ·g_' b:x;YteiráCyclin~~- ü,5 g 
'·:- met1:ijrl-p8:ra·-o,Xybenz?- g--_,f!. J.actos.-ot_ tartahnaz 

l~,l~-sebl#-Mp?rlJah. --.·---- _ 
Jav~li~~= r\:t:ind~~:n\órokozói~-~tal ök<;zott;e~tárolt 

se'P;fe;i-tQ:zések_._ esB~ben_, :: -~ely -koro~~zok 
'a~fox:Y--tetr~~clin- az áltálános.k~zelésl?en is hatásos. 

-Alkahna$is: . -' - -- ' 
: keZéléS -

Váli\t;}"c • ·• . ' ·.. ; • 

:Megj~~=·-~ _Csak-~6~yre- adbat'6 "' 'o.Ík·•lon>rnaJ.) 
delkezése szerint (legfeljebb három 
ismételhető.__ _ _ _____ -_, ... 

CsoWagoÍás: -10 g 2~30 Ft, 75 g 13,40:-Ft,. ,, 

TETRAN dh. 
szeDiktmőcS 

ö~~z~téteJ: .1 tubus 50 mg ~,~ittii;~':,;~cl~~rl~~~Ji 
chlor.-ot tartahnaz 5' g ZI: 

Javallatok: TraChoma, azonkivül . 
vitis ,, fertőzéses--eredetű- conjtmctivitis 

'-' ritis: pyoderma, -ékzema iinpetigino~m, folllioubt~ 
_··'palpebrarmn;___ _ --- ___ . , ___ . 

Adagolás: T:áichőffiában nR:Pdllta 
---.. '·~etek~l(~-~-;nal_)oilt_a .. l---"-3-szor: .felk<•nÜ~c.cl>ors<;>:>;; 

~ellőcsÖt -a-kezele~dil 'fe~hletre. 
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.· .ThJ~jegyzés: !l-B Os~~ vényre .ad4a,t<,) ki~ Az.Jlrv9s·reJl
d~lkezése_·, ~s~rini; -(l~gfeljebb hf!,r_om _. alkalo_inp;al) 
-islp~telhető·. - ;oi . 

·• Csomagolást l ti;bu8 (5 9l ~·~.Ft.'' 
_-.L. 

. ·- ~·' 

TETRAN-HYDROCORTISON 'Ch~~,, s'f""' 

kenőcs 
S 730/T llllJ'J.'.c200 

-- ; .. eU; 

' , ' '<- - ·'-- _' , : cc". - ; : .. _r ' • , --~ ;, ''''':.' , , ,''"; 
ÖSszeté;ei: f'túbus 50 J:Ug- hydrocórtiso_~; ~'t~--~o

cryst:~ · 15Ö' ing oxJrhe_ti~y<ili:fi. liYdrobhlór:~(lt tar
talmaz 5 g vazelin típuSú kenőcsbe_n. 
l tubus (15. g} háromszOros .l:tiehnYJSégeket .ta_rt.ru;;.' 
maz vazelin típusú kenőcsben. 

JavaJiatok: IrritáJ.t impetigo cont~giqs~, _ 9Q_ccogl;ln 
. -ekzema, folliculitis_-p_~bae, ecthynia, máOOdJagosan 

f8rtőzött -":~ema, túlgr~l,lláJ-ó ulc~ --~rpris;,/r 
Alkalm~: A fertőzött te:rül?t rp_egtisztítása,_pör~ös 
- fe]rakódások és a folyw;ná~t-_b/J_rftó __ h~edé:l__elia

volítáSa u~án gézlapos ~~öt'és, ri:iely szü.kség __ ~Z~rint 
·naponta 1-2-szer'_Váltandó. .· ,· 

·,ElJeiajavallati Minthogy a hydrocortison.a sa.i"jadzást 
--.gátolja,-· r_enyhén -·granuláló folya.matÍ'á-- hosszabb 

ideig.-nem alkahna~tó. · 

-nteilm~&: _ $ Csak vti*yi~_·_~tó_ ki. Az.·_·~~-to~_ren-
-- d~Ikezése szé_rip.t · {legfe,ljebb Mrom".~~~m.mal) 
~iúételhető .... -... · ,, _, -·-- '"; ·· -~--·-.·_,· 

. Csomagolás: l tU bús 5 g.3,50 Ft, ~-tUbus 15 g-8;90-·Ft. 

TETRANETTA Ch: s'~~o 
_- ·intr-av~iias--inj. - ,-,_c· " 

. ··(régi' ne~i T~tr~· fu~f~V~n~ -i?J'_-:-,~Y~~Iil!~~~khek)_ 
ÖssZetétd: l üveg rÜ(rmg ox;Yt~t;~y;~:":~yi4-.ddi~r., 

43 mg ac. ascor p._·ot tar~almaz +l am p. oldószer 
5 ml (aqua dest. ·pro inj.).· ,.. 

JavaUatok: Lásd Tetran intravénás inj. 

Ellenjavall&tok: Lásd Tetran intravénás inj. 



Adagolás: Gyermekekne:k :_ált~lában -~apo~ta· _l -_alnp. 
- . Ez az- adag 'súlyos esetekben (septikus állapot) fo

k zható~ - Csecsemőknek és ~gyermek~ek 
3 °éves korig napi _l_ ampullánál_~öbbet ll;E'fi!Jda:gol
jurik. -'-- Esetleges __ allergiás tünetek felléptekor 
antihistamint adunk._ (Továbbiakban lásd Tetran 
intravenás-fuj.·n#~) · -

MegjegyZés; ~~---~ak vén;-re adható ki :gyszeri 
alkaJommal. -)o---·: . 

~mago~: -~,:>;}_Ű~ mg_~ _ ~ X_5_.nll, __ ol~~~~fr -~~20)ft,_, 
• ·•• 2SXl~.~.zi;$:~~2$'X5.B'I~}dós•.er.35,'7".Ft, 

8 730 

por .· ... · , ·.. . . 
. 'ÖS8zetétei:·_-20:_g _por- oxytetrac_:yclin:; Ó,Ol2 g _thia;mn. 

hyili-Ochlo~.;····o,02 g 'ribo1lav., . 0,004 g p~tdox._ 
hydr~ •.. -0~2 ~- -_nicotinami~.-ot_ ~artalm~-- _ 

Javállatok: 
- Prirnae:--
, anthrax, 
A 
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THYREOIDEA K.Gy. 
drazsé III. 0,125 g 

mQ.Z: 

M7oo 

JavaiJ~~k: Aplasia et hYM"plsa&a gL ~t.~~ideae! 
- cretrmsmus, myxoedema, ·gyermektOn 'feJlődési 

zavarok, nephrotikus oedemák:, adiposit8s~ _ 

Adagolás: 0,125-0~5! g thyreoidea p. pie,_ kis adaggal 
kezdve, fokozatosan _einelkedve. Állii.n.d6 orvosi 

0 ellenőrzés _sZükséies (hyperthyreoidisrnus !) • 

Megjegyzés: If! Csak Véityre ádhát6 kt Az·Orvosrendel-
kezése sze_rin~ (Jegfeljebb három alkalomm,~l)_ ~é
telhető. 

Csomagolás: 50 drazsé 2,~ Ft. 

:~llUDON A. 
hüvelytabletta; zselé 

' Yooo 

Ö~éteh--.i tábt 6 mg __ ~·~,tylpyridin~, brom., 
T90.mg Jlciq.. tartaric.·ot, _, .. _ -... 
l tubus ,~s_elé. 0,2 g ~tylpyridini_uni._bl-m;n., .0,1 g 
'acid. l.act}iC., Ó~l,,g ~ hydrocp!oi-.,-'_Oj6:'g acid. 
boric.-ot tart~~ 50,g ~~~shat6Jcen6csben. 

JavaJiah 'Anti~n.Cii)i6ns. 

Megjegyz&.;·yé~Y ~élküi is litdha:p~: 
Csomagolás: 15-tabl.- 2,- Ft, 
_.l tubus csővel 3,7 ·Ft. 

TIN'DURIN. EGYT 
tabi. s 100 

Jav8lhito_k: Pozopláernoaia' ~ · , 
A fertőzéS' Congénitah's ·és ·steti'é'tfi;forníáinaJ( keze-
lése. - · - - · -- · '-'< -·-- ""' -

Malaria 
Trópusokon PlasmmhUm _'falcipa.r-ufu,- Plá.smodium 
vivax, Plasm:odimn __ mala.riae ok:o~ta fet;té)_zések 
prophylaxisá):a, illetVe keZfllSsére. - , 

287 

l 
" 1 

l 
! 



P1-imaer polyaythaemiá/ · _ . ,._ -. }-~ · 
Főleg olyan esetekben_ :~tn~_. _ _,;arilel;Yekb_en a 
röntgenbesugár~_ V:a.gy ___ X:~~oakt~v-i- f?~~?,r..-r~~-

~ ':IDáMS'li'·nem- járt ;éredió.énnyeL'· A'_ re_tiC~~Yt&- és 
erytlírocyta,.szám esőkkenésót P-:--10, iJI\'}!0---,30 

,_ -"_-_:iP·P-9~- ;k~~l~-.f>Q~\~~~tja_~,s,,~z.4I~~,im~ml ~L~b
i;_:1;,j~íy,:_/PimL~\~~jélftf.YA~etek ;li'\~:Sfo.t_, ered-

mé:r;tyeZI,_. · .... ·'.-';o::::···----. ;--_--,.--_,_,. 
Uveit;ia· _ __ _ .. _ "- ._ ~·---- ::. 

i L Szemésze:tben·-a>to_::iópl8Smosisos_-éS -isriiéi:ét}fu,t; ere
·: n· dető. uV~itiáek '·kezelésében --~eredménye:s:e~ ·:-' alkal-

rriáZhato·;-':_-itJa_ror:Jii; -;M; &egf,l6Z5en· -mas~''tei-ápiás 
,·<,wl\e!\l>:a,tl<9;z:á;l.,~f!>:l'!>f)im vq)t; ,::, ,,, : 

-?cvEiu~_hjiV#li~k: ,?M,· -'-érYthhipoehlS fittnae~x~1 j~ 
- · :kátosódása (am1~mia perniciOsa), graviditas.-· 

'Ádagolás: Toxoplasniosis' 'ké001~&- naPrr25"i:rig (l 
tabi.) Tindurin + 1~3 g s_ulfonamid (S~~J1;Y!) 

.-i -.-3--4 részletben. A Tindurm összmennyiáégt}---2{) 
napos kezelési periódust -~zá.n»tY~t?-:7,49~.; ._.QQO. P-lg, 
~me~yhez_2~60 g sulfona~~ S:fllit~~ó; .. ~ _ :. -.:- . 

· ,_.'i'A. 7m:iláriá\Prbp'l,lyla~8 ~'-'.~4~~-~~~-·h!)tl 
egy alkal"""!'al felri6ttebek' 25''~g '(l. ~abi.), 

·''gyefi'iil>ke:fi.íiékj;4í5é"""•'k6rig' r~;p m.g (1/ 2 tabi.), 
· •• o""'.!l~vi>i,k)>rli: 6;'25 #l&';(Wt~~L) ru;~~nte. ' ··· 

:~;;;'lf:'.,";"[i'%;'elé<éié' ·'felriőtt:;•:kkri~e:~k0;,~~~~o~~~ 
Gyernieke~7k 'napm•t• 
két itapon á.t; '' 
Polycythaemia _ _ _ - _. . __ ,- _ . 
A' kezdő dózis napi 50'·-íng-.Tihdurin~--~A--·teti~o
ovta··sz:!.m csökkenése_- 5-10 nap;alatt,-_._az erytln·o· 

· ·l nap alatt 'követ~zik·:O~:: 5JQ(!írQ~'Q-
esetén 

kell 

nyos tünetek (rn~gal,o9Jastp_s _anaemia):-~hromhocy· 
topania é~ leukopetiia -előfOrdulhat. Arú.e1léklta_t.ások 
ruegel5zése érdekében folsav, illetve B12-yi~amin 
sike~l allmlmaiha.tó és nem befolyásolják_ A~iTin-
durili~terápia 'eredményességét: · · .... · 

Hosszú ideig tilitó kezelés esetén. rends7.e;e~---V~. 
képellenőrzés si!;ükSéges; " · ----~-O-"~-_,,,, ' 

Megjegyzés: ~ Csak vényre adható ki. Az orvo~. :r~n.
delkezése szeriÍlt (legfeljebb három alkalot:nrl:i.al) 
ismételhető. 

Csomagolás: 30 tabl. 2,- Ft. 

TISERCIN . EGYT 
drazsé 25 mg, i,nj. - _,. _,, -:-' 

Összetéte1:'1 tiraise';25 mg levO±népióiiúJ}zi#mriot,, 
l ámp. (l ini) 25·mg 1evcimeprom~um~úi[~artal
m~,, 

JavaliaiOk: PsyC!iiatriában:: psychoiDotoros _ _- agitatio 
és éxC'itáiio, Conf1.lsiós -állapot, schizophrellia-, de
lirium~· lletfi>oais -.;kezelésére -~ a. ~Pressiós··· fázi

:-;:: sokblill 'is -,.toVábbá; 'tártóS -al.tatáS'céljá.r:a~· -vala
mint, ·adjuvánsként- epilepsia:. oligophrenia, psy-
chopathia kezeléOOben; . ' - <:,:u 

' , _nii:i}~z~idban: ·.,anxiosuS, deph~sSiÖ_·s' :áll~Pbt.()kban; 
· itUalgBsi~ ~~lj~J?61_ ~nmagábtt:n,: ~a:i)1;',~é~-, aiialge-

ticum poteilciálág_ára; - _. _ _ , · -., 
anaisthMi~lagid_~~ pr~medicatióként. és ~z .ana-es-
~g,~ia pqtf1~cl~áSára .. ,_ ~ ::. _. ~ _ .. -

A~o~~=-:_ÁÚ~Iában pet O~; ·~z~k- s~ecii?~: i~~é~hó
i.::aikús esetekben parent.Bralisa:n: A keze:~~Sti'J# 'itdag
gal,~~I~ kezdeni, mdy_~~ egy?_J?i ~-~-~~Íl?~_f(#gye
lembeVételével-fokozat~Osa_l1.-_ei:O'elhető.,-AJ9,'V:q!ás be· 

. . állta_upáh_ a_ k:W·a a.Iatt'i __ aá.a~Iá$t {tZ'_ f)gyéri~ént 
· válto~- f('lr..ri~~t'ó_ e:a_Sgig kell.(lsökReÍ!t~lri-:--4'.,keze
. 16~_ kezd~ti szakában,- ffl'gy a2; _atl~;tg ._.flll'li:ués~or a 

gyógyszer adáSát követ5 1-2 óJ.át ;._;tirlg a~.~set
leges hypotelJSiós érzék~ység tisz~-~~ódil,~ _:_ töltse 
felryf. !1,_ beteg. 
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. . - .;..,.;;,._•:: 
Psychosis -
kezelése 

AIDUgeSia 

Tiserein tabletta ~ag... adagólása. · 
-- ~ ,,;_; 

--_- -~ Napi __ 
- "f&mtart.ö· aaag· 

_·(draz~) 

A .napi_ ~g~ t .2--:-,-4 .részlef~e~ _aj~at_oa:: 't,_~Y~rri~: 
·FokOzatos emelkedés nélkül ik· adhátók a nagyobb 
adago14 ,Pá: ,.ér:re szükség Van .és.~- ~ n~lláJ:ly 'll-~pos 
~~~je(.ágynYugal~- me!let_t:.á. me~elés_t.}>i;tosf
tani lehet. 
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vezetni, magasbaJ;l vagy veszélyes gépen __ dolgozni 
tilos. _Alkalmazá&ID_ak~ ilL hat~k tart!l<lna alatt 
tilos szeszes italt fogyaszt~ - · · 

Mellékhatás: Hyp'otonia, orthóstatikus -hypOtensio, 
aluszékonyság, tachycardia, szájszár!m3á.g.
Extrapyramidalis jelenségek - a cbloi'promtizintól 
eltérően - csak riagyobb adagok hoSSZablM.d6n-át 
való ·alkalmazása után jelentkeznek. 

Megj~: ~ Az a szakre~deiés (gonqo~) · SZakor
vosa rendelheti, aki a gyógysZer javall8.tai _s~ti 
betegség esetén a beteg gyóg:fszerelésére te~etgeg 
és szakmailag illetékes. _- Csak vényre adh8.t6"1ci. 
Az or:vos rendelkezése· szerint -(l€gféljebb'' három 
alkalomi:naJ} ismé~lhető. _ 

CsomagoláS:- 50-- dra~é 4,10 'Ft, 
5 X l ml amp. 2,- F_t., 

TISERCINETTA EGYT 
drazsé 

'Ü 200 

Össze.télel: . l -c.h-~é 2 ~g levorriepro-i:nazinu~ot tar· 
talmaz. ' - · · 

Javallatok: Psychiatriában és az ideggy6gy~.~;~atban, 
főleg: depressio, neurosis, ingerlékenység, alvásza
var, hangulati labilitás, környezetbe Való· beilleB:Z
kedési zavar, izgalmi és kimerüléses állapot·-gyógy· 
kezelése; -
belgyógyáezitti betegségekhez -társuló ideges zava· 
rok, vegetatív tünetek kezelése, főként::· it hyper
tonia-betegség neurogen szaka._, angina_ .pectoris; 
tüdőgyógyászatbari functionalis- erédétű köh'ögés 
cm1lapitása., ulcus, cbolecystopathia, -neuralgia, 
arthrosi)sos. fájdalom,_ pruritus,_ · i~lSs, · agyi é~elme-

_,. __ szesed~bep _ B_Zf3nvt:ldók euy~e- -za:VartsS.ga, .. dePres
siója, alvászavarok k;13zelése, -adjuváJá8a. 
Kisebb orvosi beavatkozások előkésZités6kor is al· 
kalmazbató, patericiálO hatása miatt. -

Adagolás: Egyéni; a kez(f.e) adag, által4ban jeln&tek· 
nek napi l drazsé, mely s következ() napokban fo· 
komtosa-n emelhetl.í, a kivánt hatás eléréséig, átla-
gosan napi 3-5 drlim3éig~ Gyermekelmik az áth~
goo ""pl adag 0,25 mg/q. 
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j' '· ''·'A ha:J?i'lt.dag~~ ~3 ~~the)i:~<.llz.'.esti,adag~~ a nap
palúiál1eh8toleg jnagftsább~a/Sz_a.bva)·-~iierii be
venni, -szétrágás ·tiélkül;- fél póhái:'VízZel; _-'étkezés 

, _ , .. J;;ö~~ ~gy ut>án.-c-Nagyobb.-levom~;r_Qm~~~)l!'la
gok~gessége esetén, ,& ~5,P,gl;>atós.ny&g;tartal

\',,dml>~cin drazsé,~.,;nd<\.,,,, :, :-
,-. --.:~91eg,járp:tűve~tQk,_~g~b~-''\':agy y~SW~yes gé

pen dolgozó_k.csak az: ?zyos:által-~ az:~ni- érzé
kenységnek megfele16eil -. e16~"p,dagb~ s_ze_d,he
tik! Alkalmá~ak -id6tart&ma lfi"Iatt-·tilos szeSzes 

,._:,;~}f;~~t- -:r~~~~~~: __ ,_::~: ~---,i'·-",_. _ _-: ;~:/:r;- ~~-_,;._:,_.:_-._· __ ::··~;-~1·_;. 
. '.;Jl\lelJé~k:.--4;~J;J.ti.ádft.golás_weUett I'it#-t\n ~lőfor

'duló:·SpmiY?l~ti~i·~zédüM!3, -szájsZárazság.·-A.Iacsony 
tensio Vagy-'.úollapsus~hajbmi-,~efhll::J~é}.r;l~r:íi:.a be-· 
teget eleinte fektetni., A_z ~ő napokbE;tn ugyanis a 
panaszok_ gyakoribbak,_-:·g~ fekvő 'hel~tp~-,me~-
szúnnek Vt:tgy n(~m js _jelen~keznek. _ · 
Barbiturátokkal együtt_ csak kellő óvatOssággal 
ádhitó. .LI_; :.J' -.-_;_.,:-.J·. 

Megjf:gyzés: *Csak vényre adható ki. Az Orvos·fren
delkezéstf szerint- (legfeljepb háJ:om -~alo:mP,al) 

' iSri:létélhe'tő·~ '" ' '- - -

TOFAMID:~ K~Gy.:-,- .,._, 
- tanl!' . ,.," ... _ 

-., ij~zeWWJ: l~_tabl~ 0;23:--g:-Si~rddarM>ph.,: 0,~5·:g_:-~phe
.i:loctim •. ~o:t_;t;artahnaz.; 

TOL;\zm:..IN :JJ]CIYT . 
~j.,tab:l-; oldáf,' ' 
ö.i~• 1 linip;' (1~"'-ill' w_ 

--. ,,..,_,;<~ 

1 tabL 0,025 g tolazolin. hydrochlor.-ot·,, __ , ''~ ::-
1 üveg-oldat (10 ml)-1- g tolazolin. hydrocb1Qr~-ot 
tartalmaz. 

i 
JavUnat~k: ·Funótionalíe -~edényzavafok:···-angio'spás

musok, mint a.crooya,nosis,. digitus ·mart., :Ra.yli·aud
kór, inigrain, -acropa.raesthesiák a elimacterium1 

·ban. ' · _ .. .-;.,-_.-.h.: .,._, : -i';iki''--'~-., 

Orr,anilcwJ -.: ~rerMnY~miu~eieuCdisik: ·:~~~Rrterütie, 
endangiitis obliterans, _ -~~rio~clei-otih.<ÍS .. ke~si 
Z;avarok, kis vére(lériy~k :-emboliái,-. ~i-_ebraiJi{isch
aemia. ( ~lll_bóli&)._-:-:- JI el]!i sz,ővetJcforosorf48Ók: -Pm::Oiók, 
ga.ngrae$.tirt;erioS~~-rO.si~: és_ Cffabátes, _ ?JOOr~tiók, 
~eu~ QI"Uriá~ d~éubT~pS,;kbJ,Dikil-8 k.qiq~~~--gyril
ladás, rosszul ~an~ló .~?ry~,;_R~_tis' --~tÍ'?phi-_ 
cans-Ozaena. - Ker?Jnges'b zavarok ''a szemhen: a 

· ·, nervu~-' opticus. degeneratjy ,.elválto_~a,i, 1 ,-~y~toid 
~;macula-oedema, az alj;. -centra,li;:~ _:Qedemája.;, üveg

testi 1S ,szaruhár:tya~_p.omély, -iritis~ .a . .e_zeJD.- felületi 
er~'Sió!: - fzuteti_ éa rheumtw migbetegedbiek: kró
níkUs: íZii18ti- és -:izom-i<heuxmiti&í:mst·-neura;Jgiák. 
Co:rltis:Séhilis. · - :-:->'> ... >>. ,_;,-'.-';c /\ 

A gyomorműködés vii..Eig~t"áhöZ -Sa'Vképiőként. 

EllenjavallatOk: Súlyosabb _ ooronaria-m8gOOÍiegeáés, 
cardialis decompeD.sittjo~ -_: colla.p~s:hajlam, ,-ulc\]s 
ventriculi, fennáll6.:dÉmomp_ensa.ti6, __ ·aktív tubér
culotikus folyamatok. 

·' Adágoliís·~ ElőszÖr lcisebh-ltdagOkat ~lkaJ~lizti'D.ii:68 ~~ 
beieg érzékenysége ési~megfelélő;gy:6gyh8.tás figye· 
lembevételév~ emeljúk azdmt. Szokásos kezdeti 
orit.lis-·---adagjav3.:szbr -napontil, ·_,,% t&bletta,:·_, ill. 3 
cso,pp. :ffi:ajd fokodatb:sáti!emelli:edv~ --3 X 2,·t!tbL~ ill. 
1-0' '--CSeppig~-. Inj~Jkeióból nápbnta: '-3..l..;-6· t am. p. sc. 
1%-::-3 ;_amp. iJ:?7 ,Szemé~~ti _felll.&cSzn~ _eser,én 

: .. : :-::'?2njt.ll_?-c~iv~~~P:':,_~~~~b~ri '-~~ J~%-'/.ls 'Ol~ib~l :na
_PC?Dt~,13_(<1::.:_2'CS~PPet· adagplunk:··- ... _ ;: .. ~ 

- ,, .,_ . .'""'-;"' - - - ., ' ' -, --; -' >'-" '~''- ' ; --' ':-: 

-' Méijegyds!'--í-!1:- ·Csak ·vényie · ádltató;kí~i'Az:orvos- ren-
, · "delk~~Se? 's~t ;.:~~egfelj_e~~:;h~r.öfii: ;~llialommal) 

isrnétellietó.-- ,._ --, ': ,-_; -c' -~--·:·.· _.,- ,, ,L,-.-. 

;eoo~Q~~~-,i~xl-~h~~lp~_2,~~F-t~-
::.·.;. 

,4octab!; ~.'"-, ll'ol 
lO w Q!JI,;$ 11,- :;rt, 



l 

vertigo' 
migraine stb.), utMáai 

-~ 

ElleDjavallatok: Minden -depressiv ·és cofuatóStis'' 1áf~ 
lapot. 

Adagolás:_ Szokásos -adagja felnőtteknek -:-naponta 
l----'-3 drazsé, ilL végbélh-úp, súlyosabb esetekben 
l amp._ illl· vagy iv. Fekvőbeteg-gyó~:hé_zetekben 
szükség esetén na,ponta 3 ~ain!>- is ~/~ 
Pos_top_erativ háhyás m€géiőzésére l~gcélsze!Űbb a 
mútét·eJőtÍ i inj.-t beadni; szükség esetén a. mútét 
után az Mag megisinételhet6._ A műtét 8lőtti _este a 
szokásos _praemedicatio rtlellett _r_ (}ril,zsé_ ~agy' vég
bélkúP _ ~dható. Hyp_eremesifl: 'gi-avidariun _ kezelé
sére -napOnta:·-3,>*: 6?5-.pi~_-;qrR!íStw _·vagy:. recialisan, 
súlyos esetben na:Ponta·1!....::.2 inj~ iin. · ·, , 

. K.inet;psis -megelőzésére prophylactikusan l -drazSé 
V'agy_·l kúp.-.- ,-_,_ . 

: GyermekekTorecan-kezeléSe 15 évés.kor_alatt nem 
,,kívánatps.-, 

MellékhB~k:· .. Nagyobb ~dagbk· és hOSszaidartó ke
zelé..<J 11;tán extrapyrai:riiO:aJis . .jele.DS13gek_ ( excitomo
toros _ 13yndroma, pseudop"arkinsonismus) ·léphetnek 
fel. Ha az extrapyramidalis jelenSégek spontán nem 
_fejlődnek vissza, megfelelő antiparkin.son~szerek
kel,- antihistaminicumokkal,_ barbiturat•sZárrnazé:
kokkal és·coJ'feiimel kezelendők~ Az.extxapyrii.riilda
lis jeleri.ségeken- kivül-_neiD:kívánt h~tásként:·általá
nos sedati:v effekt1.~s, lehangoltság,'- tachycardia, 
hypotoriia, szédülés, _álmatlanság, s~jsz_ára~ág, 
gyomorpanaszok, niOOtin-intólerantia~ -llőrjelensé
gek, throrilbopenia_- jelentkezhet. -· AlkalmaZása 
fokozott el5vigyázatosságot. igényel, ezért_: pl.• já:r
rnűvezetők,. magasban vagy veszélyes_-gépen .dolgo
zók csak az orvos által_--. az-egyéni érZékenységnek 
megfelelóen -:- előírt adagban szedhetik. 

MegjégyZéS: ~ Csak Véil;VrC; adható· kt ·_Ai:_bi_ybs ·ren
delkezése szerint -(legfeljebb hárO'r:i:t. alkal-ói:llmal) 
ismételhető. 

CSomagolás: i 5 drazSé-3,80 Ft~ 
6 db .végbélkúp 2,~ Ft; · 
6X:! -ml am~. 2,_50 ·Ft._ -

39~ 395 

i i 



orVosi ellenőrzés mellett .aikalnia.zh~ksi::·~A ~.ezív
elégtelenség vagy nagyfokú bradycardia tÍtnetef,nek 
m,egjelenésekor az adagolást tp;onn~ _ besf<i'!tetjUld 
Cükorb~tegek~-intidiábetíQUm~~d~gj~t a~~tt-~'eket-
ben·csökkenteni kelL · 7": ';,. -'-• 

Megjegyzés: ~ Csak vé~yre adható ~.--.tÍ~~~.Ös i~n
:delkezése ·,-~zerint --(legfeljebb- ·hárGm :c'8Jk8Jom:ó:J.al) 
ismételhétő.- · -

Csc>~Ot'·~;~o :tab~·:-to~s_O)rt:. 
-J-

TREMBLEX · K.Gy. · 
mJ:,·· A 4oo 

Összetétcl: 1-aiD.p; (2'ml) 0,25 mg dexetimidu:tririt tar
talmaz. 

Jav~a,_tok: _..Ne~olepticumoJ~,, ál: taJ elóidézet'!!:~~-~ra
pyr~midalis t'\in~t_csoport_ m~geJőzé.~-;és.ke.OOiés:e. 

Adtti~li:S: FeJnőtteknek Jzri_ap iiÍjekci6v~l.kom~ináJva 
· adj)lk, annak adagjátóifüggően ·Oif21F-(),250 mg 

merii:lyi.ségben,':_ugyanabba a:'fe9skéÍ:idóbe félszfva • 
. Egyé? extrapYJ-_~rnidaliS ~ell6~táSt-·o~óZ6 ~készit

--·-· .~'éflyék (pi.;b;ut~ph~ncinok)- n:ú~nett_ is· 8J.ktilinaz-
hatt? hasonl_6 ,_adaglilin.;_ ~ na: pOS igők9;iökben. 

_:;. ~- (Trelll:blex-injekció Parkinso:n~betegBegiés Par
' küi.Sbn-SY:np.ron:ía. ke~~re, nem. a:tlcii:lirláB~ 'Ólauco

#iál,Jan-és t)fu:St&ttt·hhiertrQphi_áb:ap. Csak'iiagy 6va
~·toSsá:ggal _ ·BJ.kálriützhat6_!: '·Bár' ·aJla.tkísérletekben 

a--dexbenzét:inüd 'n &ri-· i:nutatkozOtt e&briotoxikus
nal!:, _terhesek számára tc;'irtéflő _xende~ésekor J:Jt~.rle

:,,_ g~ -~ell -~e-k,~~I~~s_.~9_c~~~~tát:)-._>,;._' · 

Me!lékltatások: Az anticholinerg'késiít.Yek-ismert 
melJ,ékbatásai 

Megj~~:--~-~- Az· a --~~Ddel~~ <io~d~-~)'''~~~k-
orvosa rendelheti, aki a gyógyszer javallatai szerinti 
betegség esetén a beteg gyógyszerel~re-Wl'Ql~t~ 
és szakn:iailag illetékes. - Csak vénYre ~\lli_i;tt.Ö ki. 
Az orvos rendelkezése szerint (~egfeljebb-'-hátom 
~J:tl~~al.) _:ipm~~~t[S.: r:_' ;k·s"lr -~ 

·"··CsomagoláS':' 3)(2 mr'apip;_: 2;--Ft,_- 5o:>é·;2-'m1 amp. 
33J-Ft. -- - , t··; • '-l .... 



TRIASEI'TYL. A. 
tabL· 

s 300 

~-~-=-· 1.-j;_a~_L_.)t,O_~\-:lg-_ s~~~i~~~iP~-i~zin.~ 
0,167 g &ilfadimidin., 0,16_l ·g sulfa.tbio~~t tar
talina.z. 

·.;.}Ja~a"il~t~i~ -~i;_,·-~orulmid-keZelé;_ -mmde~:·:;j~~~ata. 
Strepto-, 'pneuma~,_ st;S.Í)QyJ(j~, _ri}e~go~· és :g()_no= 
cocc~ BJtal okozat~ _ff3rtó~sek, -_lég4~i- f~rtőzések 
(bronchitis, bl;-onchieót~,bOOD.Cho}?ifi3UiD.ó~Si Stb.), 
a húgyutak coWfe~zése· (cystitis,_-·pxe;IJ:tis, pyelo~ 
Ilej>bri~is ,~b:),}~~te_zjí\,,_.~h91eöy~~~~~~!,--~:E~ _stb_. 
eseteffien _ egyqtagábll!l, ~agy .•'szükSégszerüeh •: anti-: 
bioticumokkal· egytitt. - MegkísérelheM l~pho
granuloina-.venereum.;- actinómycosis; ·oedeiria _ma.
ligm.iin·, -esetében ántibiotiaumokkal. Cgyütt ada-_ 
golva. · 

Adagolálli AZ els5 nap keZÍ!Ő:dd"Í5 feln6ttékllelt leg· 
·-·feljebb ·-ax4-t'_ablett8-étkezé§'_útán; ·bóSég'és .folya

:· dékfogyasztássai, _ majd' a-----.~~odik naptól-_ kezdve 
, 6 órán)<t\l'i;,2J;<>bletta. Ezj; ~ .. k~zejést}e~bb -3 
"napig(_sfi!Yos: ~kQ~~:~f? nápig.fol~tjiJ.k~ ·. 
-~Yer!ri,eJt~~' e~. _napi, ;k:é~~- -~d~agj_a _ _a~ ~~etkor
naJt.és a.:testsúlyn:ak,megfeleléí,en {trátl.Y9~~keve~ 
se!>~~:-~t~W:p~_,_ft feln.~~t.~~k ,%,~~i,·,~·-. ·;JÍ4::r6szé~
~pjá,~\;4.. __ r.l:l,~ödik. __ nap~,~J :-~_z4Y-~-.:~-:-~F~nt' az 

.. , els6_. napi;,~gys_~ _a_qa;~ ~%-:~~~-,a~J~, 1~~
alább"~t-~p,o~ _:át. ,:;;~yos_. fert§rksben_ ~:~ meg_~ 
sZűnése. uttin_- ~~Pl-ég-- ~3_ ~pig; .a;dagoljt$-,,étkezés 
után, !J5séges foJ~~kf~gyasztássaL · , Y: 

~--Meffj~:~ '"-~-~!{:91itk··~:jé~~: &d,~S:to)#~ -'~~~_.orvOS 
rendelkezése·sief:fu:t··-(legfeljebb három· alkS.fommal) 

·-ist:D.ételhető.::··"'" ~~\:' J··· ."-,L: · 

C.OmagöláS:. b .. 24tabl.2;-'- Ft, 25Ö.t~bt~{-"' .,, ... :~ .. ·'·c'C'l~ 

TRIOSPAN Qh/ 
talit ~ 

.FOM/;f 

Öss:zetét~l: l tabi. 5 ing_-UJ·opropa:miduii:t-'jödkt.,: ·15 -ru# 
phenobarbit~L, 60- mg_,flrotav:erinum ,hy:drochl~r;·· 
(No-Spa)-ot-tartalmaz. ·-' 

i! 98 

· Javallatok: ''Elsősorban ulcus_ vantriculi- é~· dmideni 
ezenkivül-- krónikus--gastritis· és _colitis, tov~bb~ 
cholecystopathiával, esetleg· choleCystitisszel' kap-
csol~ tos görcsök stb. _; .-_, _ >-· 

. ;. ' ""·"-•'" 

EUenj3válfato~: -Glaucoma_ és _P~St~ta-~Yp6~Phla. 
Adagolás~_ Áthtgos adagj~- feln~~~knelf:·~~~ell 

3-6 héten át, naponta 3~sz0r_:t t&.W.:_ltrp~iY::adag 
a ldini~ állapot _javulásával arányosai:l-feÍmtarló 
adagra -csökkenthető. A kúrasze'rü adago41Skor a 
hatékohyság és·· tűrőképesség figyelembéVéÍ'elével 
egyéni adagolásra törekedjünk. 
Főleg jánnűVezetők, :ríia.g~b~_· vagy_:~~~~~~ gé
pen dolgoz6k csak .az orvos által ----'-- az egy'éni _ér~. 
ke~:tységnek megfelelően - elő_írt adagl;Jan sZedhe~ 
tik, ill; :alkalmazhatják. _ ' _ ~ 

Mellékhatisok: ~z anticholinergiás ·gyógy~~~ Jel
.. · lemző, ritkán' előforduló· mellékbatások egyáltalán 

nem ·-vagy csak kismártékben (pl. s_zájszárázság) 
fo:rdulhatnak elő; -:- - ~-

M~·gjegyzés: ~ vény nélkitl-egy 'aikaiomtn~ ,-Iegfei
jebb a legkisebb gyári csomagolás vagy annak meg-
-felelő mennyiség·l,ldható-ki. ·· .:O' 

Csomag,;i~:- 2(( tabi~ 2, 70: _F.~~ 

TRIOXAZIN EGYT' 
ta b l. 

c 100 

·Összetétéh_I .tabl. -q.a g tr~~etozin_.-ot_tart~a~. 

-JavallUtok: Sioroilgás, ·:'túlfeSZített-- idegállapot~:· psy· 
chés nyugtalanság, neurotikus vegetativ tUnctek 
(hypertonia;:~}._ külvilági emotionali,s ténye_ző
kön alapuló iv;!aJnú állapot (]á,upaláz stb.). . ~ 

", __ SajátOlt U!lermektrif~i javallat:,: N~o/Dpathia. 
-Adagolás:' ;Egyéni; a--'he't8g -állapoÍii.tóÍ:éS eg§~ffi:';rea-

• c gálóképességétől függ. N api átlagos adal!iá fclnőt~ 
teknek 0,,60-I,~O g-(~~tabl.),'de-ez :az -_a,d_ág ilö
ve~ető -a ~:kórfo~ától :függően :J?-áPi; _2;~3,0- g-ig 
(8-10 -tabL). Gyermek~kllek-- a ·~kornak- megfelelő 

; ~'csökkentett adag rendelhető. ' _: ' 
Gyerm.ekadagok: 2 hónapos kort61 14 -_éves -·korig 

40-20 mgfkg/die, 3_-5' adit.gra· ·elOsztva, vagy: 

- - --- --- ------



2:-:-12:-!I6_llapos,,korig r 3-;-:---f?_·s~:- 1
/ 4 _ tah~.]Wt::!;_. 1~6 

! éves korig: _k-5;ször.. 1/ 2 -t_a,bl.f4f-e;_ 7_--::-14_§;y,ei:,_}~-orig 
·3-.,.-5-szi,ir)- ,:t;abl. f.d~e, / ,•:;, __ . 

Mellékhatások: álmosság, fiWdtsi\!!Órzk 
_,.;_d{~{i,l~g j~:ÜY~~y5k, ms.~,sb~ _vagy.ves~~Y.~:~-

- pen·dolgo_~~--~,~~·az o~os_ál~al_~_ az egyé~ ___ érze-
-"-~kériYs@gnek- rilégfelelóen - -eloírt 'ádagt>an si.OOhe-
, tili! ilL alka!mazhatjilk/ . . . ... · · .. ·• •· , ·. 

· Megjw~: ~)J~ vényr~'·-aP.ha~ ki .Áz_-Qo/o~:ran
d_~e~··szerint- (legfelje]?:b_, -~orn ~o-p:nnal) 
iswételp_etó. -

·•c.;,mli.§o!b:20taBlc~; ··•m.• "''''·''~•· :.: 
-J-if,,;, ;,o~, 

TIUSEDYL • ·K:Gy. 
inj., tabl., cseppek 
_Ö~~: ·í a.nlp._-(1 -~) 2:_5'~~ t~\{p~;id~l~_-hYfuo-
,_,chl(jr.-ot~ .. '~- .:.· _. __ ,.,_._,; __ ,·.:'; "·· -._-

l tabL 0,5 n:ig trifiuperidol. h~ehlOr.;ot;-. 
l üveg (10 ml) 10 mg -:triflupe}.'_idol. hy9rochlor-;~ot 
:t~_afuiaz; ,. _ · · -'"','_<-- ,.:·-,:";:·;: .. _ _.--_ ;--~--~ ._.·;_:::!~:_ ·;-; ''" 

J~valliltak: Motoros é~;psy~)lyt,Jgt~lljáro 
kór~pek,- a_ paranoi~,- ~J.J:~c~ti~. :-~-~~~~~-- ~qr~ 
mái, epileptiform' psychöstSok.··Dehnum -tremens, 
lázas toxikus és infectiosus eredet.ű delirium, hehe~ 

. : phrenia. A depressio-dE:~un;unal s~yR~?~: -~~~~-· 
:rD.dítékszegénységgel járó' -depressi6.- MáS ántie:n;lá-
tiaummal neni befolyásolható hányinger. · · , · 

EUenjaV&uatok: A--pyrariilii.p'alya; é~··-az bxtcii:pYraiDi
dalis ~ pályare~:ulszer- · orga~Pk:l!Ek: ,~~g1>e.~~-dé~j, 
fUllkcwzavarw.. :';-

.i: -Gy&,nukeknek :az éle~kpr: és/tes_~Y :fig:yf'!le~beYé· 
c;: v telével-_:5;:éye5f korig-JUtalában. afe]p.Qtt;·Jé.dlii. egy

; 1 ')~: negyéde~'_,Hl5Jé*ves kórig:_a. _felnótt_.a.dagfiele5'ada-
.. go~;,;~_,,;;-;;.:-. ,.-(; "·-,·'-)-,L J_"f__ •. ~_'~<f:l/-i:Ü:_~\';'g2'; '· 

·)fen~kh_ii~ok;'P~rikfu~&rB~ris;·j_~m_gares~·>~ifi.-hy~ 
pertoili?'··~éphet:: felio'elsósorblt11--: .az. _átlagosiiBls:lia· 
gyobh a.d.agok alkáliná~ás_a--k@bsáíi,:e:T.E?~.-~1~etek 
az adag csökkentéséré-vagy a kúra átiheneti abba
hagyMé.'_utá,n sppnt?;ri :n;J.e~ek;'.~_ill,e~y~~"ani;.ir 
parkinsoptszi3reklú~l iriegáiühtéthétisk~~-h_f-':('n~ééJr 

· t ~ i n6ip:l6Vegitativ jellegű mellékhatásOka;t nertdóltOz;-

~pr ':':;1j~t~Jl~~r:~~X&~~~/;;t~!~t~ 
··(i , r'llii:Soru6'ah ___ pö:tén'Ciálja a-· 'kOzpöhti': j~egf~ti~zerre 

hatb' ·gyógyszerek effektusát~ ezért OarbilA.it'diOkkal 
és opiaiokkál · _ ern;iilifben: történő·· 'iilkiil'Tlilmáái:t;; .. kiftö
nös kőrülteki1Jl;ést __ ,igényel; __ Tdsedyl~kezelés ,kizárólag 

- -~~~:$!;!~~i{,~&~~~ w;~~~:-~~}:·_:~:-.: .. ,, ,_,-":t_,.tL 
_: .·Megjegp:!:.·lf( Az. 8.:~-szakrellQ.elés (&'qndOzó)::sz_~kor- . 
,;i' vosa ,ren,dé\hetij_,a.ki -a gY6gyazer:_,_ja;~aJ1?.,'tf!<i--szérin,ti 

betegség esetén a beteg._gyp~rélé8ére!t_8J;illetileg 

''-~~,~~~~~a~~~~:Z~:~.,,~é~tf~IT:~~~k1~ 
alfail.9.-~.:al) _i.&iíét~lhétő:-:_'_;1 :::.·~-.:'" "--._·>~ <.n' 

- - - . ~ . '-" ,-,i~?i_-,-;[1!::~1· 

TROPARIN Ch. F OOO/J 'IDO 
· .,_inh~"t:~b:l._ ,;_urc 'h''' 0:' _ L-~~"'J~'''" ·Ü 

_:;·.~-~~t~~::~~~!~tlB~~;~~~~~i~~-t~~~~-:~ .. ~-mg 
.. 1·-tabl. ~Omg papayer<hYdi'6Chillr~, 1,5-mg.m;ethyl-, 

~;;~~:~;~;:-~~~~~~~~:;~~~:~-;}_; -~~~.:~:f~~;:~~' 
· :: -~J"-'R:'6k'ólikák __ ;1hoié6~t!;ffi:s/I{':·o ;éreni .-,_ ·a.:vid&'rúm, 
··:··-:_-~fi-· ''götölffil~ astHrii'ii''b~~~r'' -;rl.tié=i --ob~ 
._·_,],-J ~tiP~-k _ f'st~{fY1Hkefió~li3~k; s':lliJ?~: __ 1·niéhszáj
-~·_'-; _·g5rt#!~hll~'Mdóft~griiá~~~t~ e'i9S~~jli~\>lf~--~::-~/.,_, :_-' 

_;~A:~~~:- N~p~:nta:3-s~~~\_ -~Jl\~b\-:,--v~ i :-
1

'-2;~mp. 
'sc.-
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, MégjegyzéS: :<~~ ;,A_z~; inj;f_Jc_Sak .wén~~~:'Q(fuató ki. 
, -:-;~c:Az :<.'()rvűg_:;.TendelkeZBSe T~Zerint . (legt;elj8bb~,;hároril 

· .:-.b:·--_allcitlplthnS;IHsri:téteJ.b?tő.·,;....:.;.:.>ftc,tiibh-bóhiré~j-:iiélkül 
'egy alkhloinmalle"gfeljebb a_legkisebli:giári. ca:o· 

. -r:;·--~~~~~;~~)~~~m~~~~~-.P~~J~~-~~~}ri-

-,~-;-~~{;·.-~~~~~~!~t1~~t--:l~~~-~---~~.-~.~ .. ~(.-~~t,~.-:~ .. :·:-.. 
~-"'-f'f-:'"'0 i5'-" ;-;J' '•};\t:~i' "~' ------ -' 

'Tfit~~!ti~~~t~~·.:,;?~.·itl)i.Ioo 
;;)~~.~.·~.::ii~~i~4:~~~~~~~~:~;~:~~:~i~~-~ 

.• ' -.,,~. ;,; i'! é;:''-"' :')\'-~' 

Jav8.uai{;k~>:L~'Tróp~riil tabt\''--'.: __ _ ···-.-·· ~'.:. 
\Á::l~~·~~- 'N!i'\Jriti·2~~z~~\.f'\2 fJ:b1~tt~;-c·:·-·::. c,'_\ 

~leg· járm~yezéilik?i:h~g~lJ~irf~~f~e~iéíYes gé-
·.penJdolgGzQ_~ eSá.k.-az.olwos--által ~ az?egy,é~a3rZé

, ~~- ;~Ysé~e~;p:tegfe~O~--,__.::.-_'elt$il't~_Ii®g?an:_~dhew 
J:tik,d:~ln~zh,a.:tJ~k.?.·.:::::'-'-·_-'' ,::.·-:' c.::_~,-y~::,g··,·;_;,\<, 

;;;~!!?![~~~~~~~n~~7~:i:rs 
CSO~Oh\8~-,-~_:·-~(j-_~~t- .. 2~/~;1f~:~ti_-~r · .. >,,,,,.,7 , 

TRYPSIMUSU 
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Ellenjavallatok: SúlyoS-májw és .ve.sebétegSég13:k. A:Yér-
: aJ.v~-z8.vara.ibl:'m .CSak llf!.gy óV;:a-toss~'$dha'tó. 

_;_~~~~f~ I_.,:j~~ii~~i_~~M~~i_:_t~~át a 
~ _ I~. je1i#:íí Oltlps.~rr-_telje~. ,Jpé:rpi~"WVel_:fe19ldva 
_,_, ol :ruü)Jdatot ka 'mik~ amel' '' ek'íhiüden nilllilitere 

5:~('~''- silit (és~s-· .,. :?''to~ha~\.t~z.-
A~S:~HeVénY· k:flfekwn·:riaP~óil1fá)'-~;s··tcl. 
(2 x 12,5_ mg), majd az akut tünetek csokkeD:é-éeután 
naponta LX2,5.m'(i2,5,mg)' Tüdőbetegség('kbBn 
ilaponta_ 1------2,5. ml l' hetep:-;k~ül,-.-roajd\llláaod
naponként 1-2,5ml2 héten keresztül. AmeDnyiben 

':~'- .~:~~-h)~G~~f,.s~~b:~~~l1f~~éw 
Gyermekeknek 2 éves korig napi 0,2 wl,t (l.,mg), 

'.'~bb gyeimekekiÍek 0,5 iri! Í( 2, ir mg)' i>áhillb ,, 
_A_ :Tcypsimu.sc in j" mélyen, éáJ~sa.n. a._da,ndó ;{t~far
izo~l>a. -~ __ A k~tmény_ ~~z$sá,t k~y~t{S 6 

·,·"óran·)c'fie1ül.··-az-·:alkö]?.Oll'9~:~r~~49~-::;-
-, 'SiobaliőiDé~klétéh·'iiZ:'dldótti"tcyj)sih fokÓ2;atp~an 
yes~~~-~~ivitáaábql;-' glí.~s~~:UY"P.el!_,·~-3-~napig 

, ,~rté~~ö~~és ves_zél;v:~;\n~J.k!il._tár_,.olh~~ó. _ , 
·-Me.:-,~·-:·.,:·--;';:~ d~iik-~~~~e''aii~tóW!~:A:f· órlbihi~n~ 
1~ szei-irit -'(legfelJebb~ 'h.'&Oiil;'~'-'aJkftiOilirii.al) 

-':ÍD :isniételhető~ •6 . >·.:.:,~ •. - -:·~~''n :'!_)'.U. 

''~lái: 5 ii;;.;g. (/í ÍÍo ~mg) +5 oli!6s:.eram'ímlli 
__ ·,::·6:.7ú"Ff;;/_- :--,_;:/1~·-:·-'''-'-- p;: -,~·-, ___ ·:::';-i~:~:,._ ,~_! 

TRYí>siN·· ·x:'Gy: 
helyi kezelésre; · 
összetétét:' Füveg '2ibng -tfypsiri.~'ot~ : 

l oldószerampulla' (5 ml) 5 ml nB.tr. chlor. inj. 
·: 0,9%~ot·t~almaz. ;:- c'--,_i':jf;_'t?:-~ 

Javaillatok:· .A tüdŐ:; a :hörgők és_ ·a meiÍiuí.rijá:Lidillt 

-~hT~~hi~e~~~~r~Jlr~l~~~~=~ 
·y ti~;: -::J)rOnéhitis-":-spáiti68.1_'·~;~í:ú~,:-broD:éhl8Je, 

brOncme:ct~ia; __ emph~em!i; _,-~rama-- :thóracis), 

'~_~!:~~;-~:I~~~;ci;;~w:~~~é~rl:: 
· __ ,, szítése. ·Tüdőúiútéitek eilSt't'. -' · - -

Ellenjilvallatok:. i Tüdő~~-:é~;.' .. ,g;~;~~;c ,nyo~~i{~-~ 
--,.\, 

'·:·:-:·Jr-ély~-- ...... < .. :·/ ;·;·.' · <~.'~1Lc:::tf'I ~~~::H ~- •T~ r-" 
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- ,{;n( .. !.:.f <l::) 
J dMeg:)~FíBSiiK '~~:rlyfe,:á'a,haió dá.-:AZ onvosrrendel
.;_,(',.-,;'kezé&e .. szeíiiri.tr{leg;feijebilliároni-rukalomma;J.}:ismé-. 
---- -~:riielhat&~;_üJ~:,fJe::I.u':'::ihr~_ ~ir: Y(: ,_::-:_-.f ~; :·)2lr"'~Crrúr_ 

-(l~~~j~~~#~~-~~'~l~t~t~?g~t~~~ff~{j;f,t~ 
Jr.;u ~.r·;··-L-J:;_'tz--~.0 lu.e.II ;;.hCúi 2)',,:, l ::·.:,,\',;.~c;~'.:c:;;-,:,~,-·:.._) 

TR~~~~~> ~~'~Hifi. :~'.D -Jf:;;;~- '--~;,,;~-~s·'[r: _,rd~l'S~~-1 900 
·'Se;b~~topor·--:2;fi% ·;,--:pur~ .~V'.' ~"'''~.:1'.-'-;J?-'- ]": 
w~~V:Cr~; "'0'·'~-]·:·.i~V>;'~':' •/H!':Irrk::S:i'~'"i'-' .. - .,;;0iff0C~.l 

- -- lffl~~:_-)ilf.ii,v;_y&;,Q;~~~g~ .•. -~9_,5;&iP6Q.C~~óhY4~ 
,- ;,2ol.!1C~o~ •• ;:.@a~ ~r9~x;r~~9-··{f.~y,cQ;._-~llj;f!~~.~{tz.-

.·:''JR+ailatOkil~6rií~~~í~lt' ·éé~Beléiéftlsztitása; 
·- · _,:,_;,:JiHm.f'' Ji~>-lfÉ:-á'W!li)).o -,·,- c; éi0~'-L~~;~.::,-,f,3;j'l;j 

,;'~~~!:h~J~~fef~!~~t::~{~·~--~~~~~ó!_$~\~~~flYf_~-
'J><3Hrrri"lf .:;{,~_, -- ,"_,·;'l~J~.>- "d~" l· co).gAJ) __ .wnu;;_Cj _.;;,..;._;:;:toJ}I'h :·- :._ 

Alkalmapie:Í:. Loealis. V ékon y rét8gbeil:.töí±éúő;t behin
nu,,.~;~iMi'!il•!ül~t<;'&l'~~":rjl;gé~apJ?M;JwJ"/Ml'k. 

Beszáradt Iiecrótiklis felületék esetén ?>J~<W, gézla
pot steril élettani konyhasó-oldattal nedvesítjük át 

; ',t~-~, (~·-'kötést:eJegendéí_ :qJ.ásodnap~~~t. cs~Mt:ET 
Megjegyzés: Vény nélkül is kiad~Jeyt;p_,.;_J;<:;--.. ;~ .fy;Jo_;; 
CsoJD&golás: l tt~-n?EY;_e~_l~Q.g)_:~·2-9"-E~t-'tk-t~'f5~~t~,"J

·Í/I;_ ;··r~).frh_ .~ii.'~u- im G ·dfl_:c/ _;,_~;~·:;r~~=:~~~;Z~~,~?Q1220 
"' /ob.i:,;t A ~:r:a:!<.Ü\.8. ·,.d, 

l hónapon 
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.. -,~ F'~y_egetlj .- k_ot;Q,!JZ_ülés): • __ a~_:::-aP-~qlást-, mind,e_nr-;eset
- ·v b~_:Q.negyénileg_!,célszerij, meg~t~pzni;.,:~~zor a 
. •, i'~nJ;jeknél: magasabbééa<jagok, fo\kfo·l!ll'l<Z~ ';ezük· 

Mges.,::·· ·,:"A; 'll',- <·:.. . ,')',)~, 
Megj~;~ Csak veh:Yrf·'adkat6'ki:~:?BffiZ-ren

.· ~elkfozé"' !'">rrot (legfo!je!>J.>c ,jb.~co!!llf~Jllll!l>l) 
lS_mételhetPó·': - · :C";, ·r··\'· .... ,:,,-.->··:". 

Csom~olás: 20 tabl. 9,- Ft'. 

EGYT 
·'--'-

:QREGYT 
ta b l. 

;~""-S.-''-"'L 
·t:~~tétel: l t~bl~ .. 5P,_zpg_ aciQ_._ ,e~a:e~Q-rO~~-t.artal.qiaz. 
. J&vallatOk-: Külö~bŐző .eredetü:._,~~~~~-·.iilla~~~ok 
.. ;-_·:~~~fa~t ~rh~~ci~:f~:)"~i~lJf~~J?RPNfus 
· ·oe4~~áJr';'~a~~~,~ ~re&;i~n~~~!P,J~~~~~~~~ 

sa feltehEitő8ri :iiiíicS. -- ... :rL __ --···-~~<>\--,<:'.h~ 

. -~·Elk~jiLVáii~trik: ~~~!'T~*~~~~.~~;--~~~j:~;~~V~-
:)J; teles .~.!,l~t9~~·,-~~JrP~4~~J?~"~~E?J}V~"dőlqí~k; óVa

.~ t?;~~!•· ;~eta};oliküá __ )i}.Jpil~~; "~~~n ~_11;k ·,ág;~ ion
;; -i::~~,;:r~nd~~se :ut~_;~,~,,-,~Jl~~~$}~~~1J~# ad-

• _, . --<:'<fh~ :_,i·i~~-'::.ftí:· ,:.l.~,c 
. f·_~ol~,-=:_1;\. .~e.zdő. aq~g- ,-@.,taláP~-.50 . . :-r_p_gldi6,;, -me. ly 

c .Ji k. 'T ,;[' Jb ti>'" :zw<;; '.· ... ·· ·'•·'•·f""'""" 
--:-.-·--rr~fi(ffi!g~?(l~bi):_:,···~-:~~~~~~:;~g:Jfti?:~~ 

óra alatt leiajlik, eZért cetSzéru'·8,_~·13géSZ·L~btd8got 
reggel, .közvetlenüliétkezeS·'lfitán -,oevémii.·-Más·'-diti.~ 
reticumokkal eredményesen kombinálhatÓ. 

'_:u_;;, Ff'S_leg_ j~?vezetők~ _ magar>~~j~gyi;~~J'~ __ gé,~ 
pen dolgozak csak az orvos által- az egyéni,?:ri.é
kellys_égne~ megfel~lő~n - előirt adao-ban ~~lllie-

~,>-;o tik,:_ill:-.1~.~~já~ .. " ·::-,J ,'_l .kL-.·t J ~bt€.-.ri."-'>'-'Zi~i :·.-· 

MeUékhatások: Az etii&iilísaV'-rrlRgyroi&• ·'-S~Tiretikus 
·.~c·-· aktivi_t&s;l,;~tt -h.)'Pochl9r~W~~-'hyoo.lm:l~t, 
--j o:c>hyppv:nlaem._iá~,; és: lÍl('fu:l,.Qoli)ms,:~: pk,-Q,Zha.t. 

1 ~- ~~gfe~e.lő .(intermittáló) ,adagqlJisS{Jl._ é.$: sZQ.bszt .. it. Ú· 
.; 

8 '''ciOS 1t~fáPiliVai 'it reitti--tiliieték\~~eMif-'\higy 
.,,-,,~/.lbegs~tetheW'"k:..-::.AffolY,WQ~:t~_a~~ő_,~a.:p.t_ihyper
._. :~~!_ tensiY::.texápiát_,,po.WPoci~i:t;t;j_~_;fiW'trP:f.tho.$'tatikus 
(--- r--c9llapsushOz: ;~ezethet:.: ·"':;;.,-8:,;. 1;_-~-'J -,'i,'3r , 



"h(}a;st~ointeStiha)ig :tiíiletek~t:i<f'pko~t--(dYBI>h~gia,_ 
·:·naUsea,, vonútüSjltlia-crli6ett)~' SülyoS'·v:agY;-nagy' v:fz· 
-'-VéSzte-ségge1:·:)á,ró:'Üia.ITho,et :esetén'~ gjrógyszer.i~a
goláS~t ~bbii kell'llli.gyiD; Ajáí:llá:töS'~ szériiiil'elekt~ 

~;:=:r~z:J~~~clliátíS;.hl._ A~,ri~~~~:~n_:: 
delkezése- -szerint (legfeljebb három· -alkalommal) 
ismételhető. 

V.Ai.tl~;\':cymposita ~c 
drazsé 

- ,- -_ ' -- - - ' ' ~ J{ 

'-·ij~~liT~~~o~o2·-g phiiíú)bal:Oital.;1o;íö g-~r. 
:J-, ,J'oYa.lfá•, ,aicc_.~t.A;~~~ ;~_d:;.;,_,.:.:.-? J:_ l_ 

··~~ 
.. ;. -~ Főiég')&riiii~~~tli~_;2tti~?~bim:'-~i%i:\te1iélf~ gé
-'' !: J?·en-.d~Igoi6k'ödak'áz- orYns·rutB.I '+- az.~egYériiérzé_. 

~ 'kEiOYf,~g[i~k:m?JgfeifJlőell' __ '~~ etoűt :aaagbi#i,::Sfhdhe-
tik,.ilL .aJkaJn:.azbatják. · · · · 

. <- ·"'-~'"}:'~''P:<>~-- , (~glfriiÍ::e- · ,, '·ál.:kalénfi.ffiiil~-::@~eÍ
g~:~~kis_8bll:· _- c'Solliit~é;í{'y'á~f8DD~~Jneg~ 
'--~-.--J~íé~~~,~f~~~~~~''-'?~?':~.{:''··"1 -! - -;:;"~;~, -~ 
., CsomagoJ,í,>, .. 50céjrazsé • .2,""7 Ft.'· 

d 5 
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nap után-.fo~ozatosan. ~_ö);ffi:enthe~--:--~Ri::,·~~s~r 1 
, ta?.Jot);ára. •)!]gy· J,,n,acólta14p...,,b-~ .. hó~. ~\h-i;: 

-2:~' · Szük:sé-?.~esetén-.1k-~~,,~ago~:,J~legift_:tpétel
he.tő:.7.A:.Ja;vultúrelső jelei leg~oráQba.n · 1.:,....,...2_,hét-:után 
várhatók. ' · · · · ' · '·' ... 

.c.;i 

Mellókha.táookÍ Többnyire még.ct"'"'.o\§-+,.~Jp,l>ÍJ!!,!;ás 
,után.;-Sem- mut~tkoznak,:_.de egy~_ tlllé:r:ié-~ység 
esetén--kisfokú szédülés, álmosságérzés_ eli):fo~dulhat. 

Megjegyzés: ~Csak yényrea~tsHti.~4~~0~os_,ren
delkezése szerint (legfeljebb három alk8lommal) 

:·-;-i(>tnételhető. , 

Csomagolás• 50 tabi: 3,20 Ft. 
-,,,, ·-·- .:~_t·-_.;d..,,,-ü':~-.G-•'j_c, ':::· ·> -~ 

VAS-ARSÓTONIN Ch. 
c>~:J-:2t~t}; 
.,:[ 100 

·tabb ' .. , •'' .... 
ÖSs~td:·:·{ ~i~bi::rk'$g_~ ~i6:. methYlaf~ri·;~-jú) mg 
. ferr.~ot .tartálniái.''· ···- -· --· .. ._,,_ .. "''"-' \ d., 

• · ,~~:<·.:· :r;•_;:--- -~,.--_,_ .· ... - _- ~:- -.. :::i:i:.:-_;i_;::-.-;.;·,~o:.~::r;-:· 

Javaiiat_ok: Különféle -~ák, Ieukaemi~. ~~va
les®qtia~-newasth~Q.j_,~hore~~ ta'Q~§';:Bast;f~?_:w::-Jror 
nem.'~a;. psoria&is'L~~che~n _m,l]~~:ri.iiékzem~' ~hroit.: 

<----'- -robor_álB.s.: _ .,;,_;,_ S -:· ·-;_-" : .h·"''"+_,, i,;·n~D·i' .. 

'· Ai~_ol~:: .Jk~~'On,:t~' r-,~ if~~l~tt~~~ri;~We_da ~~lá.s-
- [J;, ?~: :v~gy h?~:?i~b,h, .i46ii.--át,,a.x_.l~2 tabt ;n·a.Ponta . 

Gyermekadagokáf,'laid Ai:SotOÍrini:iáJ_,_. · .. _ ·,- _:_) 

: ~:itegj~:"~~~~_·'é~ 4Ári~_,,~~:~· ~;:,~~::,~rvos 
.,~:) :l~;~If;~#f:_;~:rmt_(~8kreijeeh:h!ir?;~- ~í~~al) 

. - ·"-- .. ; . ~G':~\0:.,)-h:,s.,:- , ... ,,, 
. Csomagolás: 100 tabl; 2,..2 Ft: 

·''' - ·"'';~~,--;,.,-:,'(Í(;',. -L·. ·''--

1!,400 
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Adag0Wt:iN@ontai.:J:f$or 1~2Jtáblettm~J-.·:--.' q.'Jt , 
: -lr~Ieg~;Ján#~~f4~f-;bl~b,a.rgy~-~s~y~ _gé~ 

··_(v-'~'~n:c~01~~k;l3i;_ak"-'a:e-:orvóBiálta1':'-"''1J,z~~:ér~
;u,-tirkieb.Yséiti~k;iíJ.e'gfelélóeh ;...J:..., eÍőítt ·adáglhtn:ra~~e-

tik_,_:-iJI. ~~?,>zhatjálr. ·- -.-_:n;l.".:ínv 

· '<-:~;·1Jegj~)Jil>d8alk"vériyte;·a3ható ki~~'Ol-y9~'J;én
.2--;',".:{i~zé'sé-( Sie#ftt; (I~gfeljebb' -'három: ~atka!Otiimal) 
__ : ___ ,ÜisÍ:i:íéiéliÍeiő~L:':.-t~--'; . .-~r--;,.-_i L >" · · »ÚJ_dA n~-: -j"-; 

"CsomagoláS: 2ó itabl! 2,80','Ft:' '' l ·'~ '"ó"'~'''';,,,M 
.,:,:_-;:_[·,~>~.fL·'C:;- n:vu\cl \;cf9[L.',,'_;·--~,: J,_:., .. ,. 

VEGACILLIN "'''d:a!C''S'Z10 
, t~l)t'"'' , 
. Jls,~~~l; ~, t~b~~-- 2_00 00_9 ~~?;~p-:;~~~hylp_e~:-
-' 'Jcillin.-ot tartalri:taz. _,u:~' >"~.l!'.,Lh. Ű''.:'_ .t:'.! iv-eL Y 

JavaHátoki St~epto,;CCUB haerTWlyt~, pneurnobó®Us, 
-' gónoOOcc~ és egjé,b j)eiúciJli:ri·~rzé1-:é~y.~ (stafihy-

,,' - ld~)' <fb~eüS_Oíi'61tai· ?~O'z_Ott~tért6·~g~~·--.: _~ ~~.c:-":~"J;~~:d 
EIÍenja~alláÍÓk: PerliCi.nln-aJJ.e~gi~~ npifnidtlliri':~zisz-
v .:;Um{rl~_i_rul,.<,:h) -,l ' -,i ':~t, J~>f;l_~- ~- ·~:f.i®l$!Lmcf!{ 

··'!Ad,8gf)1is:fT~i -m:egi3ÚJ2Mlicéljdm~;(theutiiilldfoz~roha~ 
'-'~'mok1'ffiékél.ő~e,ng~kJ:HrWkt:ikri_~kf ált~b-nh;1 ko-

~~t~l ~gg&n),_. napf-l-"-3·_:,_~abi._- 8~i'ó?()CC?ris-_ 
, , (ertőiés kqzvetien v;<;iB?-lyének'.esetév-re~pZ napra 

........ ·.;:,e'ib1$~\Ti;t0·:~hlfékc'-'~é~{J~~ -k~J~~!~_ E,,,~,_S~to~ 
·"n'-.~.c&ö~th.J~iiű'rdozá.if:iiié''kiffii&~~~if'fiU 'niíi6fi1·~t. na~ 

pi ~i.Üabt~-A1-'.:f't"~h:ry/_- _;?~:-JV -~ ;;·.;;_.crc\-n.!)>:·!'~;i(f_:'~~--~~:,: -.·.". 

::, ·;·,,~~!fll~~:·P~~f~~y2e·1Ut,t?~~k~qs~~;= 
'"'· ~k· idéz;;ek ~~flö2:~S:i~1W~!:~k 

_áltaJ,-- okOZott 
.3(< vagy 4Xl 

. b,ap,teriaemiá!J.aJJ,, 
·_záSa, iridokolt. 
'ban 
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'· ;EUenjavallat:._.Hyperkalaemiával . j~rq Y~!;l'lt%g!;_~l\')n· 
--->ség._.< --_·!-·\·.-_·j_._._:_, __ .,,_~----< ,- ~-~-:;/W-1_::;-_: 

Adagolás• A diagnosis és a klinikai képSUijiöBSágának 
• 1 --.megfelelőenJ~tz,·,~~got _{metenként· ~,7,m..~~tárdzni.- .Általában' napi· 4~szer 2 tabletta (200 mg) 

a kezdö--adág~(pl. -6 óránként 2 _tab~et_t_!t)~ Az égyéni 
szükséglet éS tíirlíképesség figyelempeté~:Y;ft]._;~
sierű a napi adagot_ váJ.toztatni. SZükség· eSé~p.- 'a 
napi adag 4X3 tablettáig is nöyelhét;9 (3ÓÓ•fJng). 
A (liur_~,4\~ál;~~ ~,H. ~p.J~özö~p,_f<?J;9~~
Ezutáü ·reí::llitai;t<) k~~!ésre )~AAt.Jí.t_~rni.~,~~ponta 
_4 XI :t;aQl_l'ltta (1~)0-·mg), VerOspirpí;t· a4ása"me~ett 

-.diúrétiCUriibk lntétíriittá10 -~:já~lt~ :flY:Pétto
nia ke~lésére iLZ előfrt antihYJ>ertenSiV~szer:hatiisát 
'napOn~aAX 1-t!l-lJlett_a, (199_,mg) -Y~r_ospfrq~-'~'~é-

, ~ séyellebet,kie~szi.'f!.eni. :·· ,. __ .. >·-·-' 'Ju:I~:>..--.: ~:-r 
· GyermekgyógyMZatban· ~tosr~~gja_.~p mgf 

testsúlykg naponta! fenntartó kezelésre l;-1,5mgf 
testsúlykg nB.pCnita. -. ;;; '-~ü·:", '-·±·--

MeÜékhatások: _Ga.Strointes~--- Plln~~-k,_,ri~l}án 
reversibilis. gynaecomast!a; menstruatióS:'-zavarok. 
_V eraspiron adása. rnag~s szérumk-áJ.iumszint, esetén 
c_sak kivételes ese_tben _-I;EjAd~lhet~-~--·: lll;m:t_._'_t~:v;áP9i 
káliumszint-ernelkedést hOZliát létre. B~- ~~_;Y.Ei@ü· 
lettel kapcsolatos.· magzati károsodás~k_- ideig':W.ég 
nem _-isme~V~.--~z.á.sá.t_ ~:-~rhe~-~e~_?l,Lhar-

- : ma~ábati: .nen;t_. <?-]~J?ljlJk. ZHl),~g_s; V~.rf?~_irqn-ke
zelés során- a szérum-Na és -K-szint idó~:§1f~~ ellen-

- ·:ő~zés~,~~~~~ol~. ____ . ______ :r.: .-- >:.s __ ---t 
.. -_Megjegyzey;. -~:J!sa,k v;én~~ a~~-ó !p, Az.~,;:y;os ren

~-. ,·,d~~~~se: ·s_zerjp,t, ,(~~gf~h~Qb_._ Jiár9.~ · .. all.F~w~mal) · 
isriiéte~~ő._. -~-:o: ·«J.;-~; i"'-'\,-:. · ... ~ _f-BI 

~~ag_oJás:,_~? __ t~~~: IÍ;~~~;~h c,_.-" ";~?l!)' rn._ 

VESTINEGYT 

_l( <:lfá~~~-~"~-,t-:- (,:·_-_:-_._z::.,-.: ' :.,:;_,:.-~·;·T: .):·.,xii;:_,,'<:. 
Összetétel,,,~, d,r~ JOO :,ng, phe"!''\<',!'Yrldl.J., hydro· 

.-1~--\--,Qhlor.-pt ;ta~t~aa;._• ., :é\:.:fl,';r··' · 

j'~vállat.;k: 'Hugyuta&?fertözéses (:D~ril 'gor;.gft~oeás) 
án _,_ . hú d . fi. ?; ''<"-~-'Í 

._b t~-~~·, __ . _p: :ezm c-~~ns. , ,_. ,~-\.' 
Adag~lfu.: N~~nta a: • ..;, 1..:.:2 dr~. 



''':i 

· •I,; A J,e~ő o,q1!5c;cü.~ llJlfll<kliózii'{f : .. !iiJo'!Jl;\1 
kontrollált feheryersejtszam melle~t; , ·_'MéD 
a bevezető adag után .a fehérvéJ;~j. _ ·· ~k 

. 2::"3000oi.Iá., ~~.'~"!~Ő. ÍhjéJ<ciőt\ko"ilii!~~ 
~tl.J.tu~a;:adfui,tp:~)a\'másö~ ''tid~;~.Q;lihfi.igZJig .. • ' \> . l leJAbb 40QO .. fo h' .. , ··.'t.,. 

----~/:t~:~~~t~f~b~~it~~~i;JlJ4:~~:~~ 
,_·:-' erua,s ·hatáS nein tnú:tátkOZrit' a5~r;fz(J~·-'sieri 'ada 

· _: · '_'. Ö;2 _·fugjkk-~~r:i~_-_ 'é_~e~tls.· -~Ai--'~~; 1i'~kcióli: kö~ 
. '. ' -. Zöt'f _7_-_llii · s~iliietet")tMffa:i·C'-L-:-e_s,· a f~hér -.. ~-~·_t. 

sz~O-t g!dosait elleit_ől-iiili:'ltit~Pi~ktelelá~tkt 
-·_r.s- eléíttf.i!t~:_úgyi -bgy~c:Salfuf~:;fehér:v&~ejts~~~őr
. ., '.i-Ase Jtl\lillel't' !~'rl• ljloÍ><>ilk~t iÓ;·E!i· frpg'{kgi>ferfu-

'"•attó d~)J~e.' a<h\i ~·teijes-it@etmlhll.OOOégii. . 
'~--~;.'N2J.Ha~snak~út'a:tktizotto.az~az-adage:tá& ~d iif, 
·J !:attillt()~->d.O,o~~;l ingjte:stsűl~g~ez4Gliidiig!ut_án 
; ._,_ ·: napohiia--·k&ntr:Ollált')fehé~vél'áej~~O,~.'<~ellét?, na

, ·
1
p8nta-1adjá.'k;:a' VinblMtin02;~5-rmkf,o$?d6zisban, 
fokozatosan' emelkedő adagolássahJA 'hatáS&s:!.-OOa.. 

, 0,gogiJ;r<>;>,~~l>go~áqs_'!!,~il,l"!'R.i'hN~·<Irike\i{~'nig-
~ál~~~o,9h~,e~eeri ·*gG~.naP.~n~i;~a

', "~á& es:etében. nerii:-.:.~1'fo). Ezután.a;.~zel,é,s,J;- az 
-'l'o. sátm~neti jellegif.s~i@.talában BP.QntW;t;me~zíinő 
:;J· l~"{l,ko~,,f!:z~_lf;_~~áynJ;o,;,-~;J~~ö~g~~tsfenn

. ;. ~1~-t-a!lagg*l ,f9~~t9.tc•~4-eWinQia.st;4l;I,rezelés 
":_-: ~~~~W~eM~·MW~~tra4?gq~~i-~t?4-80+~Il,:_ftjá~-

.; 'I"1r_Mttg~,--~;_feM~~'~P, .P.!3-pPD.~~.ti.fflJe:§§r~se,~:lJ.F'Uko
penia-.'(3000~es ·fehérvérSejtszám alatt},1·~m_J:! -cél-

-E?~t~-.~-tkY1~~lfo~~ ~"~?n~JgM;~-~~~~~~~~~:p_~-~Y~t~~usan 
.:,_:cr ~)-.Hl,~1P~~t~~-- >:drriSl·.>·;.:.?.~-i -C~t:s<J',-_;"."'-'-;.:..-.u

Me11ékhatások: AgranuiOOy_tciSis, ->i~openia',;-"-a.Iope
cia; :há.D-yi:nge:h, bári~) subicterus, hasrlieilés/.'Slbu
minur~ái;--sto!Q~titis;~iin'ticaria, paraésthehlák;raz ín

\ . i-e~:t~k::.- ·-kfti~· ; T6jfájás, ol'rV'érzéS;'!Jo,:anorexia:. 
dep_r.8:s.:Sib.:iA-;s~r ktirá.gyására valailiei:J.rlYi'mellékha
tás megszűnik; tartós károsodáat.,áJ.ti:dá'Ban:. nem 

.J>>~;.,g:~,.-~~.iJ~i~~.:~~ -·_::~.2~~óV. :" re.ll;&.-~.-,.fe::;~;;-;,~~.~.-;; · té-,,,-_,_,g.Jt(gr,m~.--,- -tr",-, ,, ___ ,_~g -,,.~;-:l,---,,-_,g,gy.,g~ 
·· · ::~.Jgi;md?~lnt~zeti) feJ!í~~,ál~ra~~s;t!·~~c$t~~lom-

.. ~:':9S,~~?J~:~~;Uiw~;~~~~~,}f s-~r;ó1~J~Mf~);9;,;~'·~. 
·,,y\i_r_~~nfi ;)<:/si:l';; ·r~,1I;t:::h-D.i":\i-"'i- _.;;·c -;_[lJ};-_; _ _H;,; 

, .... ",-_-,. }_;.'.".; ;:.~,:<' ·-··(';~' .:\');,,<_, --:1-
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e~~en:r~~-JehérY.érsej~~ 20_00 alatt-'Va.Jb:A,tló· 
zist felé~\ !tell ·csö~enteni_, míg·.lOOO.aJattÚféhér
vérsejtszám esetén a kezelés nem.ajlinlható .. _'i.A ke-

:- zelés során-'félléplf ~eukopeniában .. a ck&v:et~ző\ada
·c::<go~,cs:ak __ a fehéx":~r:sejts.a;_ám, }Iletve _a,tlir~mbo~yta

, . ·- . szam_. ~kkenéaénék ,megszfuiés~_ .tUt® .'.S2!Q.be;d be
~dnio.'A ,par1~iv:m:~~-adQtt:ittjékci6_;fájd81DfiS:Ioca
Jis reakciót-.oko~t. Vincris:tin-ke_zelés- után--: akut 
urikaemiás nephropathia, léphét fel, ·ezért_-a szérum
,húgysavszint _ellenőrzése, megfelelő: folyB.dékmeny
nyiség,:'bevitele;· illetv:e ,a -:<"Yiiele_türfté.s; Piztosítása 
s~es. Az akut-JeuJ>:~~a.--magaa fehéryérsejt
s~~al_ (30 .OOO . .felett).>J4ro_-_:_formá,ipan -:a:·.V::incris
~in-ke~lés_- ~egk,ezdésekor célszerű.:-.ID3háhy;:.·~,pig 
xant~nda~gatló szerek adása· {Zyloric,-iillet~B 
Mrlunt):.:·- A- .yer~épet-·- rendszeresep.:.·~ de Jegalább 
-mmdl:l;njnjekció,beadás,a előtt . .:.,........ .ell~hőrizni kell. 

Mellé~~~!f~k~·>Aiop~-9~~-:X~~I~' ~~ ~~~zi~ilis), 
~!;>s1ap_a~~?~,_.-#n:a~lalis~g. __ ~~~h~S-~~-:. ~: !ti.~lY · fn. 
re~ex~k. ?:yengülé:re, at~Xta, ~-~OO:ffig:-Y:e~~g:_ ·abel o· 

__ ~-ÍaJd,~lo:m, 1dl3gfáJ4~~; ritkán)euko~enia. 
-~-~fGV:~P~~sen_:~or~ui ;cs,a1{"~ő atiaerriia es·;;tfu;jfubo· 
: ,-,fÍ~_ma:· Pe~~tm.s_- -~eúiiu.~:- gYe~é~&/sillYö~·i>bsti· 
- paiio; láz 'é'setében a Ihj}~l~St -m_~g ~en:é:Zakítá'ili. 

«'- --""·)•·.. -' --~ ~ .,_:' :. ' -';c:.;;:;;;;;/, 

Megjegyzés_: -- if-o~tft ,_._iKizár_őlag fekiőbeteg~gyógyinté· 
· .. ;, Z?.ti: (gondozóintézeti),felha,s:~a Vim. forgalom· 
b~, .. ~, -·::_,_,:_:__;; _,,J,of;:, _.;-.i:-··' ·-·-

~omitgolií;ei:_ 25X0,5 mg + 25Xl0 ml oldós~~;''' 
- n_o,~!;Ftó l ...- . -:--.J. '-'I'~.: t:;,3- ,, 

.. /,'' ,)"•'.-);· .,., .. • .:'c·c,--'' i,'-

• :1u, 1:•." .p r! -,+,-_, ... 

VIOMYcrN Eű'YT-,-, ,,, " - ,,,,, '-S'4üü 
;,Jri].)g ' ,,, ' ' 
~ ::.,~~íeW)''p~~~p~na.:x:Ifvl~~y~q~i6t·:tfibmy· 

cm:sulf. alakjáb-an) ta'rtalma.z;--- _:, ... ' .. --_:-:'"'', ·-.'>. . 

~- · Ja~a,Ua.to~:,~J~gki~Uiilbö~Qb;p~onalis;:~~-~;~~pul· 
·mQnalis tbc:s· .. kóJ:;form~_-kezelése,,:ha·,-az~lsőrendű 
~~t~ó~~~~el s~~~ l'esist_e,ntia;~ ttPlél.":lh:lrellység, 

. jJl, -t~lx_:il.fi~~ .rE:f!.k_mó.k Alliiak, fenn_~ :AbolJ!tJ3tr.M-;,;1NH 
;.-_,~ ~,_vagy-_ e_~#: :korobínációb:nég-:hatt%kel).Y.aPQ~_,~-indo

kolt .elsősvtbttn;- e:re~t~~dtii/ ,-;c: c -,/ ,/ 

411) 



'~Li OOO 

van 

.eset"Qen:.., ~1,!.-,f'~Mu:érsej~zám,·20.00 -álatt-:Vtm;r8i··Pó

.zist- felé~\k-§ll ·csökkenteni :o mig-.-1000 .Alat.tiÚ~éhér
vérsejtszám esetén a kezelés nem .aj&nlható~.\iA ke-

:: ZE1lés során·'féllépő'leu.k:openiában;a -~~kező-iada
·.cJ . ..got0-ésak-a.-fehé:r:;v,:~rsej:t~,--ill.et:Ve:a.)rlirprábocytS.

.. --~- -lilzám: csökkené.sénék-_.megszfuiéí:n.~:-_~utan_,s'Za,ba;d be
~dni .. ·A·-f>ari.tvenáiJan.,"ado_~oinjekció_ifá.jfJ'Mrtlmrloca
Jis.: realreiót ·okozhat.·' Vinc.ristiti-k~zelés' után-- akut 
urikaemiás -nephlX>P:athia.léphét Sel~:ezért.a szérum

_- _,P)igys_av.szint .ellenőrzése,- megfelelő:-foly8dékmeny-
nyieég,., bevitele,- illetye :a -,vizele.türi:tés.c-biztositása 
szükséges. Az akutJe~~miaun;fu,gas -fehézyérsejt
szánlll;tal .. (3Q .OOO :felett)_:.jlkó:l'ormiMJJ!in-"-&··.Yillcris
tin~kezelé~ megkezdésekor oélszerú~-Déhá.íiY:r"~Pig_ 
~ntlririo::ridá.z-gá.tló szerek .adása'- (Zy~OriC;::illetve 
:Mylurit)'.··:~A .vérképet;-rendszerese;t~-í:7- _. dtdéga,Já,bb 

-_mind~n.injekció-bea.Q.áa_a elő.tt :7- ellé®rizi:ii kelL 

--MCUék~~~~kFAiúp~:?~;~~(~~_if __ , -~~~~~~~~~~illli), 
??st1patio~ --@ma,t~ag, __ P~!l.é.St~ema, __ a_: mely -ín~ 
'_refleXe~ __ gyB~se~- ataXia; 'i_io_fugy~~g;' ~bdo
~aliS_.ffljdalo:m, id6_gfájda.lrii~~- ritkik ~iM.iiloEema 

__ (~::tGti-~,télesen·,_-forá_~:-:bsak~'élő -~-:és~tbfoinho: 
· · --~~_rua~_-'Pe~~~i-~- -~eiJ#~~~o: g~Agés~i~~~-~Y8t~>;_tbsti-

. patio;· láz' éSetébérl: a' ~é~l~ét _meg' ~eJl/- §Zfikít_i{m~ -
,.,._,._fh.:.h'~ ,-_- '-' <' ,_·:-!.0)1!•.•-; 

Megjegyzés:_,-,_~~c:~Kiz~őlág fekVőbeteg~ógyinté
----!-~ ~t~ (g~ndozóintézeti),feJ..baB~a,_~art.forgalom-

'· b~:--:- :re c.;.<; _;o_;,'· -'\-">,Pi.·: .<''JU.: ~'J' 

Csomit.golh~- 25 x·o,5 mg 
- no~~i;Ft; .c· · 

25X~O mJ._ oldás~~~'" 
. ·'"'·le·'~'-' :i:;t::;,i· ::;. 

');• ,fi;jJj-; -,;;;,_ 

VJOMYCIN E~YT c ''( Cé" ~~ Mci'c C~ S 400 

~"~~~=l:':i.p~~~pú~~,:~,~~~Ycih~:~t'[ifibmy~ 
cm. sulf. a!akJáhan) tltrta.lmaz;--· ····-'· -~·.::. >··:: 

~.-_Ja~~to~_:;A]8gkü),PD.b0zŐhQípulmömilis~~:,~;I;~pul
,- ,_ ;mona.Us· tbc~s':Jrór.fQrhJ.~-'kezelé~.-:ha-;a,.zt.elSőrendű 

~á:t_ló~Z@~~-!W;eJ szem~ -resist~t_iJt.- tt'\lléW~Ység, 
· · -~·-ill •. :to~_,re&k_ciók;_~lhia.lt.-fetmt"~J:'Jil,J3:['M-,~INH 

,·_·;: ~;_yagy:~m:4:~~'0mb_ín~:c_'i_ó;i'-'még--:h.~~<fi~-Y-~bba~_/j'ndo-
kolt .el&ő§l9J:l5Jtti e:?;ek(l;t:.~.,; ·>-. fL<~ · :'- '! • T,, 



javuláS, a 

·.·Megj~: >B>I<> KizÓl'<)la;g fekvőlkt,egegyógyinté· 
'',''r':-: zeti ;(~ondozóint~z~ti)_- ·felha:S~álási8._ -Van:v~orga· 
-;~~~-~!omban.:. ·-·1 Ju.· '-~;:... ;·.r.<_,_.;-_1-,,-rJ<:l 

.~--~~~~6i#:_~: ~9\'I--g
1

~~-J~~~$ ~-;~i~6,$,~~~-79 __ s·!,~.q- Ft, 
'-- :50_Xl g+ OOX5.ml.oldt?sZer _47-:7;~-Et •. , --~--- · 
•7;."--.-' :- <',_',• ""';;,-"~'~.C'·o:• 'V,, '_• ,!.C\0:0 _,,.,_,;~}~-•',_''''· '•.C). 

VIREGYT-K EGYT- A" 400 "], . ·. l H c;> ,,,.. ;;, ,; 

.. :9-~g~zlfe:-.~;, q-_.,, .~: .. -! ~.,6-v:;~ 
<~;ÖsSzetétel:.- l <kapsZula _,H)O;-Ing;·amatitadi!l.um-:--hydro
- __ .--c:chl.or.~ot -tartalmaz.: :L.- .. ,_ .. , -,-- :i. -!O:.J.'_-!ú-o,JLt 

__ .;~t~l,~ft~itW~f~~r~~~~~1~~;,\Wt:t~ 
~u;t<;l~ olyll,n.~zyp~.-~-~ ~e_S!f!~ ,m~~Y. ne~,~ han
~ti -~~(va,# tU~atZ~v~·-IP!- aépJ<éSs_i(), sOJnno-

-~''-'_.;;_~;;~~jr~~ii~~~~l~~~tt~~t~f~~---~~;::~ 
-~-'zethet8\mi:( · tisZá.Várők" es8féJ)en~'iif"''"if~1hető. ;0:o.L·:~_:;:..\LO:-::;_ .·:;___,}'J?:(:.:_ ;-;~:;;;_cc~;'"':-·, .,-,_- ·; \'} .. _.-:;:pt_:g; --'~--.-· __ 0 ~-

;EllérijavaJ]at()k; '_OentráJ.4>._;it,iegl·erids~ri: s~ánsok-
'-'( r ~ ~hYég@tt -~yidejü-,-ke~l_é,e:;' ~' epillipsiá:f',.Alli:?ho

lis,ták:,éru psychoph:arma:oon.t;s~di:'i' -l:íetegek kezelése 
! -nagyroká róVatooság0t_i _dgénYelr~~úlyogzif>!zy'chosis, 
Iháj~~es·.::v€Sebe.tegség':-~El!;i~i · továbbá;<• terhes -é_s 
:s~ptató' ·any:tllinak ·miDúadhi:lit-6:~ tc>·· '"._. 

Adagolás: Ke;Cús -~~híÖŐ' 'nJl (Í'' 'k'Upii~)~f'Pf-~- die 
i:' O ; -.:4--:--:-1_ napig. Fe_nntartó :kezeléS! 200: mg,f(2":4apszüla) 

~-- e-_prodieo.--i _n __ c"!C:·,-.L.<·I::o:.-,n-J,;;r· _ 1.,,,.,--' :Y::··'.,_, 
-_"\ ~o·iMa.xit:Q-ális adag:,,'30JJ •in~f(3: kápsz-i:tla )1-_Pr!i>die; :'étke
~ re· ·!l".éScután_~- A•i:tüneti javuJ.ás;.l,tabilizáló_~'akor.~ezt. a 

-~ .mBnnyiSég'et\'!'a --hatékony• -a:da.gig·/csökkenténi:< kell. 
Az":.a.i:l-agolást-;-.szakOFVoS' luttárOZia'-in13g::'Ai·kézelést 

'és a_teráplá&_,dózis~d:tegána,pítását! · .. :-·(~ZJe1Bő3három 
hétben_----.,. naponk~nt.: biztositott -orVósiLe'Ilenőrzés 
mell~tt vagy: ~~~f"J?Pep~g;~~ó_~~zyf~It ;Jf,~J}:;_yé-
geZill. _ : : ,_ -- ... -
Kiv~~a'f!os anticholinergiás'- yagy antipar kinsanos 

,.,sl'@rekkel ko~binálni_. t~,,·_ -" ·:' , ; .. ;_L f 

MellékhatásOk: Az ajátilott dózisban_km;n_p~~óktit 
nem oko_z~ a_követker:ö_mellékhatások ·~nbk Blő

- fo~dullia-pn_a~:-' a :kúrai ké~detekör ,gyomtirfotiiaszb~; 
·n-; ta-__ kezelés'során ritk~iáj$zár-{l.zs4gjilm.oreXia.';l€flyct· 

uri a, Cuti.S m'armorata. N agyon:-;.-.ii.tiffin <'PSzichés 



-1 _tabi. ;_;'k mg,;_4-(2·hydrox:y-3-isoproply~~pro· 
·poxyHndobn:not_--tartalinaz._., .';t,,.'· ,.).i~>,' ·J-:·-.: 

J8Valláío.'k:_ · -~ <peOt~r_is~ szívfitili."tislza~'iii-~k; si-
. ---~-:::*us:,t84n-Y~~~- pjtvar!eb-egéS'·-~_s_·->:rem~géit ~etén 

· -a;- :kaúlbifrekV'éncia -csökken~ JU~géBZitO'l."terá
. ''·· kéiit/killöllb:öZlV8rSdétű' -~g:ktr~6l~k;.:'c&roio-

•~~~;:::n:;J~~~~~~;;"~~ii'~!t 
tet~~~a, o b_!>tl'tltfuiv;--~(}at:dlói:Q-yopathl~;- : _-·_ ;.·_ ·_- ·:_- :· 

· : · Hypert6ma ... ·é"ri:fli~. ':t-Okao'áh ö~abaW_~va, kö
. Zé'pSlllyb~: éi{súlYOs·_;_~iiekb'éii'~$.álll:fétirfil;diOkkal és 
.e~b antihWrte~~~hkkáiJ,t1)~'bibá;fJá:·_iidható. 

j(ó_-.:_~t;!~~i\Sf;\~Wi~~~~~íl,éf:~t~~-'~Jf_~~~-~! 
I. -~ll~iíjJ!~ffi~ ~:'P,~_ta~~:J~< )~~lf~~;~·S,ftVi~~tü?
. __ ; cten~Uf"_:·:Sho_c~-~p_Q;t, ;.s:p.;u~~'bl'~YcSirWa ;(_50/mm 
; , . _ v:%Y~~-~~-~--~t~i_,#ekV~),: A· -_;y- b!Og~';,·. P?r, pul
_1·- "-'mpn_ale;~ we~aliR!*~ ,,~t~o~;---_.ttf,~l;t.~,~s ~~~Y.Woro· 

rorm-narcosiS.- -"-; _._;,_: __ f,l;.·,: .~< --.-·-'-~-,<},_'':~:,-
Noha az állatkísérleteli-'kk-Oíi rii8llék'llB:táSr8."nem 

'; ' utaltak,- -a--'készftlnény-MrbesSégbeh kil'ej~ti:'~hliiá
(!-- · sát: Illég nem tisz'tá.z,ták_teljeS' ,m~rté4-bé~~--'Eitért a 

Viskent_ a terhesség fgiYa:mán leheWlég_~ne-·'Wkal-
mazzuk. . ., ('2_:· _ . . -~JG;JM·-· ·-'~ 

Adagolás: Cardiologiai javallat.okban_ ;_á.lt_!Uábattt napi 
3Xl tabL (_15 mg)_meg:(ele~ő terápiás hatá,s-t; bizto

',, sí~. Súlyosabb esete~ben: !"'lli•. :4 X ll{ 292'!>!! Y v1jgf 
. :~x~,<il?, >pg) tabLi;"· •dl>}lt;ó: A·ta\';\•11.~'.té!·9rá

va1 etkeZés10:lőtt kel1.-bevenm. _P.{l>l'e~tera]is~--a;kez
dőadag 2 ml iv. (0,4 mg), lailstin(lti\; 5'j>ér{;•'li!att) 

. befe~n9-eZye":.szjikSégL'ésetén~-l~,Qt~_f,Wn.IWnt 
-_továbbLl~l: ml:(0,2_:;mg)!_~dh~t6;: a.:.i$~Jclpl,~ n_8.pi 

,, '-adag l+-2=g <s...,o.~p-.nJ!l::iol'<·.< '•iú '•"''-' '· · 
~~eti;onia kezel~:~~ ~~'á.?agolás-eg~_nE.b~állitá.st 
IgenyeL _ . . . _.--_.'.: --~ 1 ;_. --. -_:,, _ ,: ··.''·:':',,'--;_0,~-.,; 

. Hyper'tPP-Í~ enyh~ foMb;m ~ ~~Zdő naPfi\q~ij_fá)ta
, . ·lá.b.~n-2' :~z xttiilir: (to; '15'1)\k\ Ariiéni!Y,i>en'r'-2 

hét_en·· bélty· tieln' jelelitkeZik ']riél~_g{tó'_ IIataY~'a~_ adag 
< "fök~Zaios'~~napi ,3':>(2 tablett'ái.g' {30- {rig)~-·de_leg
:._ felji3bb-·3 X'3 iiabie'ttii.lg· (45_.ri:ig) em8lliettt:: ·\-}> t 

''-Közép~yó'S' éS~'SúlYós_ ~tisetekbeli:i·a;,,fe:ftti ':~aagok 
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salureticumokkal és egyéb vérnyomásCSökkentő 
gyógyszerekkel k0iílbináiv:a;Aldha.t6ko -'-llyenkOtJ az 
egyéb antihypertensiv:t:im:ok-adagját'" s~g _esetén 
csökkenteni kell. ,-,.,_ ,~~ ;· --..~ : 
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VItAMIN A" EGYT " 
' Jdl:psi\Íla" 50 ő bo NE 

···PlOO 

·-.ícn 
· 'Ö~téi~l:·'14mpsiú1s.;' ·!50 Uöí:r:NE-~a-x&ópllttL;:;o:t -:tar. 

:;;;_ t!li:iri:ú.tdt ._ .. ,,__.,_. '_,.L:. ,··,J};_, _.._,Hób· .-<-·::.::}:Uc:·.-t,c.; 
'- ·-- --,-;-o: .'<,,-,:,;.~·,;,,c"h>::>\;-. 

-::---~~:t~~~~~~!~141~~:~;~~~i 
: ._ f~rtö~sek-megelőzés~:rf}.,_ .W·_. ilyK~,;m~~ffit~ések· 
~~~ sp:;!~tuU:- ·:Tfk~trt1~á;o!d~tf?ij1:6 

'fol)rariiatai;_:_-yl. 'éoliti~1Uéerol3á.:JvéOOkó:_:·reCidív4l!t
. ,.,-_\." ~8.1('_- próphyhm.s~.-<--Pi'~m:enstifu's!líS>z&varok, 

--. · -~,krai:írosiS _"VU!Vae,· pi'iúitUS-'VUIV*~- ~r-Ozaena, 
rhiriitis Stróphiea;- rhinoPhaTirigitisT-Hiectí': ;Be1sőfül 

·Te~~t"%:. nagypt~ ;jé~,_ q~~,_~j"P~-~RI?ltRJ?ia, 
,lH~rd~o~?sü.? é~ 'a. -~ffi~~· ~~p,jJ-II?:~~l~\~?'kx~~?Sisa, 

_-.?!~.!t~;eonw~. ,és .trop~s,~~~~lY~}Cl~_-_,:retini
.. ,,_ [, P~.J~i~~I#IQ~~- ~!PJ:i:~Rcl:.~~~.-P;~~~.-~~,~~~9,.~?h~· 

nea· korfq!T':'~~~"!'~t~!Hl~ W...b.J.l1YQ~~·J.ffi~.y,naslS 
rubra pilaris; haj· és körömtöredezés. 

; " ' , .{': ., _. , , , ·' , , , o·.-,;,._;,"! , , ' ,··c; '":,_, .. -1-,•.')>:._,.__.\:fi' 
: A~~goJAs":-S~q~s _ada~ !l': AAPi_11_~~.,~i13~W?r~tke

zés közben vagy utána.; Súlyosab~, ;~gfltMJ?~;tt 3 X 
1-2 kapszula/die, szükséR ,ese~ A-vit_arnin_inj~k
ciókkalkiegészitve. _ - __ -:"C?,:\ B' :._t·-_:- J_''~- c-1 ;:;_ ~-;<::-) 

-Prdéllli:mStruiQ_is zavarokb_an ~:a; · __ menstruá.:tiqt _y-ár
ható időpontját megéláZó ~h'étenát kell A}Vitlunint 
adag01rii1_ átlagban ~-Xit -~:P,s_z~át' ~pbn~a~-- Na

·-gyothallás} ·-ozaena és lichelles l ·-kól'fórlriák~' esetén 
nagyobb dózisok hosszan"tartó adása tanáCsós. 

1 i'IJe~ékhaiások: Nagy adagok hq~rtn t.!W?:~c!~.~1_án 
A·J:a:yp.er,v;itapline~Atl,~ulhat. ki, .ro;elmek be'f~tő 
tuH.ete áz-'ajkák.telt'ű.hő s~4r~ZM.ga: :M:~gsiünt~'tiésé

- ,l heZ- az 'adagok csöl&:e~té~e:rendszerint e1egan46ü 
MegjegYz~: Cs~k --Yényr~ 'a_dható ,ki.· Az ''?i-Vd~Jferidel

- kGiése'EWi'in:tJ~BgféljBbb · h.a.roJl/ailihlóm'nit!ál) l}siDé-
telhető. .e-:,-

-:-_ Csönlago!áS: ~20 -kap.éruia:'4',14Ö ·Ft• 'iL; ~:r : ,;:c-.,i.;_b".-_.,_-t 
.. ,-: •~L ,.~'O 'h,,: .. :.::.-.'.- ' ';i'.i-<:!.','i•i•;, ;.;",• ,;:,(,)'' 

VITAMÍNiA !fi"Il'.'' OOYT .'':''" 'P soo 
"' : ;;c•\:ii,.il~ · ...• ';9{1i~sé,,p.l,~qs~j;,~~Jo~~~ N.t}9A'#ij.,j?1ai 

,-.fösSzetételi11"-draz1e'-' 5000 :c~raxerophtfu·.:-t~O ;mg axe· 
"· · ~ ,, .. ,rophth.-:'®ric~)~;.:tóoo· ;NE ~rgO~lei!etb1l.:öt::: -.-



l 

mint,.hosszas antibioticum•_· vagy. sulfónamid"-ké:ze. 
lés esetében. 
·.thf'., __ , __ :--'-,.·'_;:_.,, __ ''·_:-·- __ ·- ·/::·-------'--··.->-_·.\"'->~ 

AdiigóJás, Felnőttéknek 1"--3-szor l-2,tabL{a '5 <ng), 
·. -~""-~U~nap0nta."_l.,.,....:-.3~!3zcir·I tabt'(álO'ing). Gj'BrgJ.E:ke_k· 
' - 'nek-- ;az -~tkOrnak_- megt'elel6en =.<1~2_:-"na.P_onként 

·'-l_' tabi. Felnőttakttek _:napontB.-.'va.gy jÍl~~o~
_·)i:ént-1 amp. sc.; vagy .. im;dntravenásan~one.,alkal-
. mazzuk·! ''J;· ~'<-• 

~--Megj~ki,__:l tábl, _y~~~-}népr41)~,--~~tp. ~ 
'Az inj. cSak vényre ·adhat<). A~ ort9s _féP!;ie~ezése 
szarint (legfeljebb hároni alkálolniri'ál)'"'i§fuétBlhető. 

, , , _ • _' , ]O , ~ -1- t ,;;'_ ,. ' ,. " 

CsOmagolás• b. 5Xl amp. 10 mg 2,- Ft, b. IOOXl 
amp: 10 .rni 40,~ Ft, ' 

1 
__ __ ' __ -, 

b. 5 XI amp. 50 mg 3,-Ft, b. IOOXl ámp~ 50 mg 
60,---:-- Ft; ' ''''">'''~-'2 -o 
20 tabL 5 mg 2,- Ft, 100 tabl 5 mg 10;- Ft~ 
20 tabl. 10 mg 2,50 Ft, 100 tabl. 10 mg 12,50 Ft. 

VITAMIN B6 EGYT 
. inj/50 mg, .tabL 20 mg 

p·4oo 

Összetétel: l. a~p. (2 rci) 50 mg · f,yrido;i..i'1'i;_~dxo· 
: ,,, chlor.·ot, ;,;:_.- >i:-:F 

l-ta;blJ:2(Hng PYri;Io~.:-.hY~oOhlor~"-ót.-~'artrumS:z. ' 

-J~V8JillWk:~ ):ÍfínYM~pít~_:: :.i;iYP.~~~fu~~<g~:nda. 
·. ~-; ·röntgen~~~~;- cs~.t>~#p.ők9ij ~ h4P-Y~\'>l(;meg. 
--_' eli'í~~é~ :N€~rQ.m~~i,lla.Y.#J'::bet_egSé~4~é#:-l:riás B. 
, vÍÚíminókk8J.-).Córilbfiii.UVS:·. _.-,,_ -· __ ,,_,_ _,_ 

YlTAMIN B12 K.Gy. 
inj. 20 pg 

,. ;;J 120/P 900 

Összetétel: l, ·am p~- (l' ·nil)_-; 20 ~,ug. :eyailbcóbalarn:i:tCot 
tartalmaz. ~;,.rt-

•4;23 
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·· J_J&Vidlát:,-'~~a.:perniciósai,:f:ó:ulB niOOI'oc;Ytá&;an~'é· 
miák, -l:riáj-cirihosiá, ·- ·rtg~kater~ . &gfáriillOéY!OSls, 

, 'i:Jn~ Í1~~~f,~~.~~l:~--,-~:?·~- _P~1W,~~~~?;._F~~f~J~x•4:G~,-
. >i~A~~~: .. -_l:Q:diVi~ :all_utJ.W:a~.Ó;t:_,4:" ,retieul«;)7 
•: ·S·: t~a~riaiS-.-és a._-Vél'Séjtszám~einelkédés jelzi-. a-:terá
-.m_·,q-.p~~e~~ségéto;Hetenkéntid/ 2~sZer -~QJmik-:
·fr..;::~J rogr~:az'optimális:~ag·:a ren:rls$io: béáll:táig.- .· · 

N~urologiai tünetekk;el_.párosuló esetekben-, heti 
,L-:;-:-2-szer .. 40 .. - mik:riJgr_alllll+ •... :S:uzam9s _keze]k,sre 
:(t~ w \idá- ~k) há.V.ont·~·y __ :.,.2--M1sr 2Q~::iniik-

G-~~:-;~'-: -· '")' - , !~IF.~~~: :_~-'L;~~~_li~t;.·_ ;,'·:l_;~,: __ ·)t_( ~~-. _- _____ , 

;- >N1f~tifi1J;: __ '-~:{i~;r~~~t~~-~~~~t~~a\)-
.:!<{~~t~~~~;, ------~· ,. -·,-~f-~;~]';-__ ;'~r.?~;' r\'":~ ·-k. 

Csomagolás: 3Xl ml,amp._2,-:---:-:- Ft,. 25-tl(-1 ml'_'amp. 
16;-:-:---Ft-:·.,. · ·,;u · - · -.-

VITAMIN B12 K.Gy. J l2ü;P 900 
', c."J' ••vu, f.'g 

trJaVallat6k: ·Trigeminus-: és égyéb ·rieUiialgiál'IJmlkÓlio
los és diabetes neuritis, herpes,Zoster;:.tizo;m~tro-

' • '•i -phiás-és ·dystiOppiáS kó1•ké:Pe~~ n~trbp\iirtiS:beteg
ségek, osteoarthritis és_ 'ÜSte'o;f)orosis·. ,esetM .. á: kisérő
tünetek enyhítésére. - Rendelés' ( elóttf)mbtegelit~ 
kell a nernldvánato8 követk_ezmények lehet/Jségét--~' 
kpckázatát _(alkalmazása .a hafn?flJJOWmft•'ft~-
inger_tjelenthet}! . _ , _,J,•-_/ ~-"- _/1lit::;s-.v.i-~ 
~:<'1-: ~' ;;) ~:- ,-,,_,\} _._: ,_::;t_ ;:_or-sfD .. 

Adagolás: Hetenként ra >0 '!lm Hulla -iplr 1:·1• ,2_ hé:téÚ 
át, majd az adaiolMt heti igy ·arllpUlláia 'c~ökkellt-

.J,., jük.·: .-lK >;J- ., i.: r ~r·,_;-:,;,3:>:::>:<-~: 

, _ _. . ._qfn ___ Y bi> .{··_: '""-- :: ·;;:•k 
M;~jMY~~:=i-:~!t~.'Y~n'~' ~~Q)ti~~~.-0~\'fOS ren

_:, :d~~~~~c:L~2;~-~t:>Wem'~ljeJl~' ~~roF,_,aJkálgítrpnal) 
ismételhető. .::--,,---Lf.htk·us[-F7c: i>: '· ';-'.,:; 

'Sl~~,~!~~fvfi"~g;,''~;r,~::,~,:,,:,5(JO 
-. ö~té_te1:: 1-tl-mP>(l 'inl) ·-o;t:g:1ácid:---arebrb.~ot;-'l:alnp. 

':(2,· 'ilh ·5- ml)· 2.:-, ~.--"5-JiiOi'iÍS 1r4énh.Yfué~~-'t~H.finaz~ 
l drit7$é'ű,l- g---B;CidhtSébf.b~~ot'tartalii{'a'Zl"'f-1' '' 

-· !átallatok~';F~r-taztS·~m~gHétegé'dé~ek:~' •Scidí-bf{~~:gt.\í~
dita.s; belső vérzések, ·ulcus-diéta,- fog- -es·:-~csont
caries, paradéntosis, tavaszi fáradtság-,-~~a, 
haemoptoe, · haemophylia, haemorxha~_ diathesis, 
Möllei'·,· BarloW-kór, metr'óttb'iigiit~~ hlöl:iS~a.5-fkir., 
:coli.tis, o -~~senteriá.-,-: ·dyphtlieria;' :.pnemnoirlii./, tbc, 

-·;v:; hepatitiS; ~-arzenóbeitZoL-intolerantia;. :cse~sén:íők és 
kisgyermekek -ellenálláSának_ fokozáSa.ifertóZésBk
ben;: koras_ziü§ttekcés Dfesteniégesen táplált .-csecse-

'/•níők érőSit§Se. _.,; '"-1 '+·_,.._, ·',\$,: t>;:·, 

_:(~~~~;l~~!:r~~l~;litt·-~~~~~~,~~~~:: 
"' iieK- lia pi %'.....:..%'; .gyerrilekelill~t~~ -~~ _-"%::·_-~::;t~;'·_fel
•h n{):l{tekn~k napi __ }-:-:~ ~drazs~,1,(l(iCliYll~- .eSét'éÍí_ sol. 

)l??,~V~})-- -:-.'- _t,;;i;,;,~~:~"-~'i·':.; ;,..;_~---~.--:~:--,~;.~:-~;'t~-~"--.', 
?; Megjegyzés::· A drazsé .;vény:~nélkii1- ti,s.:_kiailllató~_ : 

Az :in j~ _csak , vényre;. a-dható- Jó.~- .fA,z(:ör:V'oS ';r'$delke-_ 
~se ·_szerint. (legfelj_ebb_:.~;o,rn:;;a~lonmial}i.i_ismé-
telhető~ <,·:--···' ; ... hV--



Csomago~icb. 5Xlcm( amp.c.2,,.,. Ft,; b.HOO!K•iccinl 
"'I;,_amp;-:'40;.-:::-;:<Ft_1 ··:;·t_-<i . . -\:- --- ·-- -Y '· _"_\;.-
.·::'<:-b: .5X.2·qal:$1np: ~;IQ;Ft,:b.l-OO_X-2mlamp;-42, ·;_: Ft, 
":,,b,'3Xi5mj'Lainpd!;70F~,' ;; ,,, ''· ·• 
,,ú;b;·20idr .... é 2,_,c.,·Fk, 

,' ·;·;:- :-,'\ ----~'\' 

~~~~ ~~~~00 NE, dT~zsé sB~~~~~ 
, '1iO'(lOO':N$'; 'gláj"400 OqQ. ~;:: ', ' '"' '' ';,, 
Ö~; l »mp. Jfml) 4ÓO OOO NÉ cholecalclf~rol,, 

O>N;-~-~~ztg~~i~lo_~~-·~tlefiliíeetuciie~t?J~:?,ot~f ;·;,-- -
:- >mr~ii:Vég;~ohi],·-400 oóO;R<--~hólé'ÓálCife~l:~eiiltartBlM 

maZ 10 ml olajos oldatban. .,;~ ,n_f• · -·- _, .. , 

JaV8llatok: RaChitiS· Tiieg'eUSZé~EtéS :gyógyiiM&t-sp~: 
mophillii, roohitogen tetania., osteoma~a:· oste?-

.. i; .,por?sis; ~elszívódási. :..:avarp~,-;;_~~?-da.tiYiJ~~YJ:~~f 
· CSonttöresek esetép. .. 'a 9.~~1iepzes f~-~·- _:!'Qg~ _-·--
képződés elősegítése;~'GraVidi:táS,:iaetatio;·-Vahiirünt 
p~a _- 1.e~m!f,_;- ,ch):-onj~, __ "psoriasis,: ~c{erq~~a, 
--·aene_~ -'t~_~; IfuJRS~(éutis -~~-á:bóf-~bc .. ·~~b 

.>J aíakfajf{~}Fl~tf;é-$I~R~9ri!á.~_.8.1f_'~,tb.-,k~~J.é~~ .. ---i -.- ,' 

'-~~~d-~é. s~:~taD.-----!l~~ --~~~p~~~~;~:j;~;;:~~~~-~,~~~ 
. _t:lli. :--.::-.,--

- :.. ' 

:i:~~~~I_.DISZ~:"··· ?';';:·~"···:· ,;;,., 
f~~Á f~~aio~O>~lőzéS,fuaoi6~abP; ~t-_a.z ~· 

"_; lökés-prophylaxis,"-ezértrfeltétlenül:elc;ínyberr:-r'észe-
,áft'endő. '::,:,_ •f , S-, •. ,( --~. •' 
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·- ·- Ha. szükség. -esetén lökésiruige]Jízé:8t,· .:iJJkalmiiZunk, 
. akkor a: cseCSemő ~ hétesJmrábá.n;200' OOQ;.NE-t 

·_{ 5-:_:'mgf :-lehetőleg "pru:<·Os_ egy :-kávéskanáibiíejben 
'-ádfutk-.: 'A -~~ökésmegelózé·s,·-:Parente:raliB. módját rit
kán :-atkitlniazzuJq--mert·- a:Z':iiitramú:.s'cularisan·-adott 
nagy -adag ~~vitamin rossz&bbhl-,-:·é&_sAassa.bban 
~Zívódik:- fel; .Ei-ett- cseQ~?eínőn~k--_~Z:&~S~J)~ta

__ @p -.~ás~_-után kb. 2 hónap;.múly.,a,_--,.~aj~---általá-
' ,ban ·a, havonként 400000 NE·< (1!0 ·p>g). a{!qnk. 

(-4\_ csecs1;1mő.- első :évi Q,sszmeJ;l!l~_ge ~;G_ kb. 
<35 mg.h__,.-. Öii_;. 
~oraBZ~itek :---;- lökésmegelQ~~ i.~~l;l ,·_,.'.: .. ált8.1á--

. ~~ rg~ ~:D.l~?_c!pi, .. Jtét,_~ép!-!, - :u~_i(~_,mg) 

.-~pn,a'li; __ ~~~ ~~.:~go_t,_.fiT"S .. " _t>l~l3g;i8mé-
téljük:-(A 1i.:oi-áSzÜlött első ~Vi · e_rillyisége te-
hát 40--45 p>g.) , , :'r',, . ,,, :,, , '., . . , .. 
Terhes. a;n:Y_ák P~~~~·~-iHp, é~~t~_ azJftio;I82 ter~ 
hes.ségi hóiLapokb~. @talál?~:·.:nap~ _,_-lOO();?NE, 
:"ágyis _ _.~e~~~t}nt,:2.~~-r J ~a~,_ 1 ~8;; §9,q% i NE) 
illetve 2-~r;·,.3",csepp~ olaJ,_ ;~agy,.kb.-',--h-7z:'hkten-
ként l dh 50 ooo· NE-t taí-talniazó dr~-;-. -" -'-

·2;_ Gyógyitó!aJkaimázás: Egyélll n:iegítélést' ~'lgériY.kE 
Per os foly~atos :adag~ .nieUett·:·!t n&pi:-.~d,ag 
10 000-20000-NE is lehet.· · ·. ;-.'.--:--,· 
Öss~sen:_.--kb"-'' 40Q\ooo :~~t· adunk . .i'l1f:ikestexáf,ia 

: ··•u-esete~_ --az ,egyszen,f_adagl~,általábant.;7-,-l)....:;!lO mg 
(300 000-400 OOO NE). A ,;fenti ádagokat••zükség 

. ~set;éz:t:,)--b,ónap _múlVa_,megis~é~~lj_~ ,--/·-~,__:~,- . ,. _ 
.:-A; feii~te~t~,,~g~k~-~P,~:,;~~~~aago~;.'_~e
_-lyek eseterikéüt_.l;J:lódq~_~:Q.á,k,~~:P-;J~~t~ Szük

,-,,ségletet __ be;folyáS~l6, timyéZQ#i :(iid'6Ctiö,_-eros~ b}? nö-
,~,. ~-~k~és, _. ·_kruill~iegénY · ~trena~--; _[i~ytm.~~dag 

' étfelld- stb.) A ·n3~Vitamin· szükséglet. :ggj~':~gyé-
nenkéntkülönböző. " ,- .. -_,, __ -,,· ,-.,., 

_:~t:t.:@@~goJ.M_-_f~~ly~:nelÍ.lcSak' a.Jöli:ésterB.piil:)Jim, 
, : '-hanéí:n, a folya;l'ná.tos: adagoláS- esetében<is:'fei:ináU. 

;,<'=" '1:;----·-->. -c',.:-,-;_;-';-;:'·'\'·.:/', ::,J-,,.·::! .,;.-c',,~fi.;:~~<:;_,"o, 
· Mellékluttásolo:: A mégád.ott aa.gDüAU~~ilékó.:,.uta•· 

~áb~ pedig.~kl~J~~.-.ha. a ~~oitk~iit_ii?,<}tt p~~vj._t;a~ 
·':Q:riri öSs-zme~yiBég(;l m·_· rí~ja/ ai'lr:'ffiiíH&~Sé~ 
J'_-get_/'túl,8aa;gplás;-IDetyf~~íí.Y]'é~Vi~il'&inOSi#:V'eszé· 

·'';'1:ye -fenyeget;·=- Tünétei: etVagyialariság_; __ -_:_~ya.uá.s, 
hányás,_ székszorulás ::agy hasriienés, ''gye:b.'g'eség, 
fáradékbnyság, sápatltSág;: ,:_fejfáj$; c4Zó:mernyedt-. 
ség, proteinuria, súlYos vesehiúködési, iavarok-:' 
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VITAliUNK "C.lr; '"'' ,, ;:c,, .·. ·· ., ";,.l<,:Rll!IOO 
:.;fr:i.ÍIYc'l)i;•tab,l. ~9;:mg. '' · '.t, .i0: 
-~összetéteJ:~-T-Száiraz'cimpo.lo:.lO' nig:·Jil,.e~.l<Ílatr. 

·l·:::· <h~-~~p~ .- --~,, - ·o:··· {J!> _·_ Ú.:iú~ilr: p~3: 
l amp~ ól_!iós_~r II. (2 _1lil) 14: mg~t;Jl;-'~ór.l_aqua 
dest·!pro_,jrij,;_ad\2-!inlit',_ti;t.italniáz~--:,;t\:::Ii:'1Ii'-~ 

,: i 1 -1- ta'bl.o.,!O.' !Ílg -nienaclrin)natr.-.:b.iáulfo~t- tar_tahnaz. 

-~~~~iviplit~k: Q'h_~tllii?~Jlé~~~. J}ii~~ú~~~Y--~~~~~kez_ei~ 
·- .: · ' iiliolf0',!I[iáb.an:,· · -~esipoly; ~alitiá:~ ~rqsfi; ·-~sen~ 
,c-, J-: ·(;tGii'~~·:--:stéátoiTHOSit;:- ·spr,t;e;<:cB~ltra~ _-:ii'"Sffi.í,ö~k 
Do\, ~éf!zéif~fiy~g~~~gár liSl\g; -~ ~ófimst~~~k;~(_, pur. 
>n p·iira;'"'th'r(l_r§lfdP,~~ .:~s~~1>~~'f§gSé~f/~i~ariá, 
· ''"'~i~;;~~;:,"· r.~~~~~~·~~~=~~~';;' :;::úbi; 
- ·~'·csebf~fnőkdrball':·'-2';{~f2 '-'ilihL:1:1~3"é~t3s-':kbtban: 

3X 1
/ 2 tabL, 3-'-9.éves korban.::2-3)(Í'~iábl.~ ét· 

~:ts. ~e~~t~:J::kf-t!4~ő~\iii. ,';c'f· ~~.~~#:~t~:~~' 
csernőknek és gyermeke~ek5-,-2Q mg (1/

2
-2, am p.), 

_ : . __ k~r.ólag intramuscula~an. . , __ .' \-'ll\{},·-,";{ 
Megjegyzés: 1-B Csak vény_r~ adható ki._4f;.p.rvöfo-f?,n· 

delk-ezése _ szerint· (l~?gfeljebb három alli:áJ.i'irrifual} 
-u, ··-ism@heih.ető.::-;.-~ -~irii--!1{1~ •íffn--~ __ ;,:r->- -j. 

esó:mztgíllás: ·5 x lo ·mg amp.·:_ r. + 5 x-:2,hil:funp. n. 
L.;4o80,Ft;' . 'H'· :-,,;;•,~Jr' é);_' '::;1J"fff;·,jj.;. -;->: •_L: :-~ri-:,.' ; 

... !)O tabl,,2,~ 1<:~,_100 ta~~· I9.c:-,Ft: ·: . , 
:,~-o-, .,_ JU3kt,/ •--·_;:';·L,~::kl--_.,,_ ·I-.O<J t-'-''\'-·'·'--' ,_[_.___,~·,;, 

:XANTIIdM'vcffl'•n;Eo:v'i'''''' . ,,,<>, .. , •. ,,." 
:::~d~az&f"'~:~:~~: ,·::"·:U!;:,,:v ,-, , ___ . ··oL"c:·l"_c,r""_"'' ,._. ,,. , 

·j~ 'öé~téteh:: ~' 1ata~ '·o-~25:'lk''ó11íbr~tk:óyCIAI'~i5H:varo-
·~-~:-~ --~~~~;;~rt~~~BJ~~t· ;-;~,_.:--<é·,,[, ~:~:~i~f-~~--- ~.·';l,i-~~:--~A~ ---
<--J~yAJltttok:-;-_:-P;€mihJJijy~_frar;tt}e.r .- coc~fetJij~sek, 
i.--x;g) __ si!J\l:~~ ):~a.k;~áJ,ts~~Jf_dQ~~tis;:~~~,pe
fL>;·,;ni.cipin~; .. ~.trep:toJlly~-re~encia~ @._,Jr~t.pleran-

. _Cia áll fynn, peritonitis, meningit~, -\-~&WQ~Y!3litis, 
brucellosis, Q-láz, kiütt}seS typhus,_ p~imaer _ atipi

·'Jowku:S _,:i,Vi_rus-pne\ii.iionia;< ''antlliax, ,_-,._ fa&iino~Y&i'sis, 
·i:-t ~beba~·hepiítitiso·-_A',lhüg-Y~ és epeutak.qlJ;'ci;:oU és 
l·~ ic ~EfiterOeoccUs ÓkQit'a·-fertP7.i3sei.--(Neni h'á.t'áWs Pro
-~,,;; c Jte~~-:~~.és-· •Fj6cyáJJ:Enl$•lert&WSekbelliJJl·Fülészetben: 

otitis .futú-lia··és .rriás-tóiditll;i;l 1'1;_,_ ú' , :-i<: L'~!~, · (_,; · 



l 
l 

l 

l 

Cso-ol~; 200 dra~''Is2>' ;Ft. ·· "' ' 
--~c-· .. . :._.,-c,_> .1.-!J.}\'·'·:-,t' -~;_:, ~',_·:;_,},~,: ___ ·~~'-' ·'"il· 
(.1 ;•;·.):> ::-- ':;, ,_., • --- ••-' / ._ . 

XAVIN 0]1._ ·•· '··•'·"" -•~""' . ;.--.i]j''?OO 
---···r OOV'fi l:J1 , 1\r;:r-, ~--,<~~\:·g.:.,U4é:'>· 
Ú::;~~-~\ )l:,," •, ,_:,_<(l\-M;:rglo'.'' ,,~,;-,,:\:{UÜ' ' 

Összetétel: l amp., (2 ml) &00 mg xaí\tb:bkulim>"lnco
tinic.~9t,;,: :-,_···.:o.:,; l :,(,·,;v·:-- ::>,:,:; .•. Ü;._',,;:_~- ~;:.iJ~t-~l:.i52·:-}.;,} 
1 tabl-~150 mixa-llthkoiuiD nicotinic.-qi;'~~ 

-''. i _ _ _ i ; : . r . ~ , _ ; _·. : • ·: ; .- ··- ' 1- i .- r , c ( " · 
JavaDátok: Arleriái3 és;V~llás perií'é:dás; VaJ.aiDnit·agyi 

V'él-keringé_sl · za.Var(;k;:;Ent;liJhgi,l,~--_-qli!~-t-eJ,!&lS~ :-;B~rj
fériás angiosclerosis; cliti.dicatiO~hitt;~hii'tt,énS, ':'áft-:: 
giopat}ria~, · -. -retinopathia- éS-· gangraena _flliabeiica, 

-~-- ;-~~~9,-~<?~~_,-,~!wr.fll?~s~~i:~~Jn~~ ~ ::e>:,~BP:~Pk~ 
·syndM:via, -ulcus ci'urrs es e~,~}?.;_~li<?R~~c,~Xp.rok, 

' :thrombophJ,ebitis,. acrocranosis, erythema, ,m(i_ur~~ 

••oi~j~~~~~~!~cc_ 
· J!a(enjavallilt0k:-_V_lcus __ v8D.trimilir~s,4uodeni, haénior

··--- :.-\;:rhagiáS-diathesis~ Mitra!Stim.m;i$)feJ;tjegef.6;:vagy:ld-
. •: oJ>,)tult, jobbsziv,elolg;e)enséggeL ,Lobiljs··,",..detű . 
_:,-hypél'funia·~~-tf~P_Em4\Jijg.j~~~~--~~tól tar:-__ 

t6ikodjunk,; mert-MlltL'};i$tlShoz vezethet. ;:: _:_3 i_.- -

:430 

Más vérnyomáscsökkentők.;; --:k.ülöriQ$éii:rgapgiion
blo_?köl6k és sympatholyti~9k:_, _adagciláaát--~::,k~
zeles :r;tegkezdés~ el?tt. abb~-~ll'Mgym! '~cigfS:·ké
~zitmeny -~rkf,U'lllgeSt )szabalyozó 'hat~t':tte\gátol-
Ják •. _ - ,.__- _:-:_-.c: _,.,~: .•. ·,-u.i'.o.~.<._.Of,-· 1 ,._·:!-',;: 

Ellenjavallt minden Olyan.giógyB~reS:kombfuáció, 
amely.,~·perl'ú,aós:n~omás:csö~íié~~;~!~_e-

.A~oláfk··:A:~'4,ici~- ~(:}z4ett_'~(:.~~~#~~~~ na
po~ta #2-:---3-soo:r;-· l. -~~lJ~f;l:tta, )i"Qi~1~81i]~~~,':.fii~Y8.dék
kal egeszben kelllen:yefui. SZillfSég e:c;eMn-az Atlagos 
adag n:apqnta;.3•szor ~ t8.-blettá.ra.-iB<nöVelh6tő 
a: ,beteg· áp~póii_4nak<.goJ;tdos-:eUenő:rzésévei:-cJK~söb: 
biek -sói~~-8; ~-álla;fiqtJ~áv:ul,áaáVal :el~gség$, 

', , 'llit,,~:~~~~~3~st: ~·~' ~-Jt~~~t :m~g~pi~R~~"-+·P~
- P,<YDya_ ~, .:S~OJ;_J, .f;&P;lett:a ~~( ferlittfiitö; adágóJllia.l 

~~~~~ierii~~-;~~~v~oi-~~.~~~~)~,~j~~~s ke-
zelést résiesitj_Uk etőnyheil: A JöVánt hatií.S -~Züksé
·gessé~riel~ -~:6gfeloe~~en_·,felnő~teltnék n:apq~t~:-E-: 3-
-~~or·2:ml·un.,:a,zo~:o_hatás~eléréséie·iv.:'l~2-szer 
2 ml igen lassú befecskendezésével,,lehBtőleg,fekVő 
helyzetben; majd J;taponta ~ ~3_-szor 2 m1 ;im._.: ___ _ 
Az ~nje~ciós kezelé~h~t~~~kJ01i?~-~~it'~ma~jű-
~e~ napont~- 3-~z()r 2 tabl~ttát is -adagolhatímk. ·Az 
mJ_ekCIÓS kezeléssel-elért eredményt az egy.§nenk~nt 
megállapitott fenntartó adagokkal (irapi ~3_:-~f. 
l ta,bl.) hosszabb. ideig :biztosíthatjuk. A<ti}bletták 

. 0 .::P~v~~le/~-~~->a~ ip.j%q~ók; befecs_kenQ.e:OO~e ,ptán 
.egy~?J es_etekb~r;t_ %i~cop; ._eseti~g:m~_ t~_tré$~íi(m 
~:k~s~t.m~_ny .r,? TI~ ~~~'(g:J;~t?~ A~ö.":~Zé;3se(.j~6 --ki~ 
pirUlás-t okozhat. -SűlYö.S esEitek "kliD.ikaf keZélésére 

~ elOn_yö:sen' alkalniitzhá"tÖ'ii _t'irtiós -cSeppU!fúzlli' ü1Ürl
kor 5_-sz?r: 2._ .~-~s ,a~pll;lla:. rtartaJm~t._,.U,!?Jl4-~mg) 
500 ml infúziós..oldatliöz elegyítjfik: 'Az iiíiiliaós 
?ldatot. olyan -percenkénti ;Cseppszá.inn:ialzi.n6ni{lál
Juk; ~ogy leg;>J~bb ~4 ·?'""'AH"tri'l'?P, ,4;!,pl<!at 

"e~es~yé_Sé~~l- ~ asef!tikUS_ körüiJ;Uéri§ekre" _sZigo
~ ráatl ugyelJun~.- . ~ .. : ---.---~-~~- .-:_~ . __ :'- _> <.':--;· '-': ._ ·:,_·;.. -": _ ~ 

Megjegyzés: ~ c~ak vimyr~tad~k- _iri~· Ai: ~~-v~~-· ~~r;. 
~eiB;ezése- ~zerint. (legfeljebb l· ·MröTi{. lá-Jkkló-niliial) 

. . _lSIDE;tl:llb,etQ_; ~·":'>· _;"_:N(:- ·--- ~-~,-;' ... _.' --c-:,n; :·, _;;'".,~. ·t.-,-.-~-o;-;, 

· ~olás; Hl:X2'ml'-J?-'2,!>0ln, Hío'>i_iniJ.,J.,,;,p . 
,, 25,~iFt;· '-') ,_._, >. '"''->"·':·:-._0>;:'-c _;··." :-- ,•_. :,;_-·--;'\ 

50 tabk2;40,Ft\:'•200>tllbi;'.9iUOiFtf<i.•c~i 
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Javallat: Diabetes mellitus súlyos, -enyhe és juvenilis 
formái 

Adagolás: Az injekció subcutan adagolandó, a beteg 
toleranciájának megfelelő individuáJ.isan meghBtá
rozott mennyiségben. 
A gyógyszer bevétele, ill. alkalma:záaawutá!PS-10 
órán belül, vagy folyamatos szedése, ill.· keZelés ese
tánakúra időtartama-alatt járművet vezetni, ma,.. 
gasban vagy veszélyes gépen dolgozni tilos. 

MegjegyzéS: ~ AZ inzulin ·rend~lésére vonatkozó 
egészségügyi miniszteri rendeletben ,fogiaJ:tak sze
rint rendelh~tő- (l. 6;71. old.).- Csali-vényre adható 
ki. -;Térftésmerit!3Sen kell rendelrii. -Ha ~-'orvos 
téritéskötel8zettséggel rendeli,_rendelkeiése szerint 
(le_gfeljeeb három al~alo~) ismételhető._ 

Csomagolás: l X 10 ml 5,90 Ft. 

ZITOSTOP EGYT 
tabi. 

L OOO 

Összetétel: l tabl. 100 mg 1,2,5,6'-tetramethan:sulfo
nyl-D-mannitolumot tartalmaz. 

Javallat: A tumoros betegek sebészeti és sugaras keze
lésének kiegészítése,- valamint - a klinikai tapasz
talatok alapján- sebészi és sugaras kezelésre nem 
alkalmas esetekben, eml6-, tüdő-, ovarium-, gyo
mor-, rectum-, sigma-, urologiai neoplasmás eredetű 
folyamatok kezelése. Megkísérelható krónikus 
lymphoid és myeloid leukaemia, lymphosarcoma, 
reticulosarcoma és lymphogranulomatosis esetében 
is. A aebészeti és sugaras kezelést n&~n te.szi feles
legessé. 

EllenjavaUat: Haemorrhagiás diathesis, leukopenia. 
Előzőleg alkalmazott sugaras vagy cytostatikus 
kezelés után fokozott óvatosság ajánlatos. 

Adagolás: Adagolása egyéni: a kezelési periódus össz
dózisa relatív, tág határok között változik. A na.pi 
adag általában 3 X l- tabl. (50-60 kg-os testsúly 
esetén). Ennél az adagolásnál kell maradni- a vér
kép alakulásától függően - a terápiás hatás bekö
vetkeztéig. A kezelés egyes periódusainak időtar-
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tama. általábanJ~O .nap, az összml;lllllyiség ~3_ pe
riódus alatt 180-270 tabletta. Az egyes~perif,)dusok 
közö:tt ~ hét szünet tartandó. _ 

_Mellékha~oltr .Vérképzőazervi,-. rifkál;ban. . más sZer
-Vi károsodások jordulhatnák" elő_, ._ezéri a.-kez.~_ min
de-rikor. d8aly-::megjelél/J' Vérkép-, esetleg-: csontvelőkép
korWroll melldt végezhet/i. 
A 'teljee _vérképet ajánlatOs hetenként. ·ellenőrizni; 
Átmeneti, -nem -jelentős vérképkáros;{t6_ :hatás ese
tén a szer adagolásának sziinetelte;~se és_ megfe

-"lelő_- kezeléS ·{transzfázi6;· prednisolon ·stb.)- után a 
terápiaJiiselilil><lllgo~ alkáiri:iazásáVaJ toVáb~ foly-

"' t'á~hát6,.Külqhöseíiíohtosa_·~mhoCytalszáill ellen
őrZése'; ·Ha/ a(thrornbocyta~-sZám: ·1_0_0 O()O: -_:vagy 'az
alá Csökken!· a kezelés~ a .thrOm~bcyta-~'sZáí:n rende
zéséig fel kell füigeszteni.- A -keWlés· befejezése 
után a vérképet 4-76 --hétig-· ajánlatos , ellenőrizni, 
mert késői haematológiai károsodások is előfor
dulhatnak. 

Megjegyzés: ~ Csak vényre adható· ki egyszeri alka
lommal. 

Csomagolás: 20 tabi.- 2,3_0 Ft. 
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T.ÖRZSKÖNYVEZETT 
SZEROBAKTERIOLóGIAi: 

KÉSZÍTMÉNYEK* . 

A szerobakte~ológiai készítménye:k a fertőz6 beteg
ségek megelőzését, gyógyftását -vagy ft,ilismerését · sZol
gálják. _A Magyar Gyógyszerkönyv arit~n hatásúakra 
és antitest hatásúakra osztja ezeket a késZítményeket: 

Immunológiai.. értelemben- antigéneknek _ azokat_: az 
anyagokat .nevezzük, amelyek az élO .szeXvezetJ:>e a. -t~p· 
csatorna megkerülésével (parenteralisan) bejuttatva, faj
lagos (specifikus) ellenanyagok (antitestek) képZődését 
váltják ki, és a keletkező antitestekkel a- szervezeteri kí· 
vül (~ vitro) :is. ~eagálnak .. Bár az}mmunitás a_ !;!ZÓ;sZoros 
értelmében-. védettséget jel~t,-ma az orvostgyakorlat 
az immunizálás kifejezését sokkal -tágabb __ értelemb-en 
~ználja . és olyan esetekre is alkalmazza, arnikor · az 
ell.~:~nanyagok termel6dését nem.bakiériumok.vagi vfui.·. 
sok:~ toxinok, hanem egyéb sejtes elemek .(pl.-idegen cSo
portú -vörösvérsejtek) vagy-nagy molekulájú,-testide~ 
szezyes, v:együlete.~-~ (pL·:Jehé:rjék, po~harid_ák_.,_stb.) 
váltják ki._Az antitestek'Bi keletkezé_süke:t:kiv~tó antigén
től, az alkalmazott vizsgálati módszertől, i)letve az_ in 
vitro tapasztalha:tóhatás_u;któl függően baktericid, vírus· 
közömbösit6, antitoxikus, p~ecipitáló, kompleinentkötő, 
opszonizáló stb. hatá.sú ellenanyagokra oszthatók.-Ai':an· 
titest~?ket immunglobulin9knak· is nevezik:..mert_, a vér
.E!av6- globulin-frakOiójában, ~ (fő,ként! a,. y- és ~-:fi-gÍobuiin 
fx:akcióban) muta,thatqk ,_ki; ,lényegileg .az'. antigén· hatá
sára speci:fikusa,n módosult ázérumfehérjék. A_z emberi 
immunglobulinokat IgG, IgA, IgM, IgD, IgE és IgU 
osztályokba sorol juk .. Az antigén hatású oltóanyagOk 
csoportjába azok a készitmények __ tartoznak, amelyek a 
szervezetben ellenanyag-termelés~· váltanak_ ki vagy a 

* Csak vényre- ·adhaMk ki ·-és az orvOs reiidelkezése 8Ze

rint (!egfeliebb IuM-om alkalomnwl) ismit<lhet6k. 
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vérsavó ellenany&g1lina,k_ in Vitro .)rimU.tatására szolgál~ 
nak núg az antitest hat_ású·_.készítménye,k- ·csoportjába 
a kÜ!önbÖző ellenaD.yaS-oka.t tartalm_iizö-'SZ6rlnnok soro· 
landók. . __ . . __ .. -_-_, 

Ma.gyai'országoll_ a" Humari Oltóany.agtermel6 és Ku
tató Intézet U;lfúziós kezelésre szolgáló oldatokat és diag~ 
nosztikai pOrtápúUajokat is forgalomba hoz. 

I. Antigén hatású készítmények 

Az ~t~gén hat~ készítményekvagy élő, rorengített, 
vagy_-. elöit_ ·:)1j!doórg~zmllSOkat- ta~~a~, _~agy 
pedig 'azok, kiyóp.atQnyagaina.k, ~~ve-any~gcs~reter:n~~ 
-keinek'felhasZnáJ.áaával készülnek.. E -csoporton belül· a 
védő oltóanyagok á szerVezet_ aktiUiimmunb.álására szal~ 
gá.l.nBk, a,rra serkentik -a makroorganizri:i:ust, hogy ákti~ 
van, saját-mag& teremtse_meg ,az· egjes'kórokozó hlikro~ 
organizmusokJml·szemben az :aktív védettséget_ bizt?~ 
sító, speCifik;l.lS-·irrimunit~. _A ,véd~~ltások hatására_-~ 
aktiv immunitás ará'nyThg ta.ssario 1:---_2-...:3 hét alatt 'feJ· 
lődikki,-de_ hoss2ái'ideig IIiegmii.rád,_ és:-mfut'Jfnegelőző'el~ 
járás; eredményének tart_óssága folytáti _a· fertőző beteg
Ségek elleni küzdelein egyik-l~ghatékonyabb fegy-Ver~ 
(pl. diphtheria, typhus, himlő· Stk). Az aktiv irrunuirl~ 
lás- eredménye az oltottak in<livid~ _reakció~_zségé~ 

n:iilyenségetől.és '~~m6dj_~t61 

-készült 
pa.rentetál.iS bevitélére· ·a; 
rá.bb követkeZik be. · 
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jelentősen·,növelhető; 
oltásOk· sZá.ma' -Csök- - -
tételére az ruető anti~ 

kötik. 

l. az· élő, gyengített mikroorganizmusokat' tdrtalirnazó 
oltóanyagok közülem.biari fertózésekcm."egelőzésé~ -'a him
lőn;yirkot ·és a· BCG~ vakcinát. a.lkalmazzák kiterjedten. 
Az ezekbert a -készítményekbei:llevő mikroorgan:izinusok 
a szerv:ezeth@ elszaporodnak-és -enyhe-fertőzést h9Zva. 
létre, a--m.akroorganizmust- sokkal fokozóttabb -ellen
anyag-t8rmelésre serkentik; ·mintha- ugyadrezektasF~ti" 
gének elölt állapotban kerültek volna alkalmazásra.· 

2. Az elölt mikroQ1'!}anizmu8okat tai-talmazó oltóanyagok 
száma lényegesen nagyobb. Egy részük bakteriális fer
tőzések megelőzésére és kezelésére szolgá.l. _A b8ktériu
:mok elszaporitása biológiai tulajdonságaiknak-legjób
ban megfelelő folyékony_ vagy. szilárd táptalajokon tör· 
ténik:, majd az élettani konyhasó-oldatban szuszpendált 
mikroorga.nizmusokat <vagy, kémiai · eljá.rássál.: (fenöllal, 
formalinnal stb.), vagy fizikai ,módazerrel ·(rendszerint 
hő ve~) ölik el, majd_ a szuszpenziót a. táptala jazenn yezés
től ismételt centrifugálással és mosássalszabadítják meg. 
A bakteriális vakcinák hatóértékét a ml-enkénti csir8-
számmal fejezik ki, immunogén hatását állatkísérle:tben 
ellenőrzik. A vírusvakcinák -előá.llitása és .ellenőrzése 
lényegileg hasonló módon történik; 

3. Baktériumkivonatok nem specifikus kezelés-Céljára, 
a kórokozóra val6 tekintet nélkül a szervezet;:természe
tes győgyerejének fokozására is ~azhatók •. A Neu
rolysin (StaphyloooOOUB ~eus és B.·_prodigiostim: a.uto
lizátuma) és a Polyoon (apatogén, vakcinák lizátuma) a 
szarvezet a.ktiválásá.ra, á.thangolására.: szolgálnak. Ha· 
sonló célra alkalmazható a,. sejtfal-polysaooharidokat 
tartahnazó Mannozym -iso 

4. A toxinak a toxintermelő baktériumok (C. diphtke
riaei, Cl. tetani stb.) levestenyészeteinek baktérium
mantes szűrletei. Az előá.llitásukra Szolgáló táptaJ.ajók 
- a szérum-anaphylaxia veszélyének megelőzése érde
kében -:- állati fehérjét· niég_nyomokban Sem tartálmaz
hatnak~,A-Diftéria.. és aTetanusz...toxinok hatóér-tékét-a 
tengerimalacon, _ illetve -· egéren- mért -legkisebb, ·halálos 
adaggal (DLM = dosis letalis minima.),-a :vörhe:tly-toxi
nét -pedig- bőregységben- (BE) fejezik ki. A ·kellőképpen 
higitott_ to:xinok az antitoxikus immunitáS· bőrpJ;"óbáyal 
történő megállapítására ia alkal.rnazhatók (Dick-toxin}: 
intracutan injiciáJ.va fogékony __ egyéneknéL a befecsken
dezés helyén bőrplr jeleD.tkezik. 

5. A toxoidokat úgy nyerik, hogy·_actoxinokat,formalin 
{}s.hő ·együttes.hatásával méregtelenitik. A tOxoidok _a 
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tökéletes méregtelenliéS l}tán.is váltöza~lan_ il:innmllzáló
képességgel .-reJl.delkeznek.---Hat6értéküket az antitox;in
nal kapótt kötődési reakciók, alapján flo~iós egysé~ 
gekkel (L4nes flócculaná, Lf) vagy-kötődési egységekkél 
(KE) ;fejezik: ki. ·Az~_ iJ:nmunogén- hatáSt. á'U!iotkíserletek~ 
beri:élleriőrzik-~:-A:toxóidol,t:- speci:fikus-.ható!W.yaga a táp• 
talajszennyezésektől. éS a kísérő- baktériUmfehérjéktől 
kémiai __ kezeléssel (pl. triklórecetsavas -eljá.rMsal!) elkü~ 
lönitP,ető; ·az ily módon tisztított: és koncentrálttoxoidok 
alkali.Uazása.-eietén ·a VéQ.őOltáSókat sokkalritkábban kö~ 
vetik_ oltási reáJroiók.- Az S.nato:xinok rendszerint csapa~ 
9-éko_~- formáb~ -~(D~~a- és Tetariusz~anatoxin- csapa-
dékos) :k.ei;ifine1i. fórga,lom:Qa."'··· · .. ; __ · - ·- · ,._- -
A- .:6.--A komhinált:olt6an1Jafj0k két vagy több antigént tar~ 
talmaznaJL Védőliatásuklegal.ább_ tiljan mértékű; mint
ha ·a szóban forgó antigéneket- külön-külöri· oalkalmaz.. 
nánk; így az oltásOk szárilai je}entősen-Csökkenth8tő~ · 
_ 7; . Az- antigén. hatáaú diagiiosztikiurnók a-fertőZések -iri 

vivo, illetVe in Vitro módszerekkeltörténő kimutatására 
szolgálnak.".ATub_erkuUn és a TrichaSan megfelelő·_mik
roorganizrnusok levestenyészeteinek besűrített sziírlete. 
Kellő hígításban ezeket -a. készítményeket ·rendszerint 
allergiás -bőrpróbák_végzésére használják, bizonyos ese
tekben, azonban gyógyftás céljára -is aJkalmazlmtók.-

.:A.- diagtioiJZI)ik;us· baktéritu:mBzuszperiziók ·étnbeii·:''Vérsa.o 
vók agglutinintiterének 'megha.tározáaára,--Gruber---:Wi
dal•.reakció végzésére ~lgáJnak. 
· 'A lUeB~_arwigé'Jiek . forgalriinbab.ozatal- -előtt_ apecificita-S 

és érzékenység-szetilpont jából_alaposan ki vizsgált specifi ~ 
kus lipid-antigéneket tartahnazó .'oldatok, -ill; szu.szpen~ 
zlók.-,-

!.-.Ellenjavallatok • .A. nlegelőzés: alkalmazott 

Szabád· 
súlyos:·.betegségben: (pl~ --tüdőgyulladás ban~- niellhártja:• 
gyulladásban; vesegyulladásban);-' heveny fertőtő-'-betég· 
Ség ben; ·kiterjedt gennjres-· v-agy·.-egyéb bőr betegségben; 
súlYos kecingési-,elégteleriségben, kiterjedt 'vizenjóVel 
járó- vesebetegségben-, szenvedőket, továbbá erősen· le~ 
romlott állapotban le:vő egyének-et. :Terhes8ket· a:·has~
tyPhus :és· ac~tanus,elleni aktív :oltások :alól_meritesfteni 
kell. AZ ,Eü. M. reind€:lete _ szerint .-az- orvos- akkor- is- kö~ 
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teles a védőoltás alkalma.zása előtt mérlegelni,-hogy az 
oltandó egyén egészségi ·áJlapota az oltást--rnegengedi~e, 
ha az oltásra kötelezett, illetőleg gondviselője-eZ·:irá:űyú 
kérelmet nem ad elő. Ha viszont_vaJ.akinek S._v:édőáltáaa 
közvetlen megbetegedési veszély el1J.árítá,sa_,,céljáb61 
szükséges (pl. tetanus-fertő~sl'e gyailús:séritltnél), az _or
vos az érdekelt, illetőleg gondviselője-beleElgy~vel a 
mentesitő körülmények ellenéi-e is- alkahnazhat védő
oltást.; 

A gyógyítás céljára szolgáló oltóanyagok (pL Autovak
cina, Opsodermin, Opso_gen, Polymycin stb.) alkalma· 
zása előtt feltétlenül_tisztázandó, hogy a kezelendő meg~ 
betegedéshez nem társul-e olyan kórkép· vagy állaifo:t 
(pl. keringési elégtelenség, súlyos leromlottság stb.), 
amelyet a.z esetleges. olt~ reakciók ,súlyósbitha-tn,ak; 
illet,ve károsan ·befolyásólhatnak. · · 

2. Az_ olt48ok ki_'l-'itelezéBe. Az ·Eü. M. rendel~te szerint 
az oltóq:r:-vos köteles gondoskodni ·arról;., hogy _mind. az 
oltóanyag, mind az oltásnál, .. has~ál.t eszkömk kifogás
talan állapotban legyenek. Az_ oltóanyaggal kapcaolat
ban elkövetett hibákért (fertőződés, .'elcserélés:_ Sth) 
elsősorban az oltó()rVos a felelő$.-.· _ . -_ _-

Az oltásokat csak frissen ldr6zött .fecskendőkkel:-és 
tükkel (himlóoltásnál Pirquet-lándzsával vagy .qlt6'ge
rellyel) s~aba.d végezni. Csapadékos- -_olt6anyaggal-tör
ténó töme~s oltásokhoz 5 ml-esnél nagjrobh•fecs.lt;end6t 
ne Mszn~J.junk • .A diagnosztikus bőrpróbák végzésekor 
(Dick~tox:in, Tuberkuliti .stb.)· az oltást tuberkulinfecs
kendővel (vagy ilyen_ ·,hiányában- 1/ 10- ml-es beosztású 
1,0 ml-es Record-fe~kendővel!) kell végezni. A kifő~ött 
fe~kendők összerakásához ugyancsak kifőZött vagy 
lángon sterilezett csip,eszt. kell h~szn:álni, mer-t·-a-:-du· 
gattyú szárának kézzel való megfogása fertőzést okoz
hat . .A steril tűket szintén steril:csipessZel kell a:fecsken-
dőre helyezni. - __ . 

A tűket minden oltás után .váltani kell. Újraferti>tle· 
nités 20. perces-_forralással_-történjék, lehetőleg-1,5%_.,:os 
szódaoldatban.- Elhúzódó, tömeges·-oltásök esetén. idljn-
ként· a fecskendőket újra kell sterilezni.. .,.. . 

Az ampullák vagy üvegek felrázása után az ampulla 
nyakát.-lereszeljük, illetve· az- üveget- elzáró, gwrd,dugót 
vagy gumilapot lejódozzuk, majQ_ átszQ:rj-qk; és az oltó.· 
anyagot a f~cskendőbe felszíVjuk. Csapadékos oltóanya
gok esetében azután az_ olt!ffit_ haladéktalanul e~ kell vé
gezni; ~hogy az oltóanyag cSapadékos ré~Ze leü:Iepedjék. 
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Az oltáBra kerül6k, bőrét az , ól tás helyén benzirinel 
vagy _alkohollal-18 -kell mosni. Élő k6rOkoz6val (himllS," 
BCG)' történt- oltás után:· az ·oltás helyé~· fertőtlenitős~ 
rel étitit-eni nem szabad. · _ · 

A diagnosztikus bőqlróbák 'céljára szolgáló készitmé· 
nyeket· .;intrac;Útan, _~a- több{: antigén hatMli dt6anyagot 
általábail '8Uhootan ·a1kaJn\azzuk.1umWa- .adandó -a Dif· 
téiia.--TetanusZ-"-Pertussis kombinált oltóanyag. Csapa,:. 
dékos oltóanyagok bőr alá fecskendezésekor a felületes: 
oltást:különös··~nddal'keriüjük! -_· 

Intravenásan ·a- nem csapadékos .olt6anyagok -is csak j'-' 
.bizonjrOs;-·különleges esetekben -{l;- Opsogon, Pyrago) -~~;::; 
oill<almazhatók; ' ;,,: ' ,'' ' -. ,, ,, ' ,, fEj 

_-3,;· AaGgoláB; __ A--1negd6'Zé8ré -_használ8.tos- oltóanyagok; :4· 
ktilönöSen·a toXoid ok esetében· igen nagy jelentősége van 
az oltások közötti időköznek. Az elsó oltás után rend· 
szerint csak ún.- poieneiáloS immunitru; {alapimmUnitás) 
jön1étre, és a szervezet csak_ a másodikoltás után termel :; -! 
na~obb m_ennyiségben ellenanyagokat,·-ha a_két oltás 
köZött· 4--6 ··hetes_ ·szünetet tart~: AlapimmUnitá-ssal 
reÍldelkezők- esetében viszOnt már egyetlen oltás hatá-
sára is jelentékeny ellenan.Yag-terri:ielés'-'indul_nieg· (em-
lékeztető oltás); · . •r · 

A (m6{lyitátrra ·alkalm.azott vakcitlák (pl. ·Autóv~a~ 
OpSodermiil, :::POlymycm) esetán · az eredmény szmtén 
nagyn:iért,ékben·.-f'úgi a--kezelés m6!ljától. _:Ezeket· á ké~ 
szítményéket :niindig in:dividuálisan ~ell al;tralJiiáZni: ala
csonyan megválasztOtt kezdeti a.dagUMn a beteg ~Ildő, ·- 1 
észlelése mallett fokozatosan emeljük az adagokat mind
addig · :óúg a·kfvánt hatást el nem·~rtük~-:A kezelést ak 
e:r'e~ény tart6sabbá tételére célszerii:még ezután iS egY, 
ideig 'folytatni. -Font·~s az oltások -közötti i~?~öz -~eg~ 
felelő · - lS." Sorozatos oltások -eseténLÚJabb 

adjunk, rűíg az--előző oltáSt kövétő_rea!r-:-

~~~~~t~~~~za~j~lo~t~t~.~~~~~~~~;;~~';'~~-·j reakci6k gyitkorisá:gá.t·Mbb, -r_ész~- --:.···,: 
részben: ~dig az olt6anyagg'al ·ösS~-_ ·.<: 

füigő tényező befolyásolja.-Általában Ininél id'llsebbek --"i 
az -oltGttak, :annál-cgyakoribbak -a. mellékhat'*!ók._ Sze- . · 
repe· 'Yan' az individuális'-érzékeny_sé~ek- is,:·mert·-:min~_ 
d00napos · _tapasztalat;, __ hogy ugyanaz az . oltóanyag~ 
ugyanolyan m6don alkalmazva; az- oltottak egy résZé- _. " 
nél _semmilyen reakci6t nem: vá.lt ki, másoknál-. Pedig:.- : · 
llY"" m:ell~khatáaok megfigyelhetők.• •1\z oltási. szöv5d; . 
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mények gyakorisága és_az_oltási technika-között _is sza
ros az összefüggés: csapadékos oltóanyag felület-es 9ltása 
esetéb_en sokkal gyakrabban jelentk!=Jzik ,,Steril tály:og'', 
mint akkor, ha az oltóanyagat mélyen. a_z izomba .f-eos-
kendezzük. Maguknak- az-o_ antigéneknek -a-reaktivitása.iS 
különböző: a bakteriális- antigént; tart-aJm~oltóany8.~; 
gok alkalmazását gyakrabhan kö.V_e:tik oltá&_ ir~ciók, 
rnint a csak anatoxin t, tartalmazák alkalmazását_. . 

Mivel a- yédőoltásokat követő első 'r~ciók rendsze
rint már né_llány óra_ múlva jelentkeznek, célszerű az 
oltásokat az esti órákban végezni, hogy az esetleges reak
ciók éjszak&~,-- az ágynyugalom ·idejére esSenek, mert 
ilyenkor a tünetek-enyhébb alakban-jelentkeznek. Kívá
natos, hogy az oltottak az oltást követő napon azerősebb 
testi munkától tartózkodjanak~ !'': ,~ 

A localis reakciók az oltás helyén észlelhető pír, duzza
nat, fájdalom, esetleg a reginnalis nyirokcsomók duzza
nata alakjában jelentkeznek. A. helyi -tünetek- egy-két 
napig tartanak, a .panaszok borogatással enyhíthetők. 
Csapadékos oltóaJ]_yagok a1.1q\lmazása.után néhány_-hét
tel egyes. esetekben .}f~eril tályOgok _is -.megfigyelhetők, 
különösen akkor, ha az_oltásAelületen -történt.-,•Ezek;a 
steril tályogok rendszerint spOntán felszívódnak.-' Ritkán 
a védőoltásokat általárws realreió is követi, láz, _főfájás, 
rosszullét, hányás alakjában; e:;r..ek a jelenségek tüneti 
kezeléssei jól befolyásolhatók. 

Mind a helyi, mind az általános reakciókgyakorisága 
lényegesen csökkenthető; -ha ~z oltások 'ellenjavallatait 
figyelembe vesszük és ha helyes oltási -technikát· .alkal
mazunk. 

A gy6gyüá8'J'a allmln;ta2;0tt olt6anyagokakhelyi rea~
ció; gócreakció és általános reakci6-kfsérheti. Arnérsékelt 
reakciók _ilyen esetekben .réndszerint .. a _megbetegedés 
gyors javulását segítik elő, ;:tZ a4;agokat azonban feltét~ 
lenül. úgy kell megválasztanit hogy az_erő_sebb_-helyi:és 
általános tünetek elkerülbetők legyenek::, SorozatoS .oltáa 
eset-én csak akkor emeljük az adagot, !ha az.előző.Oltási 
dózis nem idézett elő erős reakció t.- Elleílk.ező .ese.tben 
az előzően ad,ott adagot ismételjük. 

5.- _E !tarthatóság. Az antigén hatásúkészítmények-a hő
hatá<>sal s~ben . 'igen érzé~enyek, ·ezért __ áltaiában 
2 °0--,..10 °9 közötti hőmérsékleten; száraz,,sötét helyen 
tartandók. 'Különösen érzékenyek a diagnosztikus _bőr~ 
próba céljára--szolgáJ-6. toxinhígítások~{pl. -_Dick-toxin) és 
a himlőnyirok. Ezeket a készítményeket· kézhezvételük 
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után lehetőleg' 'azorinal_lw.sználjuk Jel,- addJg--is-o oc_:_ 
5 °Ö köiötti hőmérsékleten- tárta.ndók. - - · 

AZ: ím.tigéll- .Jiatású: szerobakter.iológiai_;:készítménjek 
felhi\sn>4Jha~_1ejárati: időh~Z -kötött. A'-_ Magyar 
_<lyó~szerJroll-yv .szerint a_ lej ára~ idő- ~taláQan·_a _készí~_ 
tést/Jl ·sZáriútandQ;--·a;'1tészitmények dozirozáaa és-gya,kiai'l
~h,b hónapOS ellenőrző_ Vizsgálata csak"azután törtéi:úk 
meg, ezért az antigén hatá:sú ·készítmén~k annyival rö~ 
videbb lejárati idővel kerülnek forgalomba, ~t amen y~ 
nyi időt--a kiszerelés-és~ ellenőrző -vizsgá,la,tök ~ny~ 
v=ek: A hatósági .célra szolgáló oltóányagok kétéVes 
)éj~~t_a:hl3!* .. Iri_é~lélő ~árolá.s eseté~-c~rvényes~- .·. · 

IL. Antitest hatás ú készitmények 

Az Bilellanyag 'b.atású ·oltóanyagok egy-egy kórOkozó 
antigénjei- ellen ható specí.fikru> · ellenallyagokit 'tartal.: 
mazn&:k. Mivel a szei'y.ezetbe juttatva pa.ssziv immunitást 
hoznak -létre, ·:Pa.sszív:-hatású' ·oltóanyagoknak is ne,ve''' Oc' 
hetők. -A.- vérsavók el8&orban gy6gyításm a.lkaln:iasakj 
egyes eBéti}kben·,megélőiés vagy diágnoáis céljából-is 
~tók. 

a)Os~edtel 

Ai ellenanyag hatású ··-oltóanYagokat ~:~::~~··~i\\ 
illetve készítési módjuk szerint ·az alábbi 
oszthatjuk: _ ' · _ ·' · ·_ · · 

1, A nativ antitoxibus azérWmokat úgy nyerik, 
szar-vasmarhákat va<r< iu-

tív-szérumokból 

442 

antitorint tartalmazó fehérjefra.kciót proteo~tikua keZe
~és után a.mmóniumszulfát jelenlétében hővel kezelik· 
Ilyen k~~z;yek között ,az inaktív fehérjék kicsSj:lód: 
:mk.- Szures utan. az oldat bo l az antitoxin-.tartalmú fehér
Jéket_ az ammómum.szulfitt-koncentráció további emelé
sével különítik el a;; a:I_b,~inokt!~l, az így nyéri,Hi:Sf!,pad&
kotpréselés után -dtaliZálJak, maJd ·az oldatóKiZötóiliá.ssá 
tesZik. Az fgy koncentrált és tisztított széruinokat 0 25o/c 
fenollal és 0,005%- mertiolátta.l konzerválják .' 0 

3. Az an.ilibakteriáliB nativ széru·nwkat az antitoXikus 
azérumokhoz hasonló módon nyerik.- A lovakat serté
~eket· -e~ö~t. ;ragy élő : ba~rimnok einelkedő a.<higjaival 
ImmumzalJak ___ (lépfe,:te,-. se,r_tésor:bán.Q- ,elleni- vérsavó)~ 
A _baktéri~ elleni vérs_avók_Mtása a -szervezetbe jutott 
~kroorgamzr:nusok _elpusztitására-irányul; értékmegha..l 
tarozásuk állatkísérletben tör-ténik. -. 

4. A diagnosztiku.s állati savók ell5állitása során_ az álla. 
tokat gondosan Irivizsgált antigenicitású baktériumtör
zsek élő vagy elölt szuszpenziójávalvagy sZérumfrakció
val, illet<?Ieg szérumával, vagy vörösvértestekkel oltják. 

5: A verr;s?port-meghatároz6 szérurnokat (Serotyp, Anti· 
~) ugy _állitJák elő, hogy magas agglutit$ titerli, -esetleg 
~~zált e?'Yének vérsavóját a. mellékagglutininek el· 
táv~lit~- után O,Ol'J?· .. mertioláttal -J;onzerválják, .. majd 
kapillánsokba -vagy ,atszúrha.t6.- gumidugös-:üvegcsékbe 
osztják-el és folyékonyan vagy liOfilezett állapotban hoz-
zákforgalom ba. _,_ , -_ - _. 

6. A norm&is-szérumok antigénekkel-ne~ kezelt-.e~ 
séges lovakból, juhokból vagy szarvasmarhákból szar~ 
~aznak. Specifikus ellenanyagot _nem tartalmaznak 
ezért nem. vJilamely ;meghatározott fertőző betegség, ha: 
ne';l egyéb_ betegségek (belső vérzés; .. vérzékeriy'ség.stb.) 
gyogyftásár& .szolgálnak. Konzerválásukra O 501. ·"fenolt 
alkaimaznak~ - ' 10 

b)Alkal~d 

l. Adagolás. Az állati s~~kat __ csak"előzetes- túl· 
érzékenységi próba után_szabad alkaJmazni..-.A::megelő~ 
zésr~_ alkalmazott szérumok védőhatásukat azonnal ki· 
fejtik, de rendszerint csak 2-3 hetes passziv im~uÍiitá.st 
biztosítanak. Miv-el a·v-édőhatás_alacsonyabb.értékú azé
rumokkal is elérhető, a sZérum~an_aphyla:xia_megelőzése 
érdekében prophylactikua célra lehetőleg; ne lósavót; ha
nem szarvasmarha~ vagy juhsavót-aJ.ka.hnazzunk·.·-
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-.Ha gyógykeielésre-:. alkab:ria.Zunk. szérumo~t;. annál 
j~bb eredménjrre·~Szániithatunk, minél korábbl szakban 
kezdjük meg a ·Sav6 ~injiciálását~ A· s~ada~k ~~
válas~l-1igyelerilbe kell venni az ~t aúlyosságá.t~ 
abe~ életk<:>rát,'teatsúlyát, álta1'1""" állapotát és ~jár, 

. váriycjé!legét;' cc< . ,.c •. ,.· ·•· •. 
2.-:Az-·oltá8ok kivitele.. A mege!JJzéMe alkalmazott szét;t· 

moka.t rendszerint bór- alá oltjuk. Gyógykezelée _ esetén 
visZoUt az izomba. történő.-adás a.já.nla.tos. Az intravenás 
szérinninjekcióna.k riagy eló~ye a gyors felszí':6dás, hát
rány-a_ a_.szérum-shöCk'"fokozott~veszélye. .Az. m~ravenás -
~eze!éstc.éz,ért lehetőleg c<iak.,súlyos eSetekben; 
k0rb:á7h'an 'vékezzÖk~:il~or a.--te!:Jthótnérsékletre-m~
legitett- Szé~ot-~--· ~j~ciáJ.juk :intrav.enás~. "Egy
idejiileg. ajáhla.tos- bizönyos_-cszérummennyiséget IZOmba 
vagy b5r aJá, is fecskendezni, mivel az ·érhe adott--ellen
anyagok gyorsa.bbait: iirűlnek~- _ '-~ . _- _ . . . 

A· yörhenyszérum -diagnosztikus-blSrpr6ba célJára: ~t
r8.cutan .is -alkaJmazhat6·- (Schultz-Charlton·re~kCló). 
A :diagnosztikus _-széWmok in vitro kerülneit felhB.szná-
láara:.. ' ·__ -'' ·_:_ ' ' -

3.-S:iérumhetegség • .'A szérunlok ·paránteralis -alkalma'-_ 
zását·.követ6 -oltá.Si-'reakci6k .megjelenési időpont j~ -és 
klinikai képük alapján két csoportra oszthatók; ·. . . 
_-,í' A szúkebb,értelemb~'vett BZéiumhetegsé{/-rendszermt 
a.szérum adását köve!iliS'-10. napokközött 
Az oltás pfr 

jában. llyen a.zonn~ reakciók rendszerint olyan egyéne· 
ken észlelhetők, akik életük folyamán korábban ugyan
annak az állatfajnak a azérumával kaptak oltást (azé
rum-anaphylaxia). Igen ritkán, ktilönösen allergiás be
tegségekben szenvedő egyéneknél az azonnali tünetek 
akkor is jelentkezhetnek, ha az illetők a.-_szóQ~forgó 
állatfaj savójával korábban még sohasem kapútk oltást 
(primaer szérum-slwck). A tünetek légző- és vasomotor
központ-izgatókkal (pL coffein), symphatbikus-végkészü· 
lékeket izgatókkal (adrenalin, ephedrin stb.) rendszerint 
jól befolyásolhatók, és· a -kezdet heil igen súlyos állapot 
-ritka kivételektől eltekintve -gyorsan javul. 

A szérum-anaphyla:tia, veszélyének, felismerésére. _túl 7 
érzékenységi próba végzexidő: Az alkalmazandó sZéruln 
kis mennyiségét (kb. 0,1 ml-t) élettani konyhasó-oldaital 
10-szeresre hígítjuk; és a hfgításból:-0,2 ml-t injiciálunk 
intracutan. Ha az oltás után 1-2 órán belül a befecsken· 
dezés helyén duzzanat és bőrpír látható, az érzékenyHégi 
próba pozitív. ilyenkor a szérum teljes-adagjánakalkal
mazása előtt a szarvezetet desensibilizáJ.ni -keiLA desén
sihilizálást általában a következő .módon _Végezzük: a 
szeiVezet hozzászoktatá.sa céljából 0,2, 0,5, majd l,Oml-t 
injiciálunl;:: óránként intracutan. Ha a. túlérzékenységi 
próba pozitiv volt',-- a szérumot még desensibilizálás .után 
se adjuk intravenásan, csak izomba .. 

A_ szérum-anaphylma megelőzésére ajánlatos, lli1 a 
megelőző oltásokat, nem 16Sitvóval, haneni szarvasinar
ha- vagy juhsavóVal végezzük. Ebben az esetben a gyó· 
gyító aZérumadás során szérum-anaphylaxia,:veszelyé· 
től -más állatfaj -savójáról lévén szó -nem kell tar· 
tani. 

4. A szérumok eltarthatósága. 2 °C-10 °C ltözötti tá· 
rolás esetén az antitoxikus és a normális ezértlinak 'há
rom évig, az antibakteriáliS és az agglutináló- sZériimok 
két évig tarthaták el aZ utolsó szűréstől, illetve érték
méréstől számítva. A vércsoporl-meghatározó szérumok 
o 0 0-5 °0- közötti hőmérsékleten hat' J1ónapig h~zná]_
batók. Mivel kellő tárolás 13setén is az -arititoxikru{széri'I
mok évenkénti értékcsökkenése 5-6%, az ilyen_ azéru
moknak forgalqmba h;ozatalakor _~egalábp._ _,20% -_inti
toxin-többlettel kell rendelkezniük. :A liOnlezett- s-Mru
mok lejárati ideje: 2-5 év. 



VAKCIN iK 

a) V édiioltás céljára 

·- nlF'l'ÉRL\~PERT{fss:llsz:T:ET.ANusz 
~íí:]iman _ ·_· _ -. . - · · .. é•·······+·· 
adszorbeált kombiriált o)tó:wyag a,lap_irn, ·+ 
munizálásrá · 
(I a, b, c oltás) 
.-.Ö~tei:"~Ml~~nt: diftéria,.;t-~:.Xoid- 30 Li teÚmu~~ 

,:toxoid lO.kötési egység 
elölt Bordaterra pertUssis baktérium_ 30 ·milli>W. 
(8 nemzetközLvédőegység)~-- -,: ~-"

-AdsZorbens: hlumíniumfoszfát-géL 
Konzervá.lószer:- 0~01% mertiolát. 

Ai'kaima~:.-'D_ti'tédtt; tkt-!iri~~ ~~>:P.~:rt~zi~_i_efsyi~~j~ _,_::· · 
~·megelőZéSére: · ~ : _ -- · -- - · '- ---·":': ·-{' 

Aa~oláS: :Ala;imniunizálk -ooÍjából .H-heti- időkö; é-'"~ 
zökben-3X0;5,ml-t fec.Skfmdezünk izOmba; emlé-:,':3 
keztető oltás 0,5 ml-t. ' · >i'-3 

Adszorbens: alumínit'tmfoszfát-gél. 
Konzerv:álószer: 0,01% mertiolát. 

Alkalmazás:_ 5-6 éVes korú gyerm.Bkek .. emlékeztető 
oltására. 

AdagOlás: 1)<0,5_ml izomba. 

Megjegyzés: Ifi Lejáa-ati idő: 2 év. 2-l'o?.-0 -~érsék-
Ietű, száraz, sötét helyen tartandó. - · 

Csomagolás: l X0,5 ml 3,80 Ft, 1X2,5-inl ·7,40 Ft'-és 
1X5,0 mll1,20 Ft. ·csak hatósági oltások céljára. 

DIFTÉRIA-TETANUSZ Hurnau 
adszorbeált, kombinált oltóanyag 
Összetétel: ~fl-enként: diftéria-toxoid 5 -Lf 

tetanusz-toxoid 5 kötési egység. 
Adszorbens: alumíniumhidroxid -gél. 
KonzerVáJószer: 0,01% mertiolát: 

.Alkalmazás: Diftéria és -tetanusz egyidejű megelőzé
sére. Csak alapimmunitással rendelkező egyének 
olthatók. 

Adagolás: 1X0,5 nU izomba. 

Megjegyzés: 'ft Lejárati idő: 2 év. ~10 ~C hőmérsék
letű, száraz, sötét helyen tartandó. 

Csomagolás: l X 5,0 ml ·5,20 Ft. 

HIMLŐ-vakcina Human 
liofilezett 
Összetétel: V aceinia-vírussal oltott egészséges borjak 

aszeptikusan összegyűjtött vírus_ tartalmú-himlő
hólyagjainak kaparéka. A pusztuJák hoínógenizá
tumából résZleges,-tisztítással elkülönített -viriono· 
kat 5%-os pepton-oldatban- szuszpendálva, liofile
zéssel·tartósítják. A reszuszpendált vakcinában a 
víruskoncentráció legalább 108, a kísérő. apatogén 
mikroorganizmusok száma nU-enként legfeljebb 
500 lehet. · · 

Alkalmazás: Himlő elleni védőoltásr;;t. 

Adagolás:-A használati utasításban m'egadott módon. 
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Megjegyzések: ~- Lejár_a1_;i idő:: l -év. A vakcina liofile· 
zett állapothan,:}l0-0 Q--alatti hőmérséklepen, lehető· 
leg a hűtőszekrény n'lélyhütőWrében _ tárolva a le
járati ·ideig ·használható. Reszuszpe:rtdál~s·_-után. a 
gumidugó_s csövecskében _a hütőszekrény ri;télyhűtő
Wrében hatékonyságáruik- 'csökkenése' néllkill-2 hó
·~pig t!irolha~c;S. ---:-:-·Közvet_~enül a Human, Intézet· 
től szerezhet§. be. 

~magolás: 10,- 20, 25, -30_ és. 50 :a-dagos_ el0:sztásban 
·J;lozzácsomagolt 40%-os glicerinas oldószehJ:ll,.ada
'gonként -,90 Ft. 

IíOLERA-~ak~ Hilirlall 
liofilezett , . ' ' 

Összetétei: Vibrio -_~m~ . .-cholera~:. i:naba-. :és :O~awa
törzsek lioillezéssel tart_ósitott,_ elölt szuszpenziója. 
A mellékelt l ml·oldószerl,1~n szuszpendálva l am
pulla vakcina 8 milliárd vibriót tartalmaz. Konzer-

~~válószer: 0,01-%-mert,i~l&t/ ~ 

A1kalinazás: Kolera :tnegel?zésére. 

Adagolás: A kolerában szenvedő_, ill. arra ~Ilús _be
teg_ környezetének vagy. rövid .időn belül_veszélyBz

-tetett -kiutaz-ólmak védő.o1tását_. 5-7· napos_··idő
közzel végezzük3-szOri olM.ssal_űgy"- hogy-14 éves-. 
nél időSebbelmek az elro:ő aJkalommaJ O~l;i- ~~t,_ tlr má
sodik és harmadik oltás alka.Il:návall..::.f nu.t fecs
kendezj:ink be. 
A foglalkozásuk következtében_ v:es_Zélyeztetettek,' 
valamint környezetük, a tarl.ósabb~védettség eléréS6 
érdekében, 3-4 hetes időközben 2 oltáSt karl nak~_~ 

_A vakcina-adagja 14-éve-s kor.fe1E~tt-2Xl·-Ihl·;~6-14 
éves kór'~között 2 X 0;5 ml,_ 6 év-esilél fiatalabb gyer-, 
mekekrészére2X0,25 ml.: -~·- -: _ _ : __ :_. _:·;_----' '·,-
AZ- orw_anyagót~oor-'"álá: ken:--f6CSkenaeznr._·. Fer--év·:·:_·::x.~,-
múlva einlé~eztető oltást kell a4ni.~ :14 éves ;kpr fe· 
lett -l ml, kisebb gyermekeknek arányosan _kisebb 

_ ad&g oltóányaggil. 

Megj~: ~-Lejikatf idő: 5 éV.-~~ ó -~o· hőin:~.Sék~ . ·- __ ,,-" 
letú, száraz, sötét helyen tartandó. 

lX l db 
·l 
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PARATÍFUSZ A-vakcina Human 
liofilezett 
ÖssZetétel: Sálmoiiella paratyphi. A törzs liofiléZéssei 

tartósított, elölt szuszpenziója. A mellékelt oldó· 
szerbei:l -szuszpendált -készítuiény inl_~-etlkélit 500 
millió baktériumo-t tattaltnaz~' ·KoP:~Q,szer: 
0,01 %-os mertiolát. 

Alkalmazás: Paratífusz. A fertőzés megelőzéSére. 

Adagolás: Kellő védettség eléréséhez 3 oltás Siliksé· 
ges. Az_ első oltás alkalmával 0?_5.ml, aómásodik és 
hartn~dik oltá-sk~r -l~~ ml_v~c~át f~s_kendeziink 
a felkar külső oldaláű:~·- mély~n· a.-bőr,-_,alá',vagy izom· 
ba. 6-12 éves gyermek8k a téljes a·dag _feJ~t. 6-éven 
aluli gyermekek a teljes adag negyedét ka-pják. Az 
oltá-sokat -3-4 ·hetes· időközökben· végezzük. A ·Vé· 
dettség tartama _kb. l_ év. Ez idő el'!;elt~ _ut,án emlé
keztető oltást kell adni l ml oltóanyaggal. 

MegjegY~: ~ Lej_árati idő: 5 év. 2-10 °0-hőm.érsék-
leten, sZáraz, sötét helyen tartandó. _ 

Csomagolás: 3X.fainpullaJ_iofilezett anyag és ax-l:ml 
oldószer 49,-·Ft, lX l ampulla 'liofilezett anyag és 
l X 10 ml oldószergumidugós üvegben_,18.20,Ft. 

PARATÍFUSZ B-vakcina Human 
liofilezett 
Összetétel: Salnwnella S~ttmülleri_ {i(~atypfi~ B) 

törzs liofilezéasel tartósított, elölt szuszpenziója. 
A mellékelt oldószerben -szuszpendált, _készítmény 
ml-enként 500 miffió baktériumo-t tarta~az. Kon
zerválószer: 0,01 %-_os mertiolát. 

Alkalmazás: Paratifusz B~ fertőzés ~~ge:őZésére~ 
Adagolás: A kellő védettség eléréséhez 3 -oltás Szüksé

ges._ Az eLső oltá.s alkalmával 0,5 ml, a m~odik; és 
harmadik oltáskor 1-1 m:1 vakcinát fecskendezünk 
a felkar külső ·olda.lán mélyen a bőr -alá vagy-izomba. 
6-12 éveS gyermekek a teljes adag felét, 6 -éven 
aluli gyermekek a. teljes .adag negyedét kapják. Az 
oltáScikat 3---:-4 hetes időközökben végezzük. 4- vé
dettség tartaina-kli l év. -:Ez idő eltelte Után emlé
ke.tető oltást kell adni l ml oltóanyaggaL ·· 
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IIegjegyzések: ~- Lej~a;t;i idő:) -év. A -vakcina liofile
zett állapotban:+W ~q-alatti hőmérsékle!;en; lehető
leg a hűtőszekrény m'élyhűtőterében tárolva-a le
járati -id9ig 'ha:.sinálható. ReszPSZPellüálá:S- utan -a 
gumidugós csöveeskébert a_hűtőszekrénY inélyhűtő
terében ha.tékonyságániik csökkenése' nélli.ül ·2 ·hó
napig tárolható .. -,-·.Közvetlenül·a.Human.Intézet
től szerezhetQ. be. 

·f::s9magolás: 10, 20, 25, 30 és 50 ·adagos .. e}o_sztásban 
:~=tom,Ól~~%-os glicerittes oldószeiTel, ada-

KOLERA-"..J.~h.a Hun;u~n. 
liofilezett 
Összetétel: Vibrio comma __ .oholerae inaba---es 'ókawa

törzsek liofilezéssel_ tat;tósí~ott,--_elölt szuszpenziója. 
A mellékelt l ml ·oldószer~n szuszpendálya l- am
pulla vakcina 8 milliárd vibri6t tartalmaz. Konzer

··válószer: 0,01% mertiOiát.~ 

Alkalmazás: ~lera megelll~sére. 

Adagolás; A kolerábán szenVed~, ill. arra gy~nús _be· 
teg környezetének vagy r~vid -időn belül ves_zélyez
tetett kiutaz?knak védő!J1tását_ 5-7. napoS--idő
közzel végezzük3-szori olt'ással 'úgy,'-hogy-14 éves
nél idősebbeknek az első _alkalommal O 9- nll~t -~ má
sodik és harmadik oltás alka1.U-iávall..':...{nll~t fecs
kendezünk be. 
A foglalkozásUk következtében : ~es,Zélyeiiietetteltj -
valamint környezetük, a tartósabbvédet_t.ség eléréSe 
érdekében, 3-4 hetes időközben 2 oltást kapnak~ 
A vakcina adagja 14 ~ves kor_ fel~tt 2X-l·nih:~l4 
éves kor 'között 2 X 0,5.ml,_ ö_ é.v:esnél fiatalabb gyer~ 
mekek._rész&e 2X0,25 ml.. _-___ .. ---_ ·>·,_- __ : _____ · ___ :.. E 
Az oltó.aD.yagOt···bŐr ~aiá.-kell-Íecskend~~i:"~Fél éV~-~--· :t 
múlva emlé~eztető-oltást kell- ad.n.!: 14 éve;_kor fe· 

'.---lett l ri::tl, kisebb-gyermekeknek-arányosan kiSebb 
: adag oltóanyaggal. 

-MeroCgyzéS: ~ Lejárá ti idő: 5 év. ~IO-oc h5rríérsék:::·: k 

letű, száraz, sötét helyen tartandó. 

Csomagolás: lX l db ainpultt6an·1I'cifilezett ·vakŰi~_Jl.;·-- · 
lXlml:oldószer·''ampullában-20~60-Ft.:. 
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PARATÍFUSZ A-vakcina Húman 
liofilezett 
ÖsSZetétel: Salmo1íella paraiyphi . .A törZS ·nofil8zéssel 

tartósított, elölt szuszpenziója. A. niellékélt old6~ 
-szerben · sZusZpendáJ~ -készítmén;v ml~enlJ:éilt_ 500 
millió baktériuniot tartali:naz.-' KonzeiVálószer: 
0,01 %~os mertiolát. -- :--:-_.;;:~ 

Alkalmazás: Paratífusz. A fertőzés megeiőzéSéie. 

Adagolás: Kellő védettség eléréséhez 3 oltáS" siüksé· 
ges. Az első oltás alkalmával 015<ml, a~máso~ és 
hannadik oltásk.or.l:-::--1 ml vakoipát _fecskendezünk 
a felkar külső: olda.M.ri,- Uiélj~ri.- S: .bőr,,~lá, vagy __ ~_Zom
ba. 6-,--12 éves gyermekek a teljes adag_felét,_ 6 éven 
aluli gyermekek a teljes adag _negyedét kapják~ Az 
oltásokat 3-4 hetes--időközökben végezzük. A vé
dettség ta..-.otama. kb. l év. Ez idő ei--pelt€l,_;u,~~ _~mlé~ 
keztető oltást keRadni l ml olt6anyaggal. _, 

Megjegyzés: ~-Lejárati idő: 5 év. 2--10 °C-hőmérsék
leten, száraz, sötét helyen tartandó. 

Csomagolás: 3 X f ainpullá Íio~ezett. anyag· és a· x-l. n;J
oldószer 49,-·Ft, lX l anipulia-liofilezett anyag es 
l X 10 ml o~dószer gumidugós üvegben; 18,20 Ft •. 

PARATÍFUSZ B-vakcina Human 
liofilezett 
Összetétel: Salmanella s~Oumüll_eri (S. parc:typl~~ B) 

törzs liofilezéasel tartósitott, elölt szuszpenziója. 
A mallékelt oldószerl_)en szuszpendált __ :készítmény 
ml-enként 500 mil,lió baktériumot tarta.lrQ.az. Kon
zerválószer: 0,01 %-os mertiolát._ 

Alkalmazás: Parat'ifusz B ferli3Zés_ m~ge~őZésé:re· 
Adagolás; A kellő védettség eléréséhez 3 oltás szüksé

ges. Az első oltás alkalmával 0,5 ml, a m~.so~_ és 
harmadik oltáskor l~ l tril vakcinát fecskendeZünk 
a felkar külsó ·oldalán mélyen a bőr -alá vagycizomba. 
6-12 éves gyermekek a teljes adag felét, 6 -éven 
aluli gyermekek a _teljes adag negyedét kapják._ ~z 
oltásokat 3---:-4 hetes időközökben végezzük. A ve
dettség tartaiDa kb.· l év: Ez idő eltelte Után· érnié
keztető oltást kell- adni l, ml_-oltóanyag~l.-,~ 
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Megjegyzés~-~ Lejárati idlS: 5-év: ~10 °0. -h6nlérsék· 
leten,·szá.raz, sötét--helyen tartandó~ . --~~-

Csomag~lá8::3 X_l_-8.!Jlp~a.lio~ezett_ ~~ ~s~:a _X ~;:r:u 
Oldó~ze:r .49~- Ft, l X l a!fiprill~lio:IJJ:~zett_ ~yag es 
l >,<_5_;.tril. .o_lp.ós~r. lf,30;Ft, .l_X-1 .amp~ liofil~tt 
~y~g_ ~-·-I;:>< :t.9 _,~:-ow.~sze~-:1~,20 :F-~., _ 

PERTUSSZISZ-vakcina Human · 
liofilezett · 

-- ·o~~- AID_ ~e'liit.ao·;_~W.il_-elölt_Boraa.tezta 
>,·i_:~u.Bsf?)?~~O-p.'_~_at;f~.a~ A.!Jié~k~lt _Oldó~ 

_'_ :·s~F~: 'k~r~Zpell;~·- · ~:onze:r:válószer _0,01% 
IDertiólát~ 

Alkalmazás:·-.Szam:á.rköhögéS.riiegelózé.sére. 

AaagoláS:: Ala,p~furlZálás'_ooljábÓl a· Vak_ci:áa adagj~ 
sxrnll; Az oltá.sokat 4 hetes' idŐközökben végez· 
zü,k._ .A2;_9l~_óanjragot i2;oniba ;k!3ll"fet?Sken_d~~~ 'EID~ 
!ékeztető oltás céljából 0,5---l,ú ml adható.-_ 

Megj~•· If< Lejárati idik 5 óv, 2--,10 °C.hőmér-
. sékletú.:száraz, sötét helyen tartandó. ' 

~olis:- -r x 1 l:ri1 a.mf)uJ.JAb~-liofilezétt·-~kciná, 
lX l ml o~dós~;r amP:llll:ában 12,90 Ft. __ 

SCARLAPHYLAX Human 
· adszórbeáJt,oltóany.ag 

-., --- > - -- ,-. " ' 

· Össietélel: Vörheny (éritrogén) :tó:iin. 
L ·ampulla 1500 BőregySég {BE): 
II. ampulla 6000cBőregység. · 
m._,_~tlppulla_l5 OOQ.,Bőregység,~~enk~nt_._._ 
Adsmrbens: áJ.innfui~<h-pxid-gél. 
Konzei-válószer:--0;5%~os- féhc,>l. 

~A.Jk-a1W'ari~: Vörherli meg~lőZésé~.·. 
Adagolás: 2 h8ti id~közÖnként 3Xl;O-IDI mélyell b6r 

alá. . - . .. .. 

MegjégyzéS:;_+-i_~jára~ÚdÓ,:;i-é:v.--~10 ~,c.hlsin~sék-
Ietű,.sz~az, sötét helyen .t~andó. '" . 

Csoniágolá8: 3)( T níi ll;50i'lft; íf)(5;o mf 26) 0 Ft.: · · ··:·•·::2c1*.1l': 
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TíFUSZ-vakcina Human 
liofilezett 
Összetétel: Salmanella typhi törzsek liofilezéssel tar

tósított, elölt szuszpenziója. A mellékelt oldószer~ 
ben szuszpendált készítmény ml-enJrént _ _!OOO millió 
baktériumot tartahnaz. KonzerválóSzeÍ':""~Ö,Ol %·os 
mertiolát. 

.Alkalmazás: Hastífusz megeleizésére. 

Adagolás: Kellő védettség elérésére l oltás elegendŐ. 
A vakcina adagja felnőttek részére 0,5 ml, ·12 éves
nél- fiatalabb gyermekek részére 0,25 ml. Az oltó
anyagot bőr alá kell fecskendezni. A védetYSt%g tar
tama IegáJ.ább 3 év. Ezen idő eltelte után újabb 
oltást kell adni 0,5 ml oltóanyaggal. 

Megjegyzés:~ Lejárati idő: 5 év. 2-10 °0 hőmérsék
leten, száraz, sötét helyen tartandó. 

Csomagolás: l ampulla liofilezett vakcina és l ml ol· 
dószer 81,- Ft, l ampulla liofilezett vakcina és 5 ml 
oldószer 37,70 Ft. 

TíFUSZ-TETANUSZ Human 
liofilezett kombinált oltóanyag 
Összetétel: Csatolt oldószerében szuszpendálva ini-en

ként l milliárd elölt Salmanella typhi baktériumot 
és 12,5 kötési egység tetanusz-toxoidot tartalmaz. 
Konzer-válószer: _0,01 %·os mertiolát. 

Alkalmazás: Hastífusz és tetanusz megelőzésére. 

Adagolás: Megelőzésre: (hastífusszal"és tetaíiusszal 
szemben) 4-6 hetes_ időközönként 2X0,5 ml bőr 
alá yagy izomba. _ ~-
Migdózéere: (hastffúszos környezetében. _élő ·vagy 
fertőzésnek kitett személyek- esetéb6n) l Xú~5 ml; 
12 évnél fiatalabb gyermekek 1X0,25 ml-t kapnak 
bőr alá vagy izomba. -

Megjegyzés: ~Lejárati idei: 5 év. 2-10 °UhlSmérsék
leten, száraz, sötét helyen tartandó. 

Csomagolás: l ampulla liofilezett oltóanyag és l gu· 
midugós üvegben 2 m1 oldószer 13,60 Ft, 
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l ampullá Iio:filezett'Oltóa:iiyag és l gqm.idugós .ü vég~ 
ben 5-ml oldószer 14,90 Ft,_ _ _, 
l ampullaliofilezett ·oltóanyag és l gutiliduiós Üveg~ 
ben: 5Q,ful_Qldószef.72,~ Ft,-
Csitkhatósági oltá,n)éljó:m. ··• .- · 

---•":-

b) Gyógyítás, ill. diagnózis ce'ljára 

ADTOVAKCINA Human 
é1ó';<l<i! t.wrahJ'l'g. · 

.·· [!A>iiegészsé~·hlinie•ter 167/1956: (Eü. R! 20.) 
.EüM.~S_Z. :umsittiS~·-ala]?jíin]' 

, . Ö~~: 'St~Íil~--.bekül~ött viUadékból kii~~yész
tett· baktériuniÍörzsek ml-enkéllt 500 millió elölt 
Csffát tartaJ.nlaz6 szli·~zPeiiZiója. KOhzérvá.lósZer: 
0,5% fenoL" ' _, 

Alkalmazás~ K.rónikus :és: recidiváló, 'genrlykeltők 31-
tal okoZott.gyulla.dáSos folyamat-esetén immunizá
lás, infekt allergiás betegSég eSetéh ·aesensibilizálás 
célJára. 

Adagolás: ~szP.álat_i- utasít~ szerint.· 

Megjegyzés: )fl -Lej4/áti idő:: _<fév:· -~10-00 :h:öffiér
sé~e~ __ s~a~, söté~-~helyen_t_aryan_d,ó,. 

Csoi:ruigOiás:-. 50X0,5~mi-ás'' ~p una 159,~ 'Ft. 

ADSZORBEÁLT DJ!:SZÉNZIBILIZ.ÁLÓ 
VAKCINA ID. · Huinari; 
. (ADV L,,:[L,III.). 

·- ':: StreptocoCcUs pyogénes· 
Haerh.ophilus influenzae 
Klebsiella pne;umoniae 
Neisseria catarrhalis 
StaphylocOccus -aúreuB. 
StaphylQO()CctiS~al})~-:
Micrbcocclls ·lúteús' 
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! ------- . -.... -.. ··-----·----

Pseudomonas aeruginosa 
Escherichia coli 

Az ADV I. ml-enkérlt- 40 milli_6, az ADV Íl. ·Dh-en
ként 200 milli6 és az ADV III. ml-enként IOOO'millió 
-csírát tartalmaz. Adszorbens:-- alumíniumhidrox:id; 
Korizerválószer:·ó,5%-o.S·ren:ol.· - - :>>-' -'""-"&'-•, 

Alkalmazás: Az oltóanyag baktérium eredetű túlérzé
kenység- alapján fennálló allergiás megbetegedések 
és antibioticum-reziszténs, recidiváló vagy krónikus 
fertőzések immunterápiájára használható. 

Ellenjavallat: Friss tüdő~ 'és 'Szem-tuberCulosis, to
vábbá súlyos sziv~-, .má.h:és- ·vese-lae_sio, t:ttyreo
tox:icosis, dekompenzált -diabetes. mellitus· éS-: hae-
morrhagiás diathesis eseté~n. . __ 
Terhesség alatt a kezelést szakvélemény al:apján 
egyénileg kell elbírálni. 

Adagolái.: 
l. Baktériunw.llergiás betegségl(k dea~ö'ilizáló ke
zelésére a kezdő adagot a· Huniá:n Oltóanyagtermelő 
és Kutató Intézet "Baktérium- Allei-gért-soroZatá"
val végzett bőrpróbák ieak.cióinak erő_ssége és akli
nikai tünetek hevességé-aJ.apján állítjuk be.· Pozitív 
reakció esetán ADv-n~;--_erősen: pozitíV_i'~ak~6 ese
tán ADy._ I. -~cináva}_ kezdjük _a kezelést·-- Az_ első 
5 oltást_ b.e~enkánt kéts~r végezruk M __ ADV I. 
O, I, _0,2, 0,3; 0,_4,_ 0~ 5. ml-éy~I. A m~odil{5 ·oltást 
het~nként-egyszer adjuk az- ADV II"'p,l, O,~~ 0,3, 
01_4, -o,5 ml-évei. A ~ezelést- az APV,.ID.-mttlfoly
tatjuk előbb kéthetenként, ~aj d_ futvo~ént, ,végül 
negyedévenként egysze::t;,_ qltva· a Detege t. _Az. egyes 
adagoka,t.a helyi és_.~z. iiltalános reakciók figyélem
bevéteJ.évelemeljük ~~ 81ábbi m6don: _0,1, o.~, 0,3, 
0,5,. 0,7, 1,0 Ini-ig,_ rnajd_l,O ml-t adtui.k: a'. továb
biakban. Ezt a végső f€:iuitartó -adagot negyedéven
ként- adj "-ik a, tartós_ tüneirhentesSég eléréSéig- akár 
éveken át.-14_ éven. aluli gyermekeknek ne. adjunk 
egyik blgitásból sem 0,5 ml-nél nagyobb 'adagOt .• 

'· "-, 2. Antib'ioticum'rezisztens, ·'J"fXJidiVáló -vagy ··JCrij_i:t"ikus 
fertőzéSek 'keZelésére a· k-ezdő ;-adagot· a- Baktérium 
AUergén-sorozattal végzett bőrpróbák reakcióinak 
erőssége alapján állitjuk be. Ha a bőrpróba negatív, 
_:a -kezelést. az- ADV:III.- 0;-1- -ml~ével ,k-eZdjük,_,·rnajd 
Ugyanezen,.bígítás 0,2, 0~3.- 0,4,-0,5, 0,6, 0,8, 1,0 ml-
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ével folytatjuk. .A,z első .négy_ 9ltást hete:ílként ;két~ 
szer, a továbbiakat he~nként egyszer"-a.djuk.-~.a 
bőrprób~ eredménye. p~zi:t_fv, _a kezelést ____ S:~, ADV-
n.:"'!el,,ha. erősell pozitiv, ·az' ADV I.~gyel keZdjük 
és:~- I,?egrélelő hígitá,s~k; _eg~ __ nö:Yekvő ad~gjaival 
folytatjuk ·a fenti~ks~rint~_ Alt~~~~ -_~,P,e_te_.s_keze~ 
lés alatt a befecskendezett bak:térium.ri:J.ennyiség 
csíraszáma meghaladja a_ 2000 _m,ill:iót, a· kezelést 
szüneteltethetjűk. ·A teljes -tünetmentesség- eléré
sére _ _!,,hónap :után. úja_.bb oltási sorozatot ·kezdhe~ 
tünk. 14-éVen--aluli:--g;Ver~:nekeknek-.egyik: -higításból 

. s~:~~jptl.~.-,_?,~5--~~P-~Ln~~bb.~o~~~ 
, íif.,gj~•' .;. Lej8:ra~F,cidő: '3 év. '2':--10 60 hQ., 

· ~:-mérsé1fle:tli;- szárazF~tét hely~n-tartandó~ 

Csomagolás: 
''SOrozatként':-- ADV r;-- 2_ -nll-es; 
ADV II. 2 ml·es, 
ADV III. 3 ml~es letöltésben gumidugós'üyegben 
'77,7Q)1_t~. --;-.- '"''' -- --- -- __ , - _._-_., _____ , __ - . 
Egyedi csorilagOlás::A_DV m.- 3 ml~es:letöltésben 
_gimlid~?s"_~yegbell ·57 ,?.O Ft. o: · 

Kon.Zervál6Szer:_ 
Alkálmezás: 
-~;):r~~y 
in~t·'.;' 

AdagoláS: -Ha. az- ,;I"-' soroZat: Utári 

' ----·"mény:t--értünk.-el,.n:iég, a~·,jll" '7,~:=~::~~·~';,!,:c~t.E'~' 
csak a ,.II" sorozat volt eredn:iényes.'-úgy'ar 
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is adni kell. l ampulla l ml vakcinát 'ta.riialmaz. 
Az oltóanyagat csak bőr alá. s,zabad fecsk:endezni. 

Megjegyzés: ~ Javallatai szarinti -betegségek 61:l~tén 
a kezelőorvos (körzeti, _üzemi, körzeti_gyern;tekor~ 

· · vos, sZakrendelés orvos~) terítésme~t~~ _.'i:-~ndel~ 
heti. - LEijárati idő: 2 éV~ ~ 10 oQ_ h:fl~~!OOkleten, 
száraz, sötét helyen tartandó. ,. --~ 

Csomagolás_: 6 X l ml ,,r' 13,_80 Ft,_ 6 X l ml ,.ll" 
15,40 Ft, lOXl ml ;;ITI'' 26,30 Ft. 

OPSODERMIN ·. Human 
"A", "B"; "C'';- és ,,forte" staphyloc~:lCc:us
vakcina 
Összetétel: A Magyarországori leggyakrabban_ előfor

duló_ fág típusú stB.phyloeoccus aur_i:ms_ haeril. tör~ 
zsek elölt szuszpenzíója. 
Opsodermin "A" 50, 100, 250,500, 1000-és 2000 mil~ 
lió csfrát tartalmazó 6-os sorozat l ml~es ampullák
ban. 
Opaodermin "B" 500 IDillió ·csírát tartalmazó· ·10-es 
sorozat l ml-es ampullákban. -
Opsoderynin .,C" WOO_ millió csírát tartalm~_:zó lQ~es 
sorozat- l ml-es ampullákban. _ -_ 
Opsodermin "forte" 100~_ 200, 500, 800, 1~00, 1200, 
1400; 1600, 1800, 2000 nilllió csírát tartalrilazó 10-es 
SorOzat· 'I ml-es ampullákbaD:. 
Konzerválószer: 0,01% mertiolát~ 

Alkalmazás: Staphylocooous oko,zta fertő~sek:;-furun
culus, tályog, pyoderrnia,_ phlegmone, acD.e, .paro· 
nychia, hydradenitis,_ sycosiS.-

Adagolás: Emelkedő-adagban {.,A'' sorozattal kezdve) 
3-4 naponként bőr alá vagy 'izomba. Kívánatos az 
oltásokilf t- a fertőzé_s lezajlá.sa, után. is folyt_atni,, mert 
ezáltal tartós gyógyulás é~hető eJ. _. 

Megjegyzés:- ~-Jav9na.t~i s~rinti.;beiiegs~k me~~ 
előzésére, -k€lzelésére a kezelőorvos- _(körzeti, üzerru, 
körzeti gyermekorvos; szakrendelés -or~Qsit} térítés· 
mentesen rendelheti.- Lejárati idő: 1,% év. 2-10 
oc hőmérsékletű, száraz, sötét- helyen tartahdó. 

Csomagolás: 6Xl ml "A" 16,30 Ft, lOXl ml .,B" 
25,- Ft, -lOXl ml "C" 27,40 Ft, lO_Xl m1 "forte" 
36,50 Ft. 
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OZAENa-vakcina Human, 
, tisztított, 'adszorbeá1t 
öRe$d:·:.:A' -~z:ttbi6Ily' :mi;enké~t 5 tiim.i~d- ·xzeb) 
, --~~ O~e bEtk.Wtjpmlli1k.megfelelő-tOkanYagot 
':'éS-~50_~tnilJ.iő fel~ .. OOktériumot·tartalmaz.' 

Ad~Zo:rb9ns:-' aJlimfrütimhidrOrid.. . -. 
~o~rválószer: -ó~?l %-~ÖS mertiólát. · 

AJk~iWaz;ís~ Ozaena 'kezeléséí-8. 
' ' 

Adag~lás: Havonta.l ml·t kell mélyen bór alá vagy 
i~Dl:t?_a _ fecskendezn! ib,5._ hónapon,:~~~~:- --

.,~egj~:-- t{~:: J aVánatB.i( .SZeriD.ti· _ beteg~gek ·meg-' 
8Iöiésére, kezelésére a_ kezelőorvos (körzetj.,, üzepri, 

,körzeti gyermekorvos, szakrendelés o~o~J téljtés
m_~p.teSe~ rendelheti •. ~ Lejárati idő: 2· év. ~10 
oc hólnérsékleten, szán\z;sö~t-h~lyen tarlándó. 

' Csomagolás: IX llnl 8,10 Ft.' 

POLYMYCIN 
vftkCina 
'ö~szetérei·; KmdllbőzŐ, sa.rjadzó, fonállts---és törniős 
'··' go~batenyés~tekp~f ké~,~t- -~l ölt ·polivall;}iiS gom· 

ba-vakciria~ Konzerválósze_r_: 0,5%.·os fenOl. 

Alkai~: st~~d·~Y~-osfu, ·;. __ e;~si~-- iriteriu~talis, 
gombás dyshidrosis, ekzema myóoticum. 

A.dagoláS:. -.A-:vakcinát ·csak. intraóut3.n sZaba:d·.:-oltani.- ~, 
·A kezdő adag_. megállapítására intractitat.f-'allergiás 
próbát kell végezni; majd a ha:sZná.lati utaSítás_sze-

. rint: 6-7- naponk:ént---a vakcina. --emeJ.l}edQ,·m~:rinyi-
~ ségeit ;_befecskende~., ,;--

Meg]égy~:' ~ :Ja.vanatai~--sZerinú ~~!fi~~~[~~~:~ I!:l előzésére; kezelésére 'a keZelőOrvos 
körZetLgyermekOrv-Ós, szakrendelés 
melltesfm -rendelheti-:--'- Lejárati idő: 

_ . ·oc ~őn:ié:rs_ékleten_; -száraz, sötét· helyen -tartandó. ' 

.-ésoolagolás(Tx5~nil33~30 _Ft. 
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POLYSAN Human 
in j. 
Összetét'el: Apatogén __ sarQinák_ tenyésZetefu8}é:_'lizo

zim. enzimmel készítet_t sterilizátUma. A készlimény 
. ml-enké~t -2000 nill,lió ba,k:téri~ -~egfel~lő Ici
vonatanyagat tartalri:l.~z. Konze:ITáló:sit~ii':·.~-%·os 
fenol. -

· · 'AlkaJmazá's: Minden olyan be'teiségbeD. '·álka:lmaz· 
ható, amelyben a szervezet védekezőképességét fo· 
kozni akarjuk. Fertőző betegségek- (kanYM"?;.0_vör:
heny, tífusz stb.) kezdeti éS s_iubakut sza.kS.§Zában 
a fajlagos kezelés mellett-a szarvezet védekezőerejé· 
p.ek támogatására, külö11böző gyulladá,sos_ -é~,:- lázas 
megbetegedések (bronchopneumqnia, _ .angina, fu· 
runculosís, otitis, izületi gyulladás stb.) nem. fajla
gos, ún. áthangoló kezelésére. · 

Adagolás: 2, ml i glriie'alis izoliiZatb_a; esetleg bór alá, 
. , 1-2 riapi,)s iclőközön}5:ént. ' 

Megjegyzés: .Javallatai szer~ti betegségek:megéló
. zésére,-kezelésére -8. kezelőorvos (körZElti, üzemi, 

körzeti gyermekorvós, szakrendelés orvosa) :térítés
mentesen rendelheti. -Lejárati idő:-2 év. 2-10 oc 
hőmérsékletű, száraz, sötét helyen 'tartandó.' 

Csomagolás: 1)\2 lnl ~ •. ~5 Ft; 3X2'inl 8,70'Ft, 
10X2lnl28,30 Ft, 100X2 ml 255,- Ft."· 

POLYSTAPH Hums,n 
Staphylococcus polivaleJl8 oltóanyf'g 

Összetélel: M~gyaroiszágon le~~krabQan'.(;iéif~rduló 
fág 'típu_Sú és ismert szerritfpúsú~ vaiai.O.irit_ 8; IÍei:nzet
közi ;,Smith" jelzésű StaphyloOOc~uS:a.uieUSbaemo
lyticus törzsek tenyészetéből mi~erikérit 2 inilliá.rd 
elölt -'baktériulnot --és 10 Lh + toxinn8.k-:rp_$gfelelő 
Staphylococcus alpha toxoidot tartaJmazó-kéverék 
pH 7,2-es izotóniás NaCI-oldatban; O,OI%:mertio· 
láttal tai'tósítva . 

Alkalmazás: StaphyÍococcus ~kozta -ÍriilönbÖzŐ he· 
veny_ és idült, helyi és' artalános fertőzések·.megelő-
zésére és kezelésére. ·' 
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Adagolás: Max. 0,5 ml intracutan,_·llo has$D.,~ti-U,~.ási"~ 
. tás szerinta 

Megjegyzés: -~_Javallatai .sze;inti h~~gség?:~ ~f~·
előzég.ére keZ~léséJ.:_e a_kez~loorvos _ _(~or~t1, uzerm, 

_ _ ,_k~;rZ.eÍ<i-~~-e~-i~()ry?~/s~~~~~}é~ Qr:rdsa) ~rí~s
, 'inentesen_' ~eil<fél.lletl~ ~ LeJárati 1dő: 2 év._ 2-"--'-1 O C 
hőÍnérsékletft~ szári:i.z;·sötét helyén tartandó. 

Csomagolás• lX 0,5 ml5,30 FVs IOX o,~_ml43,20 Ft. 

PYRAGO Híiliiári 
· '·;rl,t)~{J5t~·-,;:fi;i··:·_;~ll~_(-\'r;~k~lli.-a_· 

,- öSszetétel: -E80he_Tiéhid):oli,"'énterócoccus~ élesztőgom
baéS Bacterium ·acidi lactici'törzsek 'elölt·szuszpen-
.zi.ója-: - --- ·''é' - -'·".c, -

Pyrago 0,05: 50 millió elölt baktériumot tartalmazó 
6-o:s _sproza.t l roi-es_:~pullákban. _ ... __ . __ 
PyragO I.: 50, 50, 50,_ 7_5, 10<!,_ 150 n:tip.iq_élölt;:~akté
riumot tartalmazó 6-os sorozat l ml..:es ampullák-

;;;ban.-- ___ . ' -: __ , .-- ·.<,·.·;. _ _., 
·P.yrago.II.:_ 200, 250, 300, 350, 400,·5_00 millió elölt 
·baktérium ot tartalniazó.- 6-os sorozat 1- ml~:es am
pullákban, " _ ' -
Konzervál6Szei: _ 0,5-%·7-0S .fenol." 

AJkalma'Alsz _ Lázkeltő készitn:tén:y._. Idüli,_g()J:I_orrll,oeás 
sz6vödi:ilények- (prost8Ütis, _(3pididyn:iitis,--salpyngi
tis), metaJ:Úesiis mégbetegedésék~- tabes dorsalis, 
paralysis progressiva; _ tovább_á adnexiti_s, chore~ 
minor, rhemna, idült arthritisek esetén. ' 

gC..:./ 

',' ·' - ' . ~~~i!::f~:: ~· ~~~~:;~~:~ si'ecinti _·betegSég~ meg-- l! a kezelőorVos (körzeti-,- ,üzemi, 
körzeti-gyermek-OrVos~; sZakrendelés: orYosa) _:térités
mentesenrendelheti. -Lejárati idő: -2:év., 2-:----::-JO ° C 
hőmérsékletű, száa:az, sötét helyen taa:tandó. 

Cs.:mtagolás:·-.6Xl.ml,,;.0;05" '33~30, __ :Ft, 6Xl.ml .. 1:~ 
35,90 Ft, 6 X l ml "II" 43,30 Ft. 
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TETANUSZ-toxoid Human 
adszorbeált oltóanyag 
Összetétel:- Tisztított, koncentrált -tetariuSz-toxOid: 

ml-enként legalább 12,5 kötési egység. 
Adszorbens: aluminiumfoszfát-gél..
Konzerválószer: 0,01 %-os mertiolát. :,:;._.o >~7' 

Alkalmazás, és adagolás: A védőóltások'végrehajtá
sára vonatkozó utasitás alapján. . 
TetanuSZ ellen oltani kell aZ olyall személyt, aki 
tetanuszfertőzésre gyanús sérülést ·szenvedett. A vé
dőoltást a sérültet ellátó orvos köteles- elvégezni. 
Az olyan sérilltek esetében, akik 194l>január L 
napja után _születtek, l ml tetamisz-toxoiliot_ kell 
a sérülés ellátásával egyidejűleg beadni. 
Az 1941. január l. ·napja előtt születettek ~iében: 
a) ha tetanusz-védőoltást ( alapimmuni_zálásokon kf

vül_Iegalább egy _emlékeztető oltíist is)' kaptak és 
azt igaZolni is tudják, l ml tetai:msz.:toxbidot kell 
befecskendezni. -Azoknál a sériilteknél,- akik az 
emlékeztető oltást hat héten belül--kapták rrieg, 
mellőzhető az újabb ~etamisz-toxoid oltás; 

b) ha oltatlanok vBgy oltásaikat igazolni-tudják, 
1500 IE-gyógysavót és· l rnl.tetanusz-toxoidot 

-kell beadni és a sérill-tet figyelmezte'trÍi kell' arra, 
hogy 1-1 ml tetanus:~:~toxoid beadA.sd_szük&éges 
még á'-.sérülést követ6 .-1. és 3. hónaP, _illéitóleg 
l évmúlva; -

c) ha a seb súlyosan roncsolt, shock, vérzés, sqgár
ártalom, bennmaradt és földdel szennyezett ide
gentest esete áll fenn, az 1941. január l. napjá
tól született sérült esetében, illetőleg az a) pont
ban felsoroltaknál is kelll500 IE gyógysavót be
fecskendezni. 
Különösen veszélyeztetett esetben a sérülés után 
két héttel is kell adni l ml tetanusz-toxoidot. 

Megjegyzés: ~·Javallatai szerinti betegségek meg
előzésére, kezelésére a kezelőorvos (körzeti, üzemi, 
körzeti gyermekorvos, szakrendelés orvosa) térítés
mentesen rendelheti. -Lejárati idő: 2 év. 2-10 °C 
hőmérsékleten, száraz, sötét helyen tartandó. 

Csomagolás: l X l ml 3,45 Ft, l X 10 ml 13,70 Ft, 
50Xl mll07,- Ft. 
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TRICHOSAN Human 
vakcina 

· Összetétek Tricho:ph;itiasis profui::tda éS su.Perficiaus 
esetekhő~_ ~ kitényéSztett, :-JriUön:bözó·--tiiéhophyton
törzsek -sze~zinyetiklis_. táptaW,jon riyert·' ~ tenyé
szetének szúdete .. ·A töinény v:;tkci:ha_ hígítás nél
kül készi.tl.·. _ .~:: _öt;ös __ s;org~:t;_, a _tömény; val~cina 
1 , 5o, 1 : so, 1 , 10, 1 , 5, 1: 1 higitasalt t.ártal-
mazZa._KonzeJi?·álós~~= 0,5%-o~JénOl~~- -

AlkaJQ1'!zá_s:'\:1Jiag1WzW :céljára:· -tr.icliophytiasis -super
':"'Í:i_ciá.lis-·~- pro~dafelismerésére.-
, __ GgógyitáB ·céljára: trichophytiasis·kezelésére~-· 

Adágőiás:,' m;;grwzis-'Cétj&ra.:;- a;z·-·~--: po~~s ;)rlgitáBbói 
0,1 ml intracutan. Pozitív esetekben' 24 óra múlva 
bőrpír. . . . . . .. .... .. ·- . . 
GyÓDJIÜÚ8. CélJára: . az r: 50-ea hlgítá.Stól keZdődően 
~ 11aponként iniracl.ltan Vagy _bőr 'alá, _emelkedő 

; '~b~--~-~ömény ~kciDAig~-- ~- · 

Megjegyzés: ~-Javallatai szerinti- betegségek meg-
előzésére, kezelésére-a kezelőorvcis -(körzeti, üzemi, 

. körZetigyermekorvoS, szakrendelés-orvosa) térítés
.-i.nent~nrendelheti.-:--Lejára'!:iiidő: 1;5 év.C2-l0 oc 
hőnié~sékJ~ten,' s~~~-.-sötét_ helyen._taitiindó. 

c.m.lagoiáS.• 5Xl iiü sorozat 34,~Q' ]N;, lX! m1 tö· 
mény· 12.20 Ft;'1X5 rD1 tömény 32,30-Ft~·--~ 
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SZÉRUMOK 

BA VIG Hm.nav . . -.. · .. ,_ ... _ 
szarvasmarhában termelt aniiivaQcii:úa . 
gamma-globulin · 
Összetételt V aceinia-vírussal oltOtt ·li.övéndék'Szarvas-

marhák azérumából készült 10%-os ·steril'-gamina· 
globulin oldat. A készf_tmény tisztaságLfok;a leg· 
alább 9~%: K~nzerváJ.ó_S~: 0,01.% mertioli\K 

Alkalmazis: É:imiös betegeJmek, továbbá himlő elleni 
védőoltás után előford~ó ·szövődmények -(pl. en
cephalitis postvaccinalis) esetén gyógyftás ~ljá.ból . 

Adagolás' Testsúlykg-onként l .ml·t adunk izoll>ba, 
szük.ség esetén 2--,-3 napo:iJ. belül'megismételjük. 

Megjegyzés: ~ Csak hatóSági· olMsOk céljáci; kizá
rólag az Eü. M. rendelkezése szerint." ___:.:. "Lejárati 
idő: 3 'év. Z,......lO 0 0· hőmérsékleten, -száraz, sötét 
helyen tartandó. 

Csomagolás: 5 -ml-es ampullában,-162,70 Ft. 

])IFTERIA elleiri jUhvérsavó Human 
tisztított, liofilezett 3000 IE 
ÖSszetétel: Diftk.ia~toxoiddal és- -toxi:Í~nai' immuni

Zált Juhok natív~ 'steril vérsavó ja~ Hatóérték: Ihl-en
ként l~galább 200 IE. KonzerváJ.ósz~r: 0,5% 
fenoi.· 

Aikalmazíis: Diftéria gjrógyitáaára. · · 

Adagolás: L. Diftéria elleni !óvérsavó. 

461 

;l 

'l 

'l 
l 



Megjegyzés:-~ Java.nat~ -.sZ\~~i ~teg~ége~ keze
lésére a kezelőorvos (korzet1, uzerm, korzet1 gyer
mekOrvos szakrendelés orvosa) térítésmentesen ren• 
delhe_ti,___: Lejárati idő: 5 év. 2-10 oc hőmérsékletű,
száraz,- Sőtét helyen tartandó. 

, Csomagoiás:, 1 x 15 ml80,40 Ft. 

DIFTÉRIA elleni lóvérsavó 
tisztított és koncentrált, 
20 OOO IE 

Hnman 
10 OOO IE és 

Ö~téteh _ -Tisztított diftéria-lóy~rsavó _ kon~ntrált 
Unmnnglobulinjainak--steril -oldata .. Fehérjet~ta:

·,lom legfeljebb-12%. H8:tóérték:_ ml-enként legalább 
1000, ill. 2000 IE. Konzerválószer: -0,25% fenol és 
0,00~% -~ertioM:t--

.AlkalrDQzás: Diftéria gyógyítására; 

A~oltis: Ellyl:le.esetekben_5000-10 OOO_ ÍE•, k;özép
sűlyos esetékben 100-000-200 OOO ·IE. 2 ev alat
tiak .a. fenti adagok felét, -2-15 évesek 2 / 3--'-

3
/ 4 ·ré· 

szét lmpják. ' 

~jeg}rzeS: -~ Jav8.llatai s~rillti betegségek-kez~ 
lésére; -·-a- kezelőorvos ,(körzeti,.-üzei:ni, -körzeti ·gyer
mekorvos,-~zaki'Eindelés orvOsa) térítésméntesen ren' 
delheti.~ Lejára :ti i_~ ő_:_ 3_ év. 2-10 o q hőmérsé_ld,etű 
száraz, sötét--hel~ tartandó. 

, Cstunagolás: lX l O mllO OOO IE 113,- Ft, l X l O ml 
20 OOO IE 226,- Ft. 

DIFTÉRIA elleni lóvérsaió Humari'' 
tisztított és koncentrált, liofilezett, 
10 OOO IE,és 20 OOO IE 
összeté~el:. Tiszti~tt _iliftéria~ió.;é~;~6 · ~Ironóentr-~t-· 

immunglobu.linjainak_ li9_filezé~l-_tarMsit~tt ~teril 
olda.ta. Fehérjetartal~m_legfeljebb,-l_2%~_..1=fatóérték: 
a niellékeltoldószerben, Való)ildáS utátfinl·eriként 

"legalább '1000 IE, ill. 2000 IE: Konzerválószer: 
0,25% fenol és 0,005% mertiolát. 

Alkalmazás: Diftéria gyógyítására;-

Adagoliís: L.,Diftéria elleill lóVétS3Vó.. ~" 
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Megjegyzés: -~ Javallatai s~rinti. betegségek keze~ 
lésére a kezelőorvos (körzeti, üzemi,_ körzeti .-gyer
mekorvos, szakrendelés orvosa) térítésmentesen ren
delheti.- Lejárati idő: 5 éV. 2-10 °0 hőril4i~kle. 
ten, :Száraz, sötét helyen tartandó. 

Csomagolás: l ampulla liofile~tt .s~,_.-!Q_:q~ ~s 
l arnpuliában 10 m1 oldószer 137,.:_ Ft; -
l ampulla liofilezett szérum 20 OOO IE és l arnpuliá
ban 10 m1 oldószer 265,- Ft. 

DIFTÉRIA elleDi marhavérsavó Human 
tisztított, 300 0 IE .. 
Összetétel:"- TisZtitott diftéria~szarv~arha~véi-sa.vó 

koticentrált immúnglobulinjainak steril óldata. 
Fehérjetartalom legfeljebb 12%. Ha-tóérték: ml~en· 
ként legalább 300 IE. Kotizerválószer.: 0,25% fenol 
és 0,005% niertiOlát. 

AlkalmQzás; Diftéria gyógyítá-sára. 

Adagolás: -L. Diftéria elleni 19v;érsav6.-_ · 

Megjegyzés: ~ J a vallat-ai/ szeri:llti betegSégek -keze
lésére _a kezelőoryos (körzeti~ üzemi~_ körzeti gyer
ró.ekorvos, szakrendelés orvosa) térítéSmentesen ren• 
delheti. -Lejárati idő: 3 év; 2-10 o_c hőniérsékle
ten, száraz, sötét helyen tartandó. 

Csomagolás: lXlO m1243,- Ft .. 

DIFTÉRIA elleni marhavérsavÓ, Human 
tisztított, liofilezett 3000 IE 
Összetétel: lli;.i;itott --diítéria-szal-vasmarfut~ ;érsavó 

koncentrált immunglobulinjainak liofilezéasel tartó
sított, steril . oldata. Fehérjetartalom' Jegfeljebb 
12%: Hatóérték: a rriellék8lt Oldós:zerbei:l>va16 oldás 
után i:nl~enk'ént lega],ább 300 IE.-. ~onzerválószer: 
0~25% Í\'illol és 0,005% mertiolát. 

Alkalmazás; Diftéria gyógyítására. 

Adagolás:- L. :Diftéria eneni_IÓVérsáYó·. 

_Megjegyzés:~ Javallatai szerÍntj_·:b-et'egségek -keze· 
lésére a ·kezelőorvos (körz.eti, üzenri,-. körzeti _:gyer
lli8korVos, 'Szahendelés OrVosa)-' iéritésmentesen 
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rendelheti.--Lejárati idő:" 5 év. 2-10 90 hőtnérsék· 
1etú; száraz,' sOtét -helyen tartandó. - - . 

Csomago]ti&_: i am:Pulla lioffi8_zett azérum és l amfmllá· 
bán 10· nli oldószer 256,- Ft. · 

GAl\11\tA-GLOBULÍN Human 
human 
ö~tétel: A human gamm'a·globuiiD.' emberi vér plaz· 

májából alkohollal,_o)Jj.degen tö~~ő __ fr&k,~náJ.ás 
útján -el()á.Wtott"- :gamma-glob~. IO%:.o~---'-: Steril 
old& ta. Konzervá.lószer:.O,Ol% niertiolát2 A-' human_ 
gB.mmttglobulin ___ azokat __ a_ hatásos ellen~J<nyagokat 
tB.rtahl:t:azzaerOSenkonéentrált és tisztított _álakbfm, 
· ameÍ_y~kp. fe~6t_tek VérS_avój_S:6a.i,t ~alálhatók. A ~~
szítil;Lériy tis~asági f9ka: l~g~pb,~~%~ A hepatitiS 
megelőzésére ,.H"·jelű gamma--glol:n~liit 'ker~l for· 
galomba. _ , -

Alkalmazás: MegelOilS -~7j!íl/&r: ETh'lSSOrlJan: ·ri.·Jmnyaró 
és a hepatitis epidemica megelőzésére·ilkaJmazható. 
.S~rum~he:Patitis megel~zésére nem: hatsznáJfató. 

_ RUbeola-fertőzésnek :Jrltett terhesek- -~ .:fie!heSség 
e~. ~0-hónapjábati_ s:zip.tén:~eredménye,Sel;l., véd-
hetl:S)r_ vere., 4 polioniyelitis me~lőzésére csak likkor 
alkalmazható,. __ b.S. a gamma-glODulint _a fertőzés 
előtt adjuk. · · · · · . · · ·· 
Gy6gyitás céljából: Mumps~betegek. orchitisének 
megelő_zésére, encephalitisük kezelésér~'- v(jrhe_ny 
tox:ikuS tüneteinek kezelésére-és: a szövődrilények 
megelőzésére, f~ző b~te~gek lábadoz? szaká,.. 
ban Célszerű gamma-globulin adá-sa. A gamma-glo

-bül:iilaemia 'CSeté:O.- :a készítniény---adá.sa ·feltétlenül 
irÍdokolt. · · 

; Aa~~i_ás~j3:e~a~it;is ePid{}~cáJb~an~·· ~~~;~~~~~ -_,_környezetében élóJmek . a 
korra" való- t8kintet nélkül 

j!!!j!!l;!!l!k~ell~a!llm~hna~;~!·!.!A~l!i!~~!j~'"l~ ... 

464 

.:--o,s--,:tni _ öSSzmennyiséget kell 
lappangás első napján 

0,2, az 5. riapon 0,3, a 's. :-:s::: . •• 
aluli csecsemőknél · 

szenvedő beteg 

olyan -kisgyermekek védelmérer_akiJt. ~rm~~-bénu· 
lás elleni a~t~v.,;védőoltásba;n_,koruknál f0g:v8._ -vagy 
egyéb okból kifolyólag nein részéisülhettek; -~ lap
pangási idő _.~lső három ~pjárt\a gamma,..glo_buJint 
·testsúJ:ik-?·b_nk~nt __ 0,2 ml. adag;)Iás~rul,:ke~-.:;adni: 
Rubeolában-- szenve_dő be~éá: kö'inyezetéb.é:U elő 
olyan .nő~k a _v~delme céljából,_ aki t~_rJi~~nek 
első három hönapjában van, a lapp~· ~d6 első 
három napj~n 't~súlykg-onként 0,2_ ~ gam!Xl~glo· 
bulin adaridó. Egyéb megbetegedéSek megelőZésére 
testsúly~g-ónk;ént __ o,z::-0,3_ ~' a}kliJ.rn_~;tz8Jl_d0_; 0,5 
IUl·néJ többet ne adj~_testsülykg·onJi:6.nti.;.A gam· 
ma-glob-rililit:: iZoP:tba. fecsk_e~d~zzü,~ _._hf?. ·_ *' intra· 
venás' alkalmazás ell~~.jaV~t .. 'A _·-·gariu:na;.glO_bulin 
passzív védelmet biZtosító hatása 2-'----3 hétig tart. 
-Ha a fertőzés VeSzély~ toVábbra is féiiD.án,·- az 'ada· 
golás megismételhető;.. -

Megjegyzés:_·-~-_A~·Eü. M~ 83.789 (19J.3) Eü. M .. ~zámú 
kPzleményében feltünte~tt __ kórképeJt ,_es~tében a 
kezelőorvos (körzeti, üzemi~ __ köTzet_i gyernl(},kQrvos, 
szakrendelés orvosa) té:cltésrnentesen J.endélheti. -
Lejárati idő: 3 év. 2-10 oc hőmérsékletű, száraz, 
sötét helyen tartandó~ / ' 

Csomagolás: !OXI ml278.20 Ft, 50 X l m\139!,= Ft, 
IX 2 ml5!,40Ft, IX 3 m173,70 Ft, 

GÁZÖDÉMA elleni lóvérsavó 'Human 
-t.etrávalenS .. :'-

· Összetétel: A -'Olo;tridium WdiihÚ (Oz.::,·perjTingens), 
Glostriif;ium·septic-um (Vibrion '8éj)t{que), Clostridium 
iwvyi (Ol. iJedem;itiem) éS á Clos_tridi,'l.un _h'(sWl'!/_ticum 
törisek ·elölt tenyészetével~ illetőleg ·méregtelenített 
tOxinjával immunizált lovak natív, Stei-il v~rsavója. 
Ratóél-ték:•-_-ml·enként -legalább 150· 'IE- -welehii-, 
100 IE sepi;icpn;t·, 89, ~~-novyi- és 20 IE.,histolyti· 
cum-a.ntitoxint taJ:ialmaz .. Konzerválósze!:-_, q,5% 
fenol.-

- Allmlmazás: MegelőzéS célJára:- Tetanusz·széruiri mel~ 
lett gázödéma-szérumot iS tanáCsos befecskendezni 
olyan erősen roncsolt- sérülésekben, amelyekben a 
seb: földdel, trágyával vagy r~~fatt~l érintke
zett, _azonkívül. üszkös, .. appendicitisJ:>en js; 
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:··Gyógy{táa céljárfi: -A s_zér'um~t·a lehétlHe~ocl,bban, 
- n:iár<& )ieZdej;f:~tüD.é~k' jeJ€1i1~~E#sekor -aJkalfuazni 

kelL . . 
:A~01~: :-~Mig~ö~·;Célját~::::KÖ~e~e~~: ·a·::-Sbriués 
·- ·-'~Mil) ~---"=2().·-- lril _iht:t"a;Ven:á.Sltn vagy -l'4Qmb~, esetleg 

. a:ferlőzött góc,_~?zeléb~~ _ ·' /_._-: _-, _ --._:- ,: _ .:_· 
Gp6Y!fitá8 clljári>: Lehetőlegintémtberi 15(1'-.-200 ml 

_ izomba;, Vagymegf8lelő_ Q.e~~rgfi.Pili~-:uJ;án 100 ml 
,-'intraV"en~an-, á nuiioadé}{:' a góc körity-ékébe., Az első 

';;;• na,gf-aciag:_litiY;l-~ ó~á}ikfoitt '4Q_~'60- .nil,; fészint 
_mtr~y~áSafi;, ~E?;$?-t _~w-pa. ;K.~öJ?:i;isen_.rta_gy ada

:· ·~gQ~)3~~~JF,_- M-.f~rlő~ftY- ?~o~i~-~6st._.~y~s :> ~-~&Y-esit·~~~;\Yag;flia' ~-- tfW:~.tek--!i>---tg:rzson 
.. ,._ ~~--:·~:~eJ_~n]~l~A~~é&-~~~-:_. . ·- _.-.·_- :"" 
Me!d~; -~ JaVallatai:.s~!\nti )>etr:gsé~k:.-me~

előzésére, kezelésére a kezel<?.QJ;V~J;:-~korze.tt,:.l,lZerm, 
körzeti gye:r;_mekorvo~_, s~~!).delé§:ciryosa) térí~s
menteseiúe)1delhétii"-:-LejáJ;"atiidó: 3 éi,t---~w oc 
hőmérsékleten,· SzáraZ} sötét:helyeri. tartandó. 

· cs~liuigolási?X20 m!32;~o :Ft, ' 

GÁZÖDtMA erieni lóvérBavó Human 
tetra;vaJens, liofilezett · .,- "" 
Összetétel" A OtiJstridium· welchii (Ol. 'Peifrinu""-'), 

Olo8tridium septicum (V ihrion oeptique), Olo8tridium 
nwyi (G~. oede~_e:u;l-éf, ,a _Ol?str:idilumt'~ifo~~"!;' 
törzsek elölt tenyeszetével, illetőleg,. :r:ne:r~I~m
tett toxinjával immunizált lovak natíV;·lio:fileZéssel 
tartósított_ steril ,vérsav:ója .. Hat6érték:: a;_ -m_~l,lékelt 

· oldószerbOO:·,,.vaJó oldás után. mlw'e_nként Jeg~ább 
. 150 IE we!Chii.-_ :100, IE ~pticum_~~-- 8() IE_ :Q.oyyi-_ -és 

. _.,; ,2_Q·: .. dE _ histolift~c~!ll~antiWxin;- --~~o~ál~szer: 
._;_·:~0~5%-fé;tt~},-' '-----' l 

·MkaJm,i.mm,'L. -GáZödérb.a+-e118ni-lóvérsavó~, 
-AtlitgoliS:_ .L~- Gázödénia -~n eni 16Ver~_liyó.f __ . _ __ _ _ 
MegjegyZés; ~ ·J S.V'allatai · 'sze~inti ~bet~gség?k~. ·me~~ 

előzésére, kezelésére a· keze~ ő orvos (korzett, ~enn~ 
. körzeti gyermekorvos,: szakr€md_elés orvosa): térltés·· 
· mentesen rendelheti.- Lejárati idő: 5 év. 2-,:'! 0-oe 

. -hőmérséklet-en, száraz, sötét-helyen tartandq;--, 

~magoJás:, j~.-~P~~ -~o§!eze~p)f~F·:.~:.~·'.-amp~~ 
!ában 10 m1 Oldószer .28,!0-Ft; •· ···· ···•· · . , 

HAVIG Human . ., .··· .. _ . ;> 
human au.tjva()cinil};immunglobn@:_ 
Összetétel: Himlő ellell oltott egészséges fehil>ttek'szé

rumábó~_: ~észiUt,, ,:l.0%~9s, -. · steril __ ,gamma~gloQUJ.in 
<;~lqat. A .. ~és~tmény _tiszt~gi: ,fok3.Je~lá'fiQ, ~0% . 
Kon~Q:S~r: 0,_01% -mé~9lát, --:,-~:~~ -:-i=;~ 

Alkalnulzás: Túlkoro;stik ~himlőoltási S.ZÖV6dményei
nek megel6zésére, fertőzés,_ ve,szélyének kjtett :sze
mélyek pá.ssz:ív- ·vé-déSére, Válamint._hlinlő~ 'vágy 
himlőoltási szöv6dmények gyógyítására~· " 

Adagolás: :ft!'gelllzéo · i:éljiih6l: tet.tSúlykg~Ünként 200 
NE. Gyógj/.itáa ce7jáb6l: i;é.S/J!Úlykg~onképt 2 X 250 

. NE 4 óráS idő~özieL"Izóinba fé&kelldeZzük 
· 'M~egizés: >B Úsakllató~ági olt.ás()k ;,.,lj.ka, kizáró

-~ag az ~ii· M. 'l.'e'i::t4e!kt3$és~ s~t: _.; . ..:·_:L~Jár:ati-._ idő: 
. ~ év. ~10 °0 -~őiÍl~;rsé~.tii, .sz!ti~,: sötét; helyen 
t>irland6. - · · · - ., · · 

' ' . . ·:_-_, ----";_ ' - ' -- -, '' ,.,- •,;' ·) . ; - . 
CSomagolás: JOQO.. NE~t . :tar;t~ ampullákban 

2--3,5 ml-es letöltésben 92,- Ft. 
~~} . . ,_. 

LÉPFENE ell~Di.Ióvérsavó · Ruman 
-~-, Ö~~t~l: iépfe~~~-bkiú~~k:"ten~szeiével;ámmuni-

,zá!t lovak -·natív,, si@_r:il vérsavó ja. ~K:o'nzel--válószer: 
-0,5% fenot 

Alkalmazás: Megel!Jzée ce1jáh6l: Olyan' egyénekoltan
dpk,. a.J,rlk_lépfen~vel ·fer:tő~_tt· á,Jlatö~·:vagy ,azok 

-~etern,ével foglalkoz,t11$,_.1qilönijsen~--ha ,a_f~t.őzött 
anyaggal való foglaJkQz~ _ közbell Dl.egsérültek vagy 
már_ elő.zetesen .nyilt seb ük .volt. , , _.., __ . _ . _ ,. 
Gii6ÍT!Jítáa dljáb6l: A széi'un\ p~~ ?)niiligna, 
anthrax intestinalis és anthraxOs plleiiii::u)nia ese
_teiben ~Ima,zail_dó. . :- :·'· _· >'~n .: ;" 

Adagolis: M'fletózk céljábÓl; 2o <nl. , . .. . ,_ , 
Gyógyitá8 céljából: Enyhe esetben 20-30'-:ln'f·'{Zom

- ba; részben.bőr_alá. Súlyos_.~setbeil @l8tleg;~3-$r.ar 
napont~ 50 .. ml_ré.szben, izomba;_ -részben;:ü;ttravená

. san, másnap ismét :20-30 .ml._A·ke~lést intézetben 
- -célszerű végezni.--~_--: 

Megjegyzés: ~ Lejárati idő: 2--éV. -2-·10-0 0 hőmér
séklet~ száraz,_sötét helyen,.tartand6. 

CsÓmagolás: 1X20 ml 28,60 Ft. · 
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PERTUSSIS ELLENI JIUMAN '': .• :r • 
IIIPE•RIMMUNG:AMMA"GLOBULIN ·.· 
JJJll!l~tll .•r •• • ""- T • • TTTT · 

,,·iijsszeretet: ;Perbusszisz-Vakelnáva.I- biperimmunizáJ.t 
-'egyének~ kev.erékéb6l nyert gamma,..glo

bulin 10%-os Old&ta. A készitméD.y tisZtasági_fo~a 
legaJább 90%, E:o~ál6JW.61'1 0~01 %-os mertwlat. 

A'JJ(.d.h~d-~ii-p~--~~ló-~Sére- és gfógy:ít'ásfu>a 
.. --S2;ÓJgál:c,: ... ·.· ---~---: :_ ~:,_:· _:,_,_ --_:_:·,·.: __ :_.·_··.:, ___ ;_::-.·i, 

M :d!Jzb-dizi;.:;_,·:· ,elsós~rban-.:p~sziaz::v,é4őpJ~~-
'_:'' __ ,:::-.1itfn~~~~jll"t:plYifi:;;se~eii:i6~~JaYa.sott; .. ?~J;" 

k0riúl.kt.}'8rt($~ey_Y,~\t_~-:lP:~Y~~~4 Jápp~n~ rd
1
o 

minéi-.korabbi _s_~~~-:~pja ~--~~~é-~---'?~
tllst a.nná,I-biztos!)-b!>~-.a;z __ eredm~n-y:. --/-- :_. --<:.-
. G 6~- .. céljiitii: :: pejt~:~eg~t?~edé~ :: esetéf
~:kk6iiti•& liiiat; ~VaJ.a:iriiri.W á, k()~ögéSI rg~mq~-~a.
mát éá-a.to~. tüneteke~.· A_~s~tiii.~P:Y ~t~?~o

-__ t,ieúm~ke_zelésSere~dejűl~~}J~-nn~z,bat6;:~-' -, 
Adagolás: Meget&ée célj6;0,:'~talllYkg.~nk~nt--O:-s _mi 
_ ( összesen_leg~~bb 2~Q,fD].!?~~\alk:~~~, ',./~ .:<-':,-.-.·.-__ { 

GyOgyitáa 'ééljcíia:·_'teátSül.y'kg·Onkent 0,3 rhl (os:'~e· 
:.s_en,,le~)Jl,bb~2;0.ri::il}o' 'H1i:_'szüksé~_s; ·ez a--mennyiSég 

~-,r2.,4.~,_; ~:8;J,SJ:?:s Jcil,ókőzQen __ ~,_v;a.gy: ;~t-_.~om~l 
-megismételhető. A- készítményt_ IZOm~a.-_;fecsken· 
4-ez~. , __ y-",:_.-\~-_ -·---·-:,,--- ---~--·-:·- ... 

Megjegyi'ésó>!<'r;éiáratiia5í's:éVo2-"io.~c~5!"érsé~, 
"·, :.•,-leten;-szafaz, s_átét-h~l~-t~an~~~- ~-~~zv~t~en~ 

·,__ ·-a; H:Um:im-:Inté~t:től szereZiie,tó 'be._·_: ; _ .. ___ , - -~: ·: ~ _-_, 
Cs60aagoláSi -~ _ml~~;g -~pull{tb'an-'526',~ :1ft_ éS_:~---~~es 

·. . ~ni· Úlli(Ji!.$'789;~.Ft. . . . ... c .• . .. l? • ' • . .. .•."• • . .. 

s,i~:~~~~,~!l~!'!-~~!~:~~~.~~~{?!!1 
-,,_ijsSzetetei:·-SertéSoi>bánc A' 'é_S: B·;:tö:t-Zsek 'élő ·tenyésze~ 

' ---- -téivel:iniriíunizált'lo~-ttk"rt~tiV',_' St~ v:érsav~ja lio· 
-illézett--állapotb"an·.-A·_cSat:olt oldóéze~ben: -v~~-oldás 
után- a készítmény hatékonysága- 40--Eftnl;·---konzer· 
-:<;r;ll6szer~tartabna-. 0,5-%fenol~-- :. _ ~ _ · _~:: ·-,_-•._ 

AlkalmaZás: Gy6gyi~~---C~I)8i:a_ '-s~~Sórb~c~~?Jé~ 
sek"'ÍtezeléSére;· .,.,.;, ··•.>_-.:. --~,, ,:.: /_ ,_"_, ...... .",.;, __ ' 
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Adagolás: 10-20 ml-bőr alá vagy izomba. Kiegészítő 
kezelésként penicillin ajánlatos. 

Megjegyzés: tfl Javallatai szerinti betegSégek· keze
lésére a kezelőorvos (körzeti, üzemi, körzéti_ gyer
mekorvos, szakrendeléS órvosa) téritéSrnéritesen ren
delheti. - I .. ejárati idő: 5 év.· 2-'------lO,~_~Q h,§wérsék
letén, száraz, sötét helyen tartandó. 

Csomagolás: l ampulla liofilezett szérum- és l amplll· 
!ában_ 10 ml oldószer 37,80 Ft . 

SERTÉSORBÁNC elleni sertésvérsavó 
liofilezett Human 
Összetétell Sertésorbánc A és B törzsek élő tenyésze~ 

teivel immunizált sertések natív, steril vérsavója 
liofilezett állapotban. A csatolt. oldóSzerben Való 
oldás után a készítmény hatékonysága 40 "-Efml, 
konzervál6szertartalma 0,5% fenol. 

Alkalmazás: Gyógyítás céljára sertésorbánc -fel_;tőzé~ 
sek kezelésére. 

Adagolás: 10-20 ml bőr alá vagy izomba, kiegészítő 
kezelésként penicillin ajánlatos. 

Megjegyzés: 1-:B- Javallatai szarinti -beteg~gek_ keze. 
lésére a kezelőorVos (körzeti, üzEimi, körzéti gyer· 
mekorvos, szakrendelés orvosa) térítésmentesen ren
delheti. - Lejárati idő: 5 __ év. 2--10 °Ű hőmérsék
leten, száraz, sötét helyen tartandó. 

Csomagolás: l-ampulla liofilezett -szérum és 1 ampul· 
lában 10 ml oldószer 37,80 Ft. 

TETANUSZ elleni juhvérsavó Human 
natív, 1500 IE 

Összetétel: Tetanusz~toxoiddal és ·toxfunal hunmni
zált juhok natív, steril vérsavója. Hatóérték: rril·en
ként _legalább 125 IE. Konzerválószer: 0,_5%·os 
fenol. 

Alkalmazás:· Megelőzés- céljára; 

Adagolás: 1500 IE b6r alá vagy izomba~ 
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Megjegyzés: )fl: -Jayallátai szelinti ?e~gsél?ek --~eg: 
__ előzésére, a· kezelőorvos; __ (körzetl_,.:'~?~· ._korzet1 

gyermekorvoS, szakrendelés orvosa) té,I'ltésment~en 
re~delh_eti.---> ~ej kati idő: 3 év. -~~0"0 hő~rSék

; )~-~~' s~r~,_--sötét -~elY(3n:~arta.n4~· 
. CsOiDiígoláS: l :X 12 ~ 82,30 Ft .. 

TETANUSZ ellenijuhvérsavó · Human 
liofilezett, natív, 1500 IE 
Összetétel:_. Tetanusz-toxoiddal é~_ ",t~l _i~~~ 

zált _.júJ!ó~-JJ(lfiJ~s_~eJ;~art?~tötf!;:.n:ati~-y~~oJ~ 
-. __ . --H~:~J,tőérték: a mellékelt oldoszerben valo oldás után 

ml~enként legalább 125 IE. KonzerváJ,ószei,"_: 0,5_%-os ·fen:Ol. ________ , . . 

Alkalmazás: Me~IŐ~~- -~ljár<i._ 

Adag01ás:·r5oo ___ IE b~r hlá __ ~ftgY_:izo~b~_-_-._. __ ,) 

Megjegyzés: ~ Javallatai--szarinti -~~egs:é~k __ t:neg: 
· :eléSzésére ·- '·a·; kezelőOrvos (körzeti,-, -l,lzerm, korzeti 

gyermek~rv-os, szakrendelés orvosa)téiitésmentesen 
rendelheti. ~_Lejárati idő: 5 év. 2---:--,10 og h~ID:é:r;sék-

--létű, Száraz, _sötét:!telyen_tartandó. · 

CsomagóliÍI!': ,l amp~_li-ofilezett szér:m:?T ~} _anl.?ul
-.. _~·1áb!líi.-12-~_\)ldóSzer 96,20 Ft .. " - ._ .. _ 

. - ·- "'' -

TETANUSZ elleni lóvérsavó Human 
tisztitott, 1500 IE 
ÖsSZeté~l:- 'TisZtított--tátahu~:lóVérsavó_ k~née~trált 

FehérJetarta~om 
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szerezhetik be. - Lejárati --idő: a:·~v~~,'~l.Ó'óc 
hőmérsékleten, száraz, sötét helyen tartand6'.-: 

Csomagolás: 1X2,5 ml 8,30 Ft. 

TETANUSZ elleni lóvérsavó Hum:án 
liofilezett, tisztított, 1500 IE "· '""' 
Össz-etétel: Tisztított tetanusz-Ióvérsa~ó koncentrált 

immunglobulinjainak liofilezéasel tartósított, steril 
oldata. Fehérjetartalom legfeljebb 12%. l;IatÓérték: 
a mallékelt oldószerben való oldás után ml-enként 
legalább 600 IE. Konzerválószer: 0,25%-os fenol 
és 0,005%-0S mertiolát. 

Alkalmazás: Megelőzés céljára. 

Adagolás: 1500 IE bőr ·alá vagy izomba. 

·Megjegyzés: ~ Javallatai szerinti betegségek meg-
előzésére, a kezelőorvos (körzeti, üzemi; körzeti 
gyermekorvos, szakrendelés_ orvosa) téritésmentesen 
rendelheti. - Sebészeti szakrendelések a pro am
bulantia szerekre meghatározott módon Ezerez
hetik be. - Lejárati idő: 5--év. 2-10 °0 hő
mérsékleten, száraz, sötét h8lyen tartandó. · 

Csomagolás: l ampulla liofilezett azérum és l_ampul
lában 2,5 ml oldószer 11,90 Ft. 

TETANUSZ elleni lóvérsavó Human 
liofilezett, tisztított, 20 OOO IE 
Összetétel: Tisztitott tetanusz-lóvérsavó-koncentrált 

immunglobulinjainak liofilezéssei- tartósított, steril 
oldata. Fehérjetartalom legfeljebb 12%. Hatóérték: 
a mallékelt oldószerben való oldás után ml-enként 
2000 IE. Korizerválószer: 0,25%-os fenol és 
0,005%-os mertiolát. . 

Alkalmazás: Gyógyítás céljára 'tetánuSz-megb8tege
dés esetén. 

Adagolás: L. tetanusz elleni lóvérsavó. 

Megjegyzés= 1ft Javallatai szerinti betegségek keze~ 
lésére a kezelőorvos (körzeti, üz8mi, körzeti gyer
mekorvos, szakrendelés orvosa) térítésnientesen 
rendelheti.-Lejárati idő: 5 év. 2-10 °0 hőmérsék
leten, száraz, sötét helyen tartandó. 
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Csomago14s:.l ampulla. liofilezett azérum és l:ampul-
lában.Iüznl,oldószer106,"'--:--Ft. .: 

TETANUSZ ellenilóvérsavó Huntan ' 
tisztított és·konc~nj;rált, ,!]O OOO.lE • 
Ös8Zetétel:"TisZt1tot_t~teti.iiliú.SZ-1ővérsav6-konc€mtrált 

immunglobulinjainaksteril olda ta. Fehérjetartalom 
legfeljebb 12%'< ·Hatóérték:' ml-enkén~ _'legalább 
1700 IE.-- .. Konzervá.lószer: 0,25.%-os fenol és 
o :oo5yo·.~os nlertiolát~' :·- _ _ _ _ __ _. . 

: .. ,-Ai~-'-~: <jY,ó~Ms.'-_~i jár~: -~títnhsz-meibetege-
dés- esetén. - -

Adagolis::Napi 100 opö·IEi·zomba, .e_zt-az_a.dagot-3,:..-4 
naponként kell a<lni.. majd a_z adagot fokozatosan 
csökkenteni kell .. Igen súlyos etetben a,·napi adag 
%-%-részét intraveilás~ adjuk, a többit izo !liba. 
Reqidiva es,etén._% aQfl,g izomba. 

Megj~: ~-Javallatai Sieririti·be:tegségek __ -_keze-.. 
léSére a kezelőorvos (körzet!; üZemi; körzeti gyer .. 
mekorvos szaki-ende:lé.S -orvosa) térítésmentesen 
rendelhetL_:_Lejárati'idő: 3 ·év~ -:2-10 °C hómérsék

- leten, sztíraz,"-13ötét' helyen tartandó. 

Csomag'olás.: l X l~ mJ::76,70 F~. 

TETANUSZ elleni szarvasmarha-vérsavó . 
Human 
tisztított, 1500 ÍE 
Összetétel: _Tisztított-__ · ·tetánusz~szarVSsrn~h'it:. vérsavó 

koncentrált immunglobulinjai.nák ~-steril': oldata._ 
Fehérje:tartaiom_legfeiJ~bb 12%, li~;~:fióéWk:inl-el]_-,
:!-rént Iei~bb 300 IE· 

7
KonZE{rVálószer:· 0,25%-os, 

· fénolés _9_,9:Q5%-os 'íriS:rtio!~t·,: -~"··-" 
.Alk_almazás_: __ Megelő~s céljára_._ , , , 
Adagolás: 1500 IE bői- alá vagy izomba. * Javallatai szerinti bE•te,~.ge:k 

r,eh_delheti. _.:.::. Lejárati idő;_ év. , 
sé}de'ten,_ száraz? sötét helyen tartandó: 

CsomagoláBo l Xó .. mH5,80 )'t, 

TETANUSZ elleni szarvasmarha-vérsavó 
Human 
liofilezett, tisztított, 1500 lE 

Ös~zetétel: _Tisztitott tetanusz-szarvasmaJ.~vérsaVÓ 
k~~n~eentrált ~unglobulin~a~k ligty.e~I :tar~ 
to~to~t, st?~ oldata. FeherJetartalom Iegt"eljebb 
12 Jf.. Hatóerték: a mellékelt oldószerben való oldás 
után ml-enként legalább 300 IE. Konzerválószer: 
0,25%-os fenol és 0.005%-cs mertiolát. 

Alkalmazás: ~fegelózés céljára. 

Adagolás: 1500_IE bór alá vagy izomba. 

Megjegy~: ~ Javallatai szarinti betegségek meg
elózésere, a kezelőorvos (körzeti, üzemi, körzeti 
gyermekorvos~ szalu-endelés orvosa) térítésmentesen 
rendelheti.-Lejáratiidő: 5 év. 2--10 °Chóniérsék
leten, száraz, sötét helyen tartandó. 

Csomagolás: l ampulla liofilezett szérum és- 1- ampul· 
lában 5 ml oldószer 62,70 Ft. 

VÖRHENY elleni lóvérsavó Human 
liofilezett, tisztított, 5000 SAE 
Összetétel: Tisztított vörheny-ló_vérsavó koncentrált 

immunglobulinjainak liofilezéasel tartósított, steril 
oldata. Fehérjetartalom legfeljebb 12%. Hatóérték: 
amellékelt oldószerben való oldás útán ml-enként 
legalább 800 S.AE. Konzerválószer:· 0,25%~os fenol 
és 0,05%-os mertiolát. 

Alkalmazás: Vörheny megelőzésére és gyógyítására. 

AdagOlás: L. vörheny elleni lóvérsavó. 

-Meg!~: !>:B ,Jav~tai szerinti betegségek-_meg-
e~?zes~re, kezelésere a kezelőorvos (körzeti, üzemi, 
korzet1 gyermekorvos, szakrendelés orvosa) térítés
mentesen rendelheti. -Lejárati idő: 5 év. 2--10 oc 
hőmérsékleten, sZáraz, sötét helyen tartandó. 

Csomagolás: l ampulla liofilezett szérum és l ampul· 
!ában 6,5 rpl oldószer 1551- Ft, 
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'DIAGNOSZTIKUMOK 

EgéBZBégügyi intéZete!p_,ré§úr_e: vannalt:: jorga]omhan. :
Anti-J?._ (~i::_B:kp) . 8CMJÓ~ .11-ak_~:eri&_~,· f'll_ergen~f:P?'ozat, _Pa. 
pai'JW8 fifiti.;Rh ~8(;vuó 68 Sefótyp :a pro· ainbulantf,a szereJere 

· ~e~fiiiidrOioU iTwclÓ#J~-:b:ésier~Tu:w~:- - - -

AGGLUTINÁLÓsavók· Hurrran 
. liofilezett. 

Sl:likená. fiexneri pd!iv1len!i ~~tfuái6 sav6" 
Shigélla d~,ent'eria.e 2; (Sc~_tz} agglutin-áló-SaVó 
Bbigella dysenteriaé I. (Shi~Kruse) ag~Iutinál6 
savó -. · 

- S_higella sonnei agghitín'ál6 savó ..(I., II. fáZ(s} 
Vibrio cholerae .(OgaWa·és~Inaba).'agglutii:iáló Savó 
Salmanella paratyphi ,.A" agglutináló savó "H", a 
Salmanella pafatyphi .. :13~\agglutin{tJó Sava:;~H"; b 
Salmanella typhi-;,H" agglutin,ál<) _ savó,_ d _ 
Salmanella typhi-"0" agglutináló saVó, 9, '12 
Salmonella typhi·-,;Vi" agglutináló saVó - ;)~-· 
Salniöriella "H" .g. :i:n. 'S.gglutinálQ Sávó _ 

_Ös~~t~teb jon;tai6i ~l>ak~ri~_f~r~ 1i~P.Y~~:ietével 
immunizált nY:U;l~Jr. spe:cifikúS, _agglutinint _tartal
:mazö, IiofileZésSel~tartósitot~ .Véislivója. HS.tásfok: 
a homológ törzseket- tárgylemeZen _3 percen belül 
agglutinálja. Konzei'V;álószer:.~O;Ol %:.mertiolát.-

.Alkalmazás: Bél,fert9.zése~;·vagy szűrő;yiz.sgátato~ so
rán kitenyészte~ baktériumok identifikálás4"ra, 
lein'eZagglp.tllJ-áci<f~ljáii'a:·. . ~ _, ~ \ '_ :-_, "",őn;,;;~:~J 

~egjé~:- -'~-- Lej.áfa~j )cÍő: ·5- éV~': ~I Ú' -?Q b 
sékletií;. száraz, sötét 'helyen t_artalld6. · _ · · 

Cso~agol~; IX~_::am~, aro~ént '1 ml·_savó 
41,90 Ft. 

ANTI-A1 LEKTIN Human 
emberi A-alcsoportok elkülönitésére 
gáló liofilezett növényi kivonat 
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Összetétel: Dolichoa bifioru:s magvaiból készült· li -m 
zéssel tartósitott kivonat. Hatóértéke: A -aic: e
tú emberi vörösvérsejteket l :32 titerb:u agg:~= 
nál, ~-alcsoportú vérsejtekkel negatív reakciót a~ 
Konzerválószer: l : 10 -QOO mertiolát. • 

Alkalmazás: +Z A~a;Icsoportök,élkülö~zolgál, 
a has~áJat1 ut~Sitás szerint alkalmazva. 

N-Iegjegyzés: ~ Lejárati idő: 5 év. 0-5 oc hőmérsék
letű,. száraz, sötét helyen tartandó. 

Csomagolás: l aiupulláb~ l ml liofilezett anyag 
24,-Ft. . 

ANTISTREPTOKINASE STANDARD 
Human 

Összetétel: 50% glicerin ·és 5Ú% konyhasó-oldat ele· 
gyável hígított _l %·os human gamma·glob_ulin ol
dat. Hat6anyagtartaloni': ml-enként 100 .ASK égy-
ség. - · · 

Alkalmazás: A vérsavó antistrept'akiriasE%iieré~ek 
n:eghatározására· összehasonlító staD.dard -oldat
kent. ~z ASK I. és .ASK II. reagensekkel együtt 
hasznalandó a használati utasítás sZerint. 

Megjegyzés: ~ Lejárati idd: l év. i,::_ IQ 0 0 hőmér· 
sékletú, száraz, sötét helyen tartandó. 

Csomago1ás: l X 5,0 m120, 70 Ft. 

BAKTERIÁLIS ALLERGÉN-SOROZAT 
Human · 
Öss_zetétel: Az aUergén-sorozat m:inden tagja --50 mil

~6/rr;J-.~egfelelő módszerrel elölt csírát tartalmaz 
IZo~tomas NaCl-oldat·ban.- Konzerválószer!- 0;5% 
f~nol .. Az F-allergén konzerválószere: .O.~-~% mer
twlát. A kontroll (K) 0,_5%. fenolt tár'taliriaz'ó-iz0 • 
tóniás N_aCl-oldat. · · · ' - - -

-A sorózat tagjainak 
jelölése: tartalma: 
A (fekete) Staphylococcus aureus 
B (narancs) Staphylococcus Slblls 
C (sötétkék) Streptococcu:s haemolvticus _ 

Streptococcus pyogeÍl~s ',; 
Lane--e:field A, C; G· csoport: 
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szO:badftcitt tartalri:iaZó 
beri vérsa.;ó, azonos· mennyiségú 25%~os émberi __ . 
szérumalburnin~oldattal keverve. Hatóérték: agglu~ · 
tinációs titer: l : 32. Kón.Zerválószer: mi:enként 
0,01% me"rtiolát és 1-rilg.klórarnfenik:ol. 

Alkalmazás: Az Rh-Íaktor okozta vérátömlesztési és 
szül.észeti · szövődmények megelőzése céljából fel~· 
tétlenül -sz-tikseges··minderi ·vérátömles~és előtt {kü~ 
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lönösen, ha- nő a vért kapó), valaniint inindt3ri-·ter
hesnél a vér Rh·tifmsának nieghatároiá88:. ·A- kli-

. nikai ·gyakorlatban a gyors tá.rgylemez.módszert 
(kapillárisban elosztott savók),- a la~iat.óriÚmi 
_gya.ko~latban a nedveskamra·módszert (l ml-eS'el
osztás) használjuk. · · ·... · ·· · · · ··· 

, . ,_ o------D>-~-~--> 
Megjegyzés: ~ .A pro ambulantia szeÍ-ekre ~r;gbabá

rozott módon is beszerezhető.- Lejárati- idő: 1 év. 
0-5_ oq_ . b,őmérsékletú, sztú-az, sötét helyen- tar-
tandó. -_.- - - · "· · ..... · 

Csomagolás: lX l kapilláris 4,io Fii; 5 XI kapilláris 
ll,IO,_:Ft, __ . _- ,_-- :_- ·:•::·_ _ ,. .-
lX l mll4,20 Fii, ~Xl,mÚ9,60 Ft. . 

0-ANTISTREPTOLYSIN .KONTROL 
GAMMA-GLOBULIN OLDAT Human 
ÖsSzetétel: Steril ; enlbe~ gam:ma-gióbtiÍ.in · · bldat, 

amelynek 0-antistreptolysin-tartalma ml-enként 
10 _nemzetközi egység, "Koriiery-áJ.~S~i': :·f?6%: -:gli
cerm . 

. Alkalfl!nzás_: A vérsavó 0-antistreptolysin ___ titerének 
;l!tboratóriinni _meghatároZására, használati ~taSítás 
sz8rint~ -

' }J, -

Megjegyzés: Jff Lejárati idő: l év. 2--10 oC htsmérsék
letű, száraz,. sö_~t ~elyen t~tandó. 

Csomagolás: I>( 5 mll0,20 Ft, 

ASKI •. · 
(STJ.lEPTOKINASE. + FmRINOGEN) 

-reagens· Hum_a:if'' -- ·. " 
liofilezett 
Ös~té~J:-- St~pfuC~ccus- r~iY~kony-,t.ápÍruajO_If;_·~~~rt 

- tenyészetéből előállitOtt streptokinase és marhavér-
ből szár_m~-- fibrinogén m,egfelelő -- arányú _ li9;file-
zéssel tartósított keveréke._ _ ' '-

-_.~káfmaZás: A_ véi-Savó ·=antiStreptokiixase~titerének 
. __ ·-.m~?határozására; .Az. ASK- 'II. ,re~erissel -:együtt 
,, 'használand6 a- használati- utasítás szerint;-
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Mtjgjegyzés: _ ~ --~!'J'jáJ:-a,ti _ _Jdő:_-_? év:~. ~IQ_°C_):1Qmér
~]4e~ii, szJl,raz~.:söFé_t,.helyen tartandó ... - ::<' _ ·: 

. ~~lois,• 1Xtq.~l9;7?Ft: 5Xro;;ng Q~; .,.Ft .. 

Á!OK.n.>(PusMINőGEN 4,:,TI,tQ~® 
. ~~ge~~-, _f!:Uii:u:'~;ü -; 
:J,iofUeze~t • ,. · , .. 
·, ·ÖsSzédtel: ~~bericphZmából kivhht(Pia&ninogén és 

szarvasmarha-thrombin megfelelő· arányú;' lio:file-
··-zéssel tartósitott keveréke.-_. ~V-\ :) 

'· -,_.,., .. ·,:-.·• ··_- -_- '"" '-' :~·-_'·-~-- ·---:-- ·- .•·•:-- >:t r• 
,Aiká1mazás; ~- ~érsait9 · _antistre::p~.okilias~;tlté:tének . 

meghatározáSárFt_·-':A~-:~_ÁBK·cV- reag8tisBel együtt 
használandó a hásználati UtáSftiís szerint. 

Megjegy~:: .tt((:.t:}j~i-!ttHi:l.0_:\3_ éY:.,.·~w:-op~p_mé_~l{:;. 
letű,,~áraz.-· ~-~é~ -he~yei:J.;_t;~an~&; : ·: rJ-! __ ;. __ ~:- . 

. Cso~~lás:.1X"1~ ;;;11~,'/q ft:·.5~1~ ml ~\\5Q,Ft. 
'· ·tc. ;.-.· ).''-''· '• '-· '_ · -•~---.•_\" ·- ·.-- ..... - ·'· -•-

liofilezett 
·>()~;_t~~\'~''St_r~pÚ)4;~~~~-t~1';;.~§l·:·r~i~Qri~:~áp,i~-
. ·' -jOií -nyert; liofilEiZéssél tartósitótt · 0-~r_ep~g~ysm. 

Ampullánként legalább 10 kötési egységet .tat;tal-
. ma-z . .-, . ·r . - ··;.'""' ".;: 

Alkalmazás:_ Á.'Y;.&-~rtia,~ó'~n;iili_t~1e'pt_blySm'-. t-ite.~~k 
laborat6riumi meghatároZáSára;· a 'használat1·--uta
sitás szerint. 

Megjegyzés:-~ Lejárati idő: 3 év. ~10 o~::Uh6mér: 
séklet~.'~~~;,_._ sötét _hely~:n( t:;tr,t~q~ ;: - -,-fi'-,, :·: \ -

~~~~~iáJi' lo->?f~iJcll~li-;;~~~tt~~yag·~~w~;.:_.:-;, ~t. . . .... ~ . . •• ..co~+ 
C"!;i;,lú~-l 

coo:MBS-(&nti-human-globuJiH) •Zt5m!ll , . 
·:::;-:~~-rii~h_·L'·::~~:.:;:c·: ,,_ _-·. ;,:;: ,:,::·,_.;-~;-:- .,, _ _";,;':;:~:;--2,;_:· -.-:3. 
-''Ö~~_tét:etéA Cboriibfi'"Vér~v6~~~}~·S:*)~rlo~~k eni-

beri szérumfehérjéket'-'·'j;)Í'e'ci:Pitáló··~immUDSavója, 
o2Jll_elyet,_:abszorpció_s :,~lj_áJ,o_ás~~ ',az y~mJ:?m.iz;y:Q~.Q~r~ 

- :-;~&eji;-~-:ir.~iuJ.ó. heteroheJllagg~~t.~j~iJ;f?l ~!':u~gt~:z:
:tított~jg.y.,~_~fl!~q_:ceylrkp~_mpitmeket;t_~,$(!JZ, 

·de a nem( sE:nsibilizált-emberi vörösvérSejtekét nem 
agglutinálja. Konzerválószer: 0,01% mertfuiat • 

Alkalmazás: A Coombs-savó inkompleti,ellé:um.yag:Ok 
.. y;örösvérsejtekhez va,ló kötődé,sép.ek, -yag;t_ ?>-yörös· 
vérsejtek, -se.ns:ibilizált __ yo~t~k: kinlu~!l<~Á · (di
rekt reakció), vagy feftétele~etően~~plett 
ellenanyagtartalni'ú ··savóli vizSgálaM:ra ~- (iiídirekt 
reakció) használható, a használati utasítás szerint. 

MegjegyZés:;~ Lejárati 'idő!,2 ~vf0~5 °0-hőrrié.rsék-~ 
leteri, száraz, sötét helyen-:tarl;aa;idö/. 

Csomagolás: l rill 11,90 Ft: 

DIAGNOSZTIKUMOK Human 
(baktériul:n~~~~sipe]1;ilók) ·. ·• ..•. ,.· · 

._·-. Bru~~.4:6ortus Ba:q.g diagnos,ztik_um __ ;.,_ ,-. , 
J3iell,-r;-So_nntag-féle )riütéses: tíf~z dia.gnosztikum 
{W~il::---:-~elix-reakcióhoz) ._, ;,--;._--:'-_.:'.:i~
Salmonella paratyphi (S. paratyphi ,.A'j~ ._-<liag-
nosztikum __ __ _ _ _, 
Salmanella Schott~üJ.i~_: (S_.- Paf§ti:YPW-.~Bh:.diag-
nosztiku.tn .~-:>_, -.,~ , .;o- -'r':· .. :. · 
Sa!monella typhi "R'~_ diagnoszt~_,J,_; 
Saltnonella typhi ,.0'!-- diagnosztikum 

Összetétel: AlltigéntUlá:jdOÍiság szentP_óntj~b6l pon
to~ identifikált. g_ákteriumtörZsek :-jó ~agghitina
bilitású szuszpenziój~. -~nzerválósze~: 0;6% fenol. 

Alkalmazás: __ H~l,l87/P ·:pka'tíf~z, _~~~é~~ _-_tifusz, 
illetve bru~:ij6zis_ gyá~úja_·e~tén a _vérsav6_ agglu
tinintiterének m_egálfu.p(tására-:,_ (Grul?e.r:-:-:-WidaJ
reakció), a használati lJ~ftS!t~ szerint. 

Megjegyzés: ~ Lej'árS:ti idő;)f éV. 2----]0'>ÓÓ hőmér
séklet~_száraz, SOtét helyen·t~taiidó';-: 

Csom.agolás:-1>(,19,-~ ;10,60 Fi. 

DICK-toxin H~m;;,;, 
Összetétel: Tisztított_ és izOtóniás foszfátos · pűffer

oldattal higított vörhenyitnxin: ('eritrogén toxin). 
Oil,ml-,enként két .bőrade,got tai'ti:t.Imaz. 

Alli~'::_~_őrprób~_-Cél~áTá. A v'örheri~:·togékony 
szeriiélYen legalább l O íni:Ji átmérőjű· 1-eakciót ad, 

479 



a. _vörhenyen-_ átesetteken -,a :reakció_- nem .jelent
kezik,.' . 

Adago!ás• Q,l mi ic. 
!Wegj_eg_Yzés: ~ ~L-~jW:ati idd:_ 6 ~ónap_: _~5 -oc h6mér·_ 

'Sékle:tú;- száraz~· S?tét--helyén ·tartandó; 

~.;;..g..!ás, 1X;i,5mi 14,60 F,t .. 

EMBE.Ill IMMUNGLOBULINOKAT . 
PRECIPITÁLÓ MONOSPECIFIKUS . 
IMMUNSZÉRUMOK · Human . 
liőfilézétt 
Összetétel:· E~beri iínnüin~i~bti]:fu·~~\~~ Írakeiók~ 

kal hi perimmunizált: állatokból_ -~yBrt,, kül~nlege
sen adszOrbeált, __ -liofilezéssel_ 'tartósított immun
szérumok: (l ·ampulla.--tartaliDát ·Frill desit. víz
b~~ kell_ oldani). Forgalomba ·keriilriek-a. -~_övetke-

·'·zok: · 
-~t_i-hmp.an IgG lós~rurp. 
-ariti~humán· IgG. jo:hsZél"UlÍl 
anti-human IgG keeskeszérurn 
anti-human· IgG nyúls_zérum 
anti-humain -IgM-lószéiiiin 
anti-human IgM nyúlazérum 
afiti.-h'uman IgA lószérur:t:L -" 
ánti·411IhB.n IgA kecSkÉmzérurD._ -
aUti~huDi_ari"IgA jub.Széruth 
antPhwDan IgG, IgM, IgA--1óSZérfun 
Az- -immunglobulin-fragn:tentek ene:t;1 --termelt im
mun:szérurnok a következők: 
anti~human kápp8.-ióSzérmri __ _ 
anti~hum.an lanibda 16szérum' 

· aliti-h~axl~FC j~~~ 
anti-huinan IgG---"-Fd ~ecsk_eszérum 
anti-liuman !gG----:-Fc'nyúlázér:lim · 
anti-human' I~Fd ny'úlszérum 
anti-human IgG-Fdb nyúlszél'Ul1l 

,Alkalmazás: A .fe:htL itrimtinszérumok_ a: fu-uman- ·--im
valamint· -a 
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teg szérumát normál kontrollszérummal párhuza
mosa;n vizsgáljuk a fenti immunszérumokkal a 
Sehe:tdegger- vagy Backhausz-féle mikromódszer
rel. Egyes monospecifikus preeipitáló savóknál bi· 
zonyos esetekben előfordul, hogy második preei
pitációs esik is megjelenik, ez azonban, teljesen 
más ~lhelyezkedése miatt, a meghatáro~t nem 
zavarJa. -."- _.,,",_.~-

Megjegyzés• >i< Lejárati idő: 5 év. 2-10 °0 Mmér· 
sékletű, száraz, sötát helyen tartandó. Feloldás uián 
csak lefagya-sztva {-15 °0) tárolható. 
Közvetlenül a Human Intézett()! szerezhet6 be. 

Csomagolás: l ampulla liofilezett azérum 50,- Ft. 

EMBEI!ISZÉI!UMFEHÉRJÉKET 
PI!ECIPITÁLÓ IMMUNSZÉI!UMOK 
Human 
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liofilizál t 

Öss~etéte~_: __ E~_be~ azérumfehérjékkel hiperimmuni
zált, külonboz6 állatokból nyert immunszérumok. 
Termékfajták: 
Anti·Human polyvalens szérum 
Anti-Human IgG szérum (H-lánc specifikus) 
Anti·Human IgG szérum (H+L-Jánc specifikus) 
Anti-Human IgGJFab szérum 
Anti-Human IgG/Fc azérum 
Ant~-Human IgA s~rum (H·lánc specifikus) 
Ant1-Human IgM szerum (H-lánc specifikus) 
Anti-Human IgG-A-M-szárum 
Anti-Human albumin azérum 
Anti-Human cöruloplasmin szérum 
Anti-Human alfa-2-macroglobulin szérum 
Anti-Human beta-lipoprotein azérum 
Anti-Human 03 (beia-1-C beta-l-A globulin) 
szérum 
Anti-Human Transferrin szérum 
Anti-Human fibrinogén szérum 

Alkalmazás: Különböző azérumkomponensek im· 
munelektroforézises- és immundiffúziós vHsgála
tára, azonosítására, valamint kvantitativ megha· 
tározására szolgáJnak. 
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Megjegyzés: ~ Bontatlan állapotban +2-+IO 0 0 
hőmérsékleten több .évig eltarthatók. Közvetlenül 
a HmiAN Intézettől 'szerezhetők be. 

Csomagolás: l mlliofilizálva. (Ármegállapítás alatt.) 

EMBERI•SZÉRUMFEHÉRJÉKET 
PRECIPITÁLÓ IMMUNSZÉRUMOK 
IMMUNGLOBULIN (Ig)-FRAKCIÓJA 
liofilizált Human 
Összetétel: Embed azérumfehérjékkel hipérimmuni~ 

zált, különböző állatokból nyert· immunszérumok 
liofili.zált Ig~frakCiója. 
Terrnékfajták: 
Ig frakció human szérum ellen (polyvalens) 
Ig frakció human IgG (H· lánc) ellen 
Ig frakció human IgA (H·lá.ner ellen 
Ig frakció human IgM (H-lánc) ellen 
Ig frakció human albumin ellen 
Ig frakció human alfa-2 macroglobin ellen 
Ig frakció human transferrin ellen 
Ig frakció human fibrinogén ellen 

Alkalmazás: A különböző szérumfehérjék_ immun· 
elektroforézises -és immundiffúziós Vizsgálatára, 
kvantitativ n:ieghatároziisára ·ugyanúgy használ
haták, mint a teljes __ imrnunszérumok, azzal az 
előnnyel, hogy az immunszérum nem ellelianyag
hatású fehérjefrakciójának eltávolítá.sával' a reak
ciókörülmények optimálisabbak~ 
Az Ig frakciósorozat tagjai a teljes szérummal el
lentétben közvetlénül felhasználhatók a -különbö· 
ző kétdimenziós immun_elektroforetikus vizsgála
tok ( erossed immuno_electrophoi'esis, tandem eros
sed imrnunoelec~rophoresis), _az electro-immuno
assay · (róCk"e"t·-- i:mfuiihtieleOtrophoresis,- line 
noelecf:.rophoresis) kivitelezésére. AZ' Ig frakcióból 
további tisztítás nélkül készíthetök konjugátu· 
mok, jelzett preparátumok. 

Megjegyzés: ~ Bontatlan állapotban +2-+10 °C 
hőmérsékleten több évig eltru-thatók. Közvetle
nül a HUMAN Intézettől szerezhetők b8. 

Csomagoliis: l mlliofilizálva. -(Ármegállapítás alatt:)--
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ESCiiERl:CHIA COLi agglutináló savó 
liofilezett, 2 X l ampulla Human 
Összetétel: Escherichia coli O 55: B5, ill. O lll: B7 

t6rzsek tenyészetével immunizált nyulak liofilezés
sel tartósított vérsavója. Hatásfok: A homológ tör
zseket tárgylemezen 3 percen bel W:-~ a-ggf"űtinálja. 
Konzerválószer: 0,01% mertiolát. 

Alkalmazás: Bélfertőzések vagy szűrővizsgálatok 
során Iritenyésztett baktériumok identifikálására, 
lemezagglutináció céljára. 

Megjegyzés: 1ft Lejárati idő: 5 év. 2-10 °C hőmérsék
leten, száraz, sötét helyen krt_andó. - Közvetle
nül a Human Intézettől szerezhető be. 

Csomagolás: 2 X l ampulla, ampullánként l ml lio
filezett savó 79,70 Ft. 

ESCHERICHIA COLI agglutináló savó 
liofilezett, 4 X l ampulla Human 
Összetétel: Escherichia coli 0 26: B6, 0 55: B5, O 86: 

B7, O lll: B4 törzsek tenyészetével immunizált 
nyulak lio:filezéssel tartósított vérsavója. Hatásfok: 
A homológ törzseket tárgylemezen 3 percen belül 
agglutinálja. Konzerválószer: 0,01% mertiolát. 

Alkalmazás: Bélfertőzések vagy szűrővizsgálatok so
rán Iritenyésztett baktériumok identifikáJ.ására, 
lemezagglutináció céljára. 

Megjegyzés: t-B Lejárati idő: 5 év. 2-10 °0 hőmér
sékleten, száraz, sötét helyen tartandó. - Közvet
lenill a Human Intézettől szerezhető be. 

Csomagolás: 4 X l ampulla, ampuJlá,nként l ml lio
:filezett savó 151,- Ft. 

ESCHERICHIA COLI agglutináló savó 
liofilezett, polivalens Human 
Összetétel: Escherich,ia coli O 213: BG, O 55: B5; 0 86: 
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B7, O lll: B4 törzsek tenyészetével immunizált 
nyulak liofilezéssel tartósított vérsavója. Hatásfok: 
a homológ törzseket tárgylemezen 3 percen belül 
agglutinálja. Konzerválószer: 0,01% mertiolát. 
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Alkalmazás: Bélfertőzések vagy szűrőviZJ;gáJ.a.tok 
során kitenyé.sztett baktériumok identi:fikál.ására, 
lemezagglutináció céljára. 

MegjegyZés: + LejárS.ti idő: 5 év. 2-10 °0 hőmérM 
sékleten.- száraz. sötét helyen tartandó. -.Közvet
letiiU ·a Hu.Ina.n Intézettől szerezhető be. 

Csomagolás: l X l ampulla, ampullánként l ml lio
filezett savó 41,90 Ft. 

GAMMA LATEX REAGENS Human 
ÖSs~tel: -AlbumUuial_ stabilizáJ.t· 0,25%~os ___ latex-

. - szuszpenzióhóz adsZorbeált emberi gamma-glObu
lin. Rheumatoid-faktort tarttilina.Zó inaktivált vér
savó l :20-as hfgftásban 2 pereim belül aggluti
ná.lja a latex-reagenst. Konzervá.lószer: 0,1% nát
riumazid. 

Alkalmazás: A rheumatoid-faktor kimutatására, a 
használati utae:ítáa szerint. A vizsgálandó vérsa,;
vók hígítására célszerű a Human Intézet által for
galomba hozott "Barátos tompitóMoldat latex
reagenshez" elnevezésú készítmény alk:ahnazása. 

Megjegyzés: + Lejárati idő: 2 év. 2-10 °0 hőmér
sékleten, száraz. sötét helyen tartandó. 

Csomagolás: l X 2 ml 9,-, Ft. 

HAEMISOL REAGENS I-IL Human 
Összetétel: a Haemisol Reagens I. literenként 20 g 

K,Fe(ON6), 

a Haemisol Reagens II. literenként 7 5 g 
KHC03 + 5 g KCN tartahnú oldat. 

Alkalmazás: a -vér h~mc;gl<>hin:-t.arf;ah:'á>"W< h<>IDJ- -·.-'7~~··· 
globincianid formában való meghatározására. 
A Haemisol Standarddal együtt használandó a hasz
nálati utasítás szerint. 

Megjegyzések: +Lejárati idő: 2 év. +4°0 hőmérsék" 
- letű sötét helyen tartandó. A készítmény méregként 
kezelendő. 

Csomagolás: 2 X 10 ,ml L Reogens+ 2XIO ml 
II. Reagens 54,- Ft; 
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HAEMISOL STANDARD Human 
Összetétel: emberi vörösvértestekből kivont hemoglo

binból elöállított, kb. 59,75 mg%-os hemiglobin
ciánid-oldat. 

Alkalmazás: a vér hemoglobin-ko~_n~ójának 
meghatározására. A Haemisol Reagensekkel együtt 
használandó a használati utae:ítás szerint. 

Megjegyzés: + Lejárati idő: 2 év. +4. 0 0 hőmér
sékletű sötét helyen tartandó. A készítmény méreg
ként kezelendő. 

Csomagolás: 4X7 ml97,10 Ft . 

HAEMOLYSIN Human 
juhvörösvérsejt-oldó nyúlvérsavó 
Összetétel: Juhvörösvérsejtekkel immunizált nyulak 

steril vérsavója. Hatóérték: hemolitikus titer leg
alább l : 1500. Konzerválószer: 0,005% mertiolát 
és 0,25% fenol. 

Alkalmazás: Komplementkötési reakció végzéséhez, 
a használati utasítás szerint. 

Megjegyzés: + Lejárati idő: 2 év. 2-10 °C hőmér
sékletű, száraz, sötét helyen tartandó. 

Csomagolás: l X 2 ml 20,- Ft és l X 10 ml 72,90 Ft. 

ÁLLATI IMMUNGLOBULINOKAT 
PRECIPITÁLÓ IMMUNSZÉRUMOK 
liofilezett Human 
Összetétel; Az immunszérumok termelése kecskében, 

birkában, nyúlban vagy lóban történt, tisztított 
immunglobulinokat haszp.álva antigénként. A nem 
specifikus ellenanyagok eltávolitása immunoadszor· 
bensekkel történt. Az immunszérumok titere im
munodiffúzióval, monospecifitása immunelektro
forézissel van ellenőrizve. 
Termékfaj ták: 
Anti-nyúl IgG 
Anti-juh IgG 
Anti-kecske IgG 
Anti-~gér IgG 
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Anti-tengerimalac IgG 
Anti-ló IgG 
Allti-ló IgT 
.AD.ti~csirke IgG 

Alkahrtazás: Kü1Önböz6 prepit:rátumok lmmunelektro
forétiktis éS iri:ri:b.undiffúziós vizsgálatára, azonosi
tásru.-a, valamint kvantitatív meghatározásru-a szol
gál. Radioimmuno assay-hez, immunhisztokémiai 
vizsgálatokhoz alapreagensként használható. 

Megjegyzés:-Lejárati idő: 5 év. 2-10 °C hőmérsékletű, 
száraz, sötét helyen tartandó. Feloldás után csak 
léfigyasztva (-15,-0 0) tartandó._ Közvetlenül a 
HUman Intézettől"szerezhető be. 

Csomagolás: l mlliofilezve. (Ármegállapítás alatt.) 

ÁLLATI SZÉRUMFEHÉRJÉKET 
PRECIPITÁLÓ POLISPECIFIKUS 
IMMUNSZÉRUMOK Human 
liofilezett 
Összetétel: Kecskében, birkában, nyúlban vagy lóban 

termelt, liofilezéasel tartósított immunsZérumók. 
Termékfaj ták: 
Anti-marha azérum 
Anti-kecske azérum 
Anti-egér azérum 
Anti-patkány szérum 
Anti-tengerimalac szérum 
Anti-juh szérum 
Anti-ló azérum 
Anti-sertés azérum 
Anti-rhesus azérum 
Anti-csirke azérum 
_An_ti·kutY~- szé:r:um __ _ 
Anti-inacska azérum 

Alkalmazás: -Immunelektroforetikus vizsgálatokhoz 
immunológiai, hematológiai, biológiai és törvény
széki labomtóriumokban. 

Megjegyzés: Lejárati idő: 5 év. 2-10 °C hőmérsékletű, 
száraz, sötét helyen tartandó. Feloldás -után csak 
lefagyasztva (-15 °C) tárolható. Közvetlenül <,', 
a -Human Intézettől szerezhető be. 

Csomagolás: l mlliofilezve. (Ármegállapítás alatt.) j 
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IMMUNELEKTROFORÉZISES 
TISZTÍTOTT PORAGAR Human 
Összetétel: Szálas agar-agarból mosással és száritással 

előállitott tisztított agarpor. 

Alkalmazás; Immunelektroforézises és diffúziós vizs-
gálatokhoz. -""'T-;,"~ 

Megjegyzés: Gyakorlatilag korlátlan ideig eltartható. 
- Közvetlenül a Human Intézettől szerezhető be. 

Csomagolás: Porüvegekben vagy műanyag zacskók
ban szükség szerint. 

IMMUNOLÓGIAI ADJUVÁNSOK Human 
L Inkomplett Freund típusú adjuváns. 

Összetétel: Különböző emulgeátorokat tartalmazó 
paraffinolaj. 

2. Komplett Freuild típusú adjuváns. 
Összetétel: MycObacterium-kivonatot tartalmazó 
inkomplett Freund típusú adjuváns. 

Alkalmazás; Állatkísérlétekben az innnunválasz be
folyásolására. 

Megjegyzés: ~ Bontatlan állapotban +2- +IO °C 
hőmérsékleten korlátlan ideig eltarthatók. 
A HUMAN Intézettől közvetleniU szerezhetők be. 

Csoma:.r;olás: 10 ml (Ármegállapítás alatt.) 

KARDIOLIPIN-antigén Hum'm 
Kolmer-reakcióhoz 

Összetétel: Marhaszívből készült kardiolipin,. tojásból 
előállitott lecitin és koleszterin aliwholas oldata. 

Alkalmazás: A Kolmer-komplementkötési luesz-reak
ció kivitelezéséhez, a használati utasítás szerint. 

Megjegyzés: ~ Lejárati idő: 2 év. 2-10 °C hőmér
séklet.ű, száraz, sötét helyen tartandó. 

Csomagolás; l X 5 mll41 150 Ft. 
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KARDIOLIPIN-antigén Human 
csapadékos VDRL lemez-reakcióho:á 
Összetétel: Marhaszívből készült kardiolipin; tojásból 

előállitott lecitin és koleszterin alkoholos oldata. 

AlkafmazQs; A . lues szerológma diagnózisát szolgáló 
cSa:PS.dékos -lemezreakció kivitelezéséhez, f!. hasz
nálati -utasítás szerint. 

Megjegyzés: ~ Lejárati idő: 2 év. 2-10 °0 hőmér
sékletű, száraz, sötét helyen tartandó. 

Csomagolás: l X 5. ml 141,50 Ft. 

KARDIOLII'IN~antigéu Human 
Kline-antigén mikroflokkulációs reakció
hoz 
Összetétel: Marhaszivből'készült-kardiolipin és tojás

ból termelt lecitin alkohol abs. oldata. 

Alkalmazás:- A lues szerológiai -diagnózisát szolgáló 
mikrofiokkulációs reakció kivitelezéséhez, a hasz
nálati utasítás szerint. 

Megjegyzés'; ~ Lejárati idő: 2 év. 4°0 hőmérsékl.etii, 
száraz, sötét helyen tartandó. 

Csomagolás: l X 5 mlll9,50 Ft. 

KOMPLEMENT Human 
liofilezett 
Összetétel: Tengerimalacok liofi1ezéssel tartósitott 

,, i 

.;;_:: 

:_ti;ifii_ 

-:-.;;.::_,_i friss vérsavója. .-. -· 

Alkalmazás: Komplementkötési próba céljára szolgál, -_:·· .. ~·· ... ~'fi.·. t 
a használati utasítás szerint. ,·f 

Megjegyzés:-~ Lejá.J'.ati i~~: _3_é~:._~I0°C hómér- _ _,_;:o:i.J 
-~:~?~~:s~~:{·-~te;5~Iye~~artandó. : .. :;fi{ 

BORÁTOS TOMPÍTÓ-OLDAT 
LATEX-REAGENSHEZ Human 
Összetétel: 0;1 mólos N8:2B,:07 ~ 10~0, l %-.koriyhasót 

tartalmazó (pH = 8,2) steril pu.fferoldat. Kon~r-
vélószer: 0,1-%- nátriumazid. ·--:::t?·' 

'~/{;, 

488 
••':\'t' 

Alkalmazás~ Gamma-latex reagenssei végzett tárgy
lemez-agglutináoiókhoz lúgf.tó oldatként. 

Megjegyzés: Lejárati idő: 2 év. - Közvetlenül 
a Human-tólszerezhető be. 

Csomagolás: 80 mi üvegenként 20,60 F_t.___ -·qJ--

LUESZ POZITív KONTROL-SAVÓ 
lioffiezett Human 
Összetétel: A szifilisz különböző stádiumában levő 

betegektől vett kevert vérsavó liofilezett állapot
ban. Tartósítószer: 0,1% nátriumazid. 

Alkalmazás: A készítményt luesz szerológiai vizsgá
latok esetén pozitív kontrollsavóként kell alkal
mazni. 
Az ampulla tartalmát l ml deszt. vízben kell fel
oldani. 

Megjegyzés; Lejárati idő: 5 év. 2-10 °0 hőmérsék· 
letű száraz, sötét helyen- tartandó. Feloldás után 
Widal-csőbe átöntve niélyhűtőben 3-4 hétig tárol· 
ható 3-4·szeri felolvasztás és lefagyasztás után. 

Csomagolás: l ampullában l ml liofilezett anyag 
29,70 Ft. 

NORMÁL ÁLLATI-SZÉRUM 
REAGENSEK Human 
lioffiezett 
Összetétel: Kezeletlen állatok azérumának liofilezéasel 

tartósított keveréke. (l ampulla tartalmát l ml 
deszt. vizben kell oldani.) Forgalomba kerülnek 
a következő szérumok: 
egérszérum, 
patkányszérum, 
nyúlszérum, 
kutyaszérum, 
marhaszérum, 
juhszérum, 
sertés.szérum, 
lószérum. 

489 



il 
'l 

ll 
ll 
ll 
i' d 
H 
fiJ 
ti 
!Í 
q 

t} 
H n 
fC 
p 

u 
f" 

!! 

Alkalniazás: Immunelektroforézises és kvantitatív 
immundiffúziós vizsgálatokhoz kontrollreagensként. 
Anaphylaxiás kísérletekhez alkalrn_azzák hetero,óg 
szérumként. 

Megjegyzés:·Lejárati_idő:. _5 év. 2:-10 °0 h6:rnérsékle7 

ten, száraz, sötét helyen tartandó. Feloldás után 
csak lefagyasztva (-15 °C) tárolható. - Közvet
lenill a Human Intézettől szerezhető be. 

, Csonlagolás: l ampulla liofilezett szérrim 50,--.:. Ft. 

ÁK'.Í'ÍVPAP.ÁIN Húman 
liofilezett 

Összetétel: Foszfát-tompítóoldatban 1-ciszteint és 
1-cisztint tartalmazó, liofilezéssel tartósitott aktiv 
-"'apain~ Konzerválászert nem tartalmaz. 

Alkalmazás: A liofilezett aktiv papain inkomplett 
hemagglutininek kimutatására szolgál, a használati 
utasítás szerint. 

- l. Klinikailaboratóriumokban: autoimmun haemo
lytikus anaemia gyanúja esetében a Coombs-próba 
kiegésZítésére végzett viZsgálathoz enzimmel kezelt 
vörösvérsejtekhez. 
2. Vércsoport-szerológiai laboratóriumokban: 

a) a transzfúzió előtti kompatibilitáai vizsgála
tok alkalmával, a recipiens saVójával és a donor 
vörösvérsejtjeivel végzendő reakcióh?z,. 

b} Rh-faktor meghatározására, 

c) ritka vércsoport-meghatározó savókkal tör
tén:ő-·vizsgálathoz,-

d) újSzülöttek haemolytikus betegségének gya
núja esetén, szabad anti-D ellenanyag kiinuta
tására, az újszülött és az anya savójában. 

Megjegyzés: ;fl Lejárati idő: 5 év. 2-10 °C hőmérsék
letű, száraz, sötét helyen tartandó. 

Csomagolás: l arnpuliában l ml liofilezett _anyag 
23,30 Ft. 
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CELLAMIN Human 
pepton 
Összetétel: Autolizált és tripszinnel hidrolizált élesztő. 
Alkalmazás: Aminosavakban dús táptalaj-ingredien-

ci:i; vitaminokat és növekedést serkentő anyagokat 
is tartalmaz, ezért a legkülönbözőbb baktériumok 
tenyésztésére szolgáló táptalajokhoz-·---adögölva jó 
eredménnyel alkalmazható. 

Megjegyzés: Közvetlenül a IiUMAN Intézettől sze
rezhető be. 
Ára kg-onként: 829,50 Ft. 

LACTACID Human 
pe p ton 
Összetétel: Sósavval hidrolizált kazein. A hidxolizist 

nátriumhidroriddal való semlegesítés követi. 
Alkalmazás: Széles -körben alkalmazható táptalaj

ingrediencia. Aminosavakban gazdag, rninimális 
mennyiségű ballaszt-lebontási terméket tartalmazó 
pepton, ezért si.illyesztett tenyésztéseknél, bakté
riumtoxinek és különböző mikroorganizmusok 
egyes anyagcseretermékeinek termelésénél jó ered
ménnyel alkahnazható. A baktériumok antibio
ticum-rezisztencia meghatározásánál használandó 
táptalajhoz ez a pepton ajánlott. 

Megjegyzés: Közvetlenül a HUMAN Intézettől sze· 
rezhető be. 
Ára kg-onként: 317,90 Ft. 

LACTAMIN Human 
pe p ton 
Összetétel: Pepszinnel és tripszinnel hidrolizált kazein. 
Alkalmazás: Aminosavakban dús táptalaj-ingredien-

cia, igényesebb baktériumok tenyésztésére készí
tendő táptalajokhoz. Jó eredménnyel alkahnazható 
bakteriális toxinek és enzimek termelésénél. Magas 
tryptophan-tartalma m.iatt ind ol kimutatására szol
gáló táptalajok készítésére is alkalmas. 

Megjegyzés: Közvetlenül a HUMAN Intézettől S?"B· 

rezhető be. 
Ára kg-onként: 317,90 Ft. 

491 



TRYPCASIN 
pepton 

Human 

Összetétel: Tripszinnel hidrolizált kazein. 

AlkalmaZás: _Sterilitási- próbák; vételéhe2; előírt táp
talajok, _anaerob táptalajok, vaJamint ~ magas 
tryptopha.n-trt.rtalma miatt - indol kimutatására 
szolgáló táptalajok készítéséhez. 

Megjegyzés: Közvetlenül a HUMAN Intézettől sze
rezhető be. _ 
Ára kg-onként' 317,90 Ft. 

PLASMINOTEST I., IT., ill. REAGENS 
liofilezett Human 
Összetétel: L reagens: sztreptokináz és bovin-fibrino

gén liofilezéssel tartósitott -keveréke. 
II. reagens: normális plazminogénmennyiséget tar
talmazó egészséges személyek vérp~ájának ke
veréke, lio:filezéssel tart6sitva. 

Alkalmazás: Az emberi vérsavó plazminogénszintjé
-nek gyors in vitro meghatározására alkalmas 
reagenssorozat. Használatuk a def:ibrináció.S" synd
roma diagnózisához, vaJ.amint fibrinolitikus t_erápia 
esetán a v& plazminogénszintjének folyamatos 
ellenőrzéséhez i:t.yújt Segítséget. A három reagens 
együttesen, a használati utasításban leírtak szerint 
használandó. 

Megjegyzés: + Lejárati id6: 5 év. 2-10 °0-os hlS
mérsékletíi, száraz, sötét helyen t&rtand6. -

Csomagolás: Közös dobozban egy-egy ampulla. I., rr.; 
ID. reagens: 81,20 Ft. , 

PORTÁPTALAJOK Human 
Összetétel: A portáptalajok poritott és szárított álla

patban ugyana.zokat az aJkatrészeket t&rtalma.zzák, 
mint a bakteriol6gia.i diagnosztikában használatoS 
folyékony vagy félig szilárd táptalajok. · 

AJkalmazis: Bakteriológiai- diagnosztika céljára. 
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Megjegyzés: Porított állapotban a portáptalajok gya
korlatilB,g korlátlan -ideig eltarthatók. Közvetlenül 
a Human IntézettlSl szerezhetlSk be. 

Csomagolás: l, 2, 5 és 10 liternek megfelelő adagolás
ban kerülnek forgalomba. 
Agar-táptalaj 
Bouillon-táptalaj 
Löffier-szérumtáptalaj 
Brillantzöld-agar 
Endo-agar 
Bismutszulfit agar 
Desoxicholat-citrat-agar 
Eosin-methylenkék 
Russel-a.gar 
Christensen-agar 
Dextroses-agar 

60,10 Ft literenkénti ár 
51,30 Ft J!t<J~nti áJ" 

107,- Ft literenkénti ár 
70,50 Ft literenkénti ár 
66,40 Ft literenkénti ár 

104,- Ft literenkénti ár 
113,- Ft literenkénti ár 

73,30 Ft literenkénti ár 
69,60 Ft literenkénti ár 
73,90 Ft literenkénti áJ" 
60,10 Ft literenkénti ál' 

RESISTEST "A" Human 
korongsorozat 
Összetétel: 7 mm átmérőjű szűrőpapírkorong az alábbi 

hatóanyagokat tartalmazza: 
Penicillin 3 IE (fehér) 70,- Ft (egyedi csom. éJ") 
Oxacillin 10 gamma (fehér, vonalas) 71,20 Ft 
{egyedi csom. ár) 
Methicillin 20 gamma (fehér, kockás) 76,- Ft 
(egyedi csom. ár} 
Chloramphenicol (Cblorocid) 30 gamma (piros) 
70,- Ft (egyedi csom. ár) 
Oleandomycin 30 gamma (olajzöld, o-val jelz.) 
71,20 Ft (egyedi csom. ár) 
Streptomycin 30 gamma (kék) 71,20 Ft (egyedi 
csom. ár) 
Tetracyclin 30 gamma {lila) 97,30 Ft (egyedi csom. 
éJ") 
Neomycin 100 gamma (barna) 72,- Ft {egyedi 
csom. ár) 
Polymyxin B 15 gamma (zöld) 271,20 Ft (egyedi 
csom. ár) 
Erythromycin 10 gamma (terrakotta) 99,30 Ft 
(egyedi csom. ár) 
Superseptyl 400 gamma (fekete) 7 4,- Ft (egyedi 
csom. ár) 
Nitrofurantoin (Furadantin) 300 gamma (sötét
zöld) 71,90 Ft (egyedi csom. ár) 
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Alkalmazás: Baktériumok antibioticum-érzékenysé
gének, ill. -rezisztenciájának meghatározására.. 

Megjegyzés: ~ Lejárati idő: 2 év. 2-10 °0 hömér
sékletü, száraz, sötét .helyen tartandó. 

CsomagOláS: 12 X l fiola 50-50 kOrongg~l, sorOzatban 
97,30 Ft, . 
6 X l fiola 50 kóronggal, egyedi csomagolás ban. 

RESISTEST "B" Human 
korongsomzat 
Összetétel;. 7 mm átmérőjű szűrőpapfrkorong az alábbi 

hatóanyagokat tartalm_azza: 
Ohlortetracyclin (Aueromycin,_ Xanthomycin) 30 
gamma (sárga) 71,20 Ft (egyedi csom. ár) 
Oxytetracyclin (Terramycin, Tetran) 30 gamma 
(rózsa) 70,50 Ft (egyedi osom •. ár) 
Vancomycin 50 gamma (rózsa, kockás) 226,- Ft 
(egyedi ·csom. ár) 
Kanaroycin-30 gamma (sötétkék) 80,10-Ft (egyedi 
csom. ár) 
Spiramycin 30 gamma (rózsa, pontozott) 72,60 Ft 
(egyedi csom. ár) . 
Novobiocin 30 gamma (rózsa, vonalas) 114,40 Ft 
(egyedi csom. ár) 

Alkalmazás: Baktériumok antibiotiCum-érZékenysé
gének, ill. -rezisztenciájának meghatározására. 

Mégjegyzés: ~ Lejárati idő: 2 év. 2-10 °Ű hőmér
sékleten, száraz, sötét helyen tartandó. 

Csomagolás: 6 X l fiola, 50-50 korongg~H, sorozatban 
44,40 Ft, 
6 X l fiola 50 koronggal, egyedi -csomagolás ban.-

RESISTEST Human 
egyedi csomagolású korongak 
Összetétel: 7 mm átmérőjű szűrőpapirkorong az alábbi 

hatóanyagokat tartalmazza: 
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Nalid.i:x-sav (Nevigramon) 30 gamma {kék, kockás) 
71,20 Ft (ár) 
Ampicillin (Semicillin) 20 gamma {fehér, kereszte_s) 
72,60 Ft (ár) · .. 

·Paromomycin 50 gamma (zöld, vona.J.as) .82,20 Ft 
(ár) 

Colistin (Colimycin) 20 gamma (zöld, pontozott) 
97,90 Ft (ár) 
Lincomycin 10 gamma (rózsa, keresztes) 72,60 Ft 
(ár) @•· 

Pristinamycin (Pyostacin) 10 gamma (zöld, keresz
tes) 120,50 Ft (ár) 
Nystatin 100 IE {sárga, pontozott) 72,60 Ft (ár) 
Oephalosporin 10 gamma (kék, keresztes) 82,20 Ft, 
Carbenicillin 50 gamma (barna, hullámvonal) 
95,10 Ft 
Gentamicin 20 gamma (barna, keresztes) 355,- Ft 

Alkalmazás: Baktériumok antibioticum-érzékeD.ysé
gének, ill. -rezisztenciájának meghatározására. 

Megjegyzés: ~ Lejárati idő: 2 év. 2-10 °C hőmér
sékletű, száraz, sötét helyen tartandó. 

Csomagolás~ 6 X l fiola, 50-50 koronggal. 

PAPAINOS auti-Rh.savó Human 
Összetétel: a mellékagglutininektől kimerítéssei meg

szabadított, Rh-agglutinint tartalmazó steril em
beri vérsavó, 7-25%-os emberi szérumalbumin
oldattal keverve. 
Hatóérték: papainas közegben l : 32 agglutinációs 
titer. 
Konzerválószer: ml-enként 0,01% mertiolát és 
l rol cbloramfenicol. 

Alkalmazás: az Rh-faktor okozta vérátömlesztési és 
szülészeti szövődmények megelőzése céljából feltét
lenül szükséges minden vérátömlesztés előtt, vuJa
mint winden terhesnél a vérRh-típusának megha
tározására. A készítmény csak laboratóriumban 
papainas módszerrel történő Eh-meghatározás el
végzésére alkalrnaS. Betegágy melletti vizsgálatra 
nem használható. 

Megjegyzés: A pro ambulantia szerekre meghatáro
zott módon is beszerezhető. - Lejárati idő: 6 hó
nap. 0-5 °0 hőmérsékletű, száraz, sötét helyen 
tartandó. 
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Csomagolás: 5 X l ml~es aktiv papain liofilezett, egfbe~ 
csomagolva 5Xl m1 B.nti~D (anti~Rho) -en:iber~ 
véraavóval. 92,90 Ft. 

C·l'OUSACCHARIDA Human 
· liofilezett 

ÖssZetétel: DiplacoCCUB pneumoniaeb61 kivont liofiie~ 
zéssel tartósitott C~polisaccbarida.. Hatásfok: am
pullánként 10 mg C-polisaccharida. 

Alka:lmazM: C-reaktív protein kimu:tatására passziv 
h,emagglutináci6s .m6dszerrel, a. használa.ti utasítás 
aierint.-

Megjegyzés: 1ft Lejárati idő: 5 év; 2-10 °0 hőmér
sékleten, száraz, sötét helyen tartandó. 

Caomagoláso lX 2 mll7,- Ft. 

SEROTROL-N Hurnau 
Összetétel; Emberi szérumkeverék, melyb6n a kom

ponensek mennyisége a felnőttek azérumának nor
mál értékhatárai közé esik. 

Alkalmazás; Referenciakén t, illetve kontrollként hasz.. 
nálható vizsgál.and6 szérumok aJ.ábbi alkotórészei 
meghatározásánál: nátrium, kálium, klorid, kal
cium, foszfor {anorg.), vas, glukóz, kreatinin, 
húgysav, karb8Il:lid~N, maradék-N, össz-N, továbbá 
a következő szérumfrakciók: albumin, alf8t~globu
lin, alfa2-globulin, beta-globulin, gamma-globulin. 

Megjegyzés; Bontatlan állapotban +2- +IO 0 0-on 
korlátlan ideig elt81'tható. -
A HUMAN-tól- közvetlen ül szerezhető-be. 

Caomagoláso 4Xó mlliofilezve 203,70 Ft. 

SEHOTYP · Hurnau 
vércsoport-meghatározó emberi vérsavó 
Összetétel: A-, B-, illetve 0-vérosoportba tartozó egyé

nek steril, magas titerű vérsavója. Hatóérték: 
A- és B-csoportbeli savók agglutiná.ciós titere leg
alább l : 64:, a 0-csoportbeli savóké legalább l : 32. 
Konzerválószer: 0,01 %-os- mertiolát és 0,05%-os, 
kloramfenikolo 
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Alkalmazás: ,Az ~WO-rendszer vércsoportjainak meg
határozására, a használati utasítás szerint. 

Megjegyzés; ~ A pro a.mbulantia. szerekre meghat&. 
rozott módon is beszerezhető. - Lejárati idő: 
6 hónap. 0-5 °0 hőmérsékleten, száraz, sötét 
helyen tartandó. "~""-~~· 

Csomagolás: 3 X 5 kapilláris 30,50 Ft, 3 X 10 kapillá· 
ris 46,- Ft, 3X25 kapilláris 95,50 Ft. 
Az "A" savó festés nélküli, a "B" savó barna jelzés
sel ellá.tott, és a "0" savó kék jelzéssel ellátott 
kapillárisokban kerül forgalomba. 

SEHOTYP 
liofilezett, 
vérsavó 

Human 
vércsoport-meghatározó emberi 

Összetétel: A-1 B~, illetve 0-vércsoportba tartozó egyé" 
nek lio:iilezéssel tartósított, steril, magas titerű vér
savója. Hatóérték: az A- . és B-csoportbeli savók 
agglutiná.ciós titere legalább l : 64, a 0-csoportbeli 
savókélegalá.bb l: 32. K·::mzervál6szer: 2%-os bór· 
sav. 

Alkalmazás; AzABO-rendszer vércsoportjainak meg
határozására, a használati utasítás szerint. 

Megjegyzés: ~ A pro ambulantia szerekre meghatá
rozott módon is beszerezhető.- Lejárati idő: 5 év. 
0-5 °0 hőmérsékleten, száraz, sötét helyen tar
tandó. 

Csomagolás: 3 X l am puliában l ml liofilezett savó 
35,-Ft. 

STAPHYLOCOCCUS ALPRA-ANTITOXIN 
STANDARD Human 
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auti-haemolysin 
Összetétel: Staphylooooous alpha-antitoxint tartal

mazó natív juhvérsavó glicerines konyhasóval ké· 
szült hígítása, ml~enként 20 IE alpha-antitoxint 
tartalmaz. Konzerválószer: 66%-os glicerin. 
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Alkalmazás: Staphylococcus-alphaantitox:in tit-~r la
boratóriumi meghatározására, összehasonlitó stan
dard szérumként, a használati utas_ítás szerint. 

Megjegyzés: ":B Lejárati idő: l .év. 2--+-10 °0 hőmér· 
sékletű, s_záraz, sötét- helyen tartandó. 

Csomagolás: l X 5 mi 36,40 Ft. 

STAPHYLOCOCCUS ALPHA-TOXIN 
liofilezett Human 
i;isszetéteh Staphyloeoccus-törzsből folyé_kony táp

talajon nyert, liofilezéasel tartósított alpha-toxin, 
Ampullánként 4 Lh-t- (Limes haemolysans) tartal~ 
maz. Konzerválószer: 0,25%-os fenol és 0,1 %·m! 
mertiolát. 

Alkalmazás: A vérsavó staphylococcus-alphaanti
tox:in titerének laboratóriumi meghatározására 
a használati utasítás szerint. 

Megjegyzés: *' Lejárati idő: 5 év. ·2-10 °0 hőmér
sékletű, száraz, sötét helyen tartandó. - Közvet
lenül a Human Intézet-től szerezhető be. 

Csomagolás: l X l ampulla liofile7htt anyag 21,40 J!'t. 

STIMALBUMIN Human 
Összetétel: Magas tiszta-sági fokú emberi azérumalbu

min 17%_-os oldata. Konzerválószer: 0,01%-os 
mertiolát és l mgjml klóra.mfenikol. 

Alkalmazás: Az anti-D savóval végzett vé:r:csoport
meghatározás lmntrolljá-ul szolgál, a használati uta
sítás sZerint. 

Megjegyzés: Lejárati idő: 3- év. 2-10 °0 hőmérsék
letű; S;;"áraz, sötét helyen tartandó. 

Csomagolás: ·to X l ml gumidugós üvegben 28,50 Ft 

TREPOTEST Human 
Reiter-antigén 
Összetétel:· Apatogén Reiter-tr8ponema törZs tenyé

szetéből ultrahangkezeléssei nyert fehérjeantigén
oldat:- AZ'"aritigént 50%' glicerinnel tartósítjuk. 
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Alkalmazás: Komplementkötési lues-reakció kivitele
zésáhez, a használati utasítás szerint. 

Megjegyzés: If': Lejárati idő: l év. 2-10 °C hőmér
sékletű, száraz, sötét helyen tartandó. 

Csomagolás: lX 5 mll47,50 Ft. 

TUBERKULIN Human 
albumózmentes 
Összetétel: Human és bovin tipusú gümőbaktériumok 

szintetikus folyékony táptalajon nyert tenyészeté
nek glicerin tartalmú, steril szűrlete. Konzerváló
szar: 0,02%-os chinosol. 

Alkalmazás: Diagnózis céljára: Pirquet-féle cutan-pró
ba, Mantoux-féle intracutan-próba és subcutan
próba. 

Adagolás: ,.Hígitó-oldat.,·tallúgítva, használati uta
sítás szerint. 

Megjegyzés: If': Lejárati idő: 3 év. 2-10 °C hőmér
sékleten, száraz, sötét .. helyen tartandó. 

~ Csomagolás: l X l rnl 8,85 Ft. 

TISZTITOTT TUBERKULIN (TT) 
liofilezett Human 
Összetétel: Human és bovin típusú gümőbaktériu

mok tenyészetének szüredékéből tisztítási eljárás
sal nyert készítmény. 5 TEJO,l ml erősségben kerül 
forgalomba. 

Alkalmazás: A ~fantoux-féle intraeutan-próba kivi
telezésére szolgál. 

Adagolás: 0,1 rnl intracutan. 

Megjegyzés: ":B Lejárati idő: 5 év. 2-10 °C hőmér
sékleten, száraz, sötét helyen tartandó. 

Csomagolás: 100 TE -+ 2 ml oldószer = 5 TEfO,l ml 
12,40 Ft., 500 TE + 10 rrJ. oldószer ~ 5 TE/0,1 ml 
20,40 Ft. 
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t HÍGÍTÓ-OLDAT TUBERKULINHOZ 

Human 

Összetétel; 0,2866% N~B407·10 ~O p. a., 1,054% 
HaBq8 crist; pss. 0,2632% ·NaCI p. a. tartalmú 
(pH 7,4) steril, izotóniás pufferoldat. Konzerváló
szar·: 0,3%-os fenol. 

AlkqlmuJis: Maittoux_-próba 'végzésére szolgáló tu-_ 
berkulin-hlgítások elkészítésére. 

Megjegyzés: Lejárati idő: ~év. 

Csomagolás: 1X4,5 ml 6,90 Ft, 1X9 m1 7,45 Ft. 

TUBERKULIN-tapasz Human 
tisztított 

Összetétel: Tapaszonként 0,25 mg tisztított tuber
lrulin. 

Alkalmazis: Epicutan tuberkulin-pr6ba. kivitelezésé
re szolgál. 

Adagolás: Vizsgálatonként l tapasz. 

Megjegyzés: ~ Lejárati idő: 3 év. Szobahőmérsék
lete!4 száraz helyen tartandó. 

Csomagolás: 5Xl tapasz IO,aú Ft, 2ÖX1 tapasz 
34,20 Ft. 

EGYÉB SZEROBAKTERIOLÓGIAI 
KÉSZÍTMÉl\'YEK 

ANTALLERG Human 
in j. 

Összetétel: Human albuminhoz diazotálá.ssal kap
csoltp-amino-benzolhisztamin 5%-os oldata 0,01% 
thiomersaUal tartósítva. 

Javallatok: .Allergiás asthma, urticaria, Quincke
oedema, allergiás ekzema, Meniere-betegség, al
lergiás eredetű iritis, blepharoeonjunctivitis, con
junctivitis vernalis stb. esetében. 

Ellenjavallat: Terhesek kezelésére vonatkozóan kellő 
számú adattal még nem rendelkezünk, ezért ter
hesek kezelését nem ajánljuk. 

Adagolás: Beadás im. és sc. injekció formájában. 
2--3 ml-t kell adni általában m&:!odnaponként, 
40-60 ml összm.ennyiségig. Szükség esetén 1-2 
hónapos szünet után a készítmény alkalma.zása, 
megismételhető. 

Megjegyzés; +Csak vényre adható ki. Az orvos ren
delkezése szarint (legfeljebb három alkalommal) 
ismételhető. 

Csomagolás: lOX2 ml amp. !00,- Ft. 

LACTOBACT Human 
liofilezett 
Összetétel; Lactobacillus acidophűu.s, L. helveticua, L. 

casei és Kefirtenyészetek antibioticmnmal szemben 
ellenállóvá tett, n:u;tjd- tejben liofilezett élő tenyé-
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szete. A. készítmény nil-enként 4-'--20 millió- élő 
mikroorganizmust tartalmaz. 

Alkalmazás: SZéles spektrtllnú antibioticumok ·által 
okozott károsodások és mallékhatások megelőzése · 
és kezelése. Alkalmazását az antibioticum-kezelés- -
sel egyidő~en kell megkezdeni és az antibioticúm
ke'zelés befejezése után még két-három napig kell 
folytatni. 

Adagolás: Az ampulla tartaJmát l ml, a pa.lackét pe
dig 250 mllangyos (kb. 37 °0) tejben, teában vagy 
vizben felOldjuk és azt hasonló itallioz keverve, a 
beteggel elfogyasztatjuk. MegelőZő_ kezelés esetén 
csecseníőknek, gyermekeknek az am.pullából vagy 
a palackból naponta 3-4-szer 1-2 ml--t, felnőt
teknek 3-4 ml-t adunk. Fenilálió antibioticum
ártalom esetén naponta_ 4-szer 5--8 ml-t fogyasz
tatunk el. A kezelést ·az antibioticum okozta árta-
lom javulása után még 3-4 napig folytatni kell. 
(Csak per os alkalmazható.) 

Megjegyzés: lf4 .T availat ai szerinti betegségek meg
előzésére, kezelésére a kezelőorvos (körzeti, üzemi, 
körzeti gyermekorvos, szakrendelés orvosa) térítés
mentesen rendelheti. -Lejárati idő: l év. 2-10 oc 
hőmérsékletű, száraz, sötét helyen tartandó. -
A teljes ár térítése mellett szerezhet6 be. 

Csomagolás: !OX l ml47,80 Ft, lX 250 ml!37,- Ft. 

MANNOZYM Human 
(0,1 %-os Zymosan-szuszpenzió) 
Összetétel: A készítmény ml-enként l mg Saccliaromy

ces cerevisiae poliszaccharidot tartalmaz izotóniá.-3 
nátriumklorid-oldatban szuszpendálva, tartósitó~ 
szer nélküL A hatóanyag vizPen nem oldQdQ, _gh~~----
kóz- és. főleg mannózrnolekulákból felépülő poli
szaechacid-(glukomannan). 

Alkalmazás: A készítmény minden olyan esetben al~ 
kalmazható, amelyben a szarvezet nem fajlagos~vé~ 
dekezőképességét fokozni kívánjuk. Klinik8iUag 
kedvező eredmények érhetők el terhességi- hYJ)er· 

502 

emesis, késői terhességi toxaemia, pruritus vulvae és 
.rheumatoid arthritis kezelése-terén. A sugárkezeléS- .···.·······re 

----------,----" --~-- --- --··----------------- ------ -,-,---

sei együttesen alkalmazott Mannozym-kezelés a 
röntgencSömör kialakulását az esetek igen jelentős 
számában meggátolja. 

Adagolás: Felnőtteknek l ml-es adagokban izomba 
fecskendezzük. Az intravenás beadás kerülendő! 
Azinjekciókat6-12 napon át napont~ __ ~,.wásod
naponként ismételhetjük. Szükség esetén a kezelést 
újra kezdjük. A készítmény befecskendezésa fájdal
mas reakciót, káros mallékhatást nem okoz, ismé
telt használata sem idéz elő anaphylaxiás reakciót. 
Használat előtt erősen fel kell rázni. 

Megjegyzés; ~ Szabadon rendelhető. Lejárati idő: 
3 év. 2-10 °C hőmérsékleten, száraz, sötét helyen 
tartandó. 

.Megjegyzés: ~ Javallatai szerinti betegségek meg_
előzésére, kezelésére a kezelőorvos (körzeti, üzerm, 
körzeti gyermekorvos, szakrendelés orvosa) térít-és
mentesen rendelheti.- Lejárati idő: 3 év. 2--10 cc 
hőmérsékleten, száraz, sötét helyen tartandó. 

Csomagolás: lXl ml 3,10 Ft, 3Xl ml 7,75 :Ft, 
IOX l ml 19,20 Ft, 50)( l rnl 86,90 Ft. 



GYÖGYTÁPSZEREK 

LINOLAC EGYT 
gyógytápszer csecsernők. részére 
ÖSBZetétel: 26,5% növényi zsír (ebb{)! linoJinsav 

2,6%), 12,5% fehérje (ebből'_· laktalbumin 7,5%, 
kazein 5,0%), 56,1% Szénhidrát (laktóz), 1,9% ás
ványi anyagok. 
Vita.min·tartalom 100 g fogyasztásra kész tápol
datban: 

A-vitamin 0,052 mg 
B1-vitarnin 0,031 mg 
B2-vitamin 0,052 mg 
Nikotinsavamid 0,650 mg 
Kalcium pantotenát 0,320 mg 
B6-vitamin 0,090 mg 
Folsav 0,320 mg 
Eu-vitamin 0,260 mg 
C-vitamin 4,800 mg 
D-vitamin 1,300 p,g (52 NE) 
E-vitamin 0,380 mg 

valamint vas 0,65 mg 

Adagolás: A készítményhez csaitalt résziates utasítás -
szerint. 

Megjegyzés: Anyatej pótlására, -·to.vv:,áb~b~"-~;,;;:~~~!:r·········.·•j 
céljára: csecsemők táplálkozási z; meg-
szüntetésére ·az első 3 hónapban, illetőleg 4,5 (maxi
mum 5) kg testsúly eléréséig, 3 hónapos kort616 hó
napos korig gyógyítás céljára, táplálkozási zavarok 
megszüntetésére térítésmentesen rendelhető. Ren
delésre jogosultak mindazok az orvosok, akiknek 
gyógyító-megelőző ellátás keretében a csecsem5-
ellátás a feladatkörükbe tartozik. 

C.oma""'lás: 500 g 38,60 Ft. 
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ORIZA EGYT 
szárított rizsnyákkészítmény 
Összetétel: 50% rizsnyák (szárított). 50% tengeri ke

m~nyítő, 0,2% C-vitamin, 0,005% vitamin Bv 
0,005% vitamin B2• (Kalória.értéke: .390 Kal/100 g. 
Fehérje 4,5%, zsír 0,3%, szénhidrát_~-~.5-~~J 

Javallatok; Egészséges csecsemők tejlúgító rizsnyák
oldatának elkészitéséhez, hasmenéssei járó táplál
kozási zavarok esetén. 

Adagolás: Gyógytáplálékul, ún. sűrű nyák elkészíté
séhez 2 evőkanál (10 g) Orizát főzünk fel--% dl víz
ben, és ezt a 10%-os nyákoldatot édesitjük szacha
rinnal vagy Dex:maltannal. Tejhígításhoz l evőka
nálnyi (5 g) Orizát l dl vízben forralással felold unk, 
és feles tejlúgítás esetén ugyanannyi, kétharmados 
hígftás esetén pedig 2 rész tejjel elegyit jük. 

Megjegyzés: l éven aluli csecsemők részére, táplál
kozási zavaraik megszüntetéséhez térítésmentesen 
rendelhető. Rendelésére jogosultak mindazok az 
orvosok, akiknek gyógyító-megelőző ellátás kereté
ben a csecsemőellátás~ a feladatkörébe tart-ozik. 

Csomagolás: 220 g 6,50 Ft, 4500 g 80,- Ft. 

ROBÉBI A EGYT 
tejporkészítmény csecsemó'k részére 
Összetétel: 14,6% fehérje, 23,6% összes zsfr, 55,5% 

összes szénhidrát (ebből szabaróz 23,6%, laktóz 
31,9%), 3,3% ásványi s6. 

Vitamintartalom 100 g-onként: 
A-vitarnin~acetát 0, 74 mg 
B1-vitamin 0,58 mg 
B 2 ·vitamin 0,87 mg 
Niacin 5,8 mg 
Ca-pantotenát 1,5 mg 
C-vitamin 43,0 mg 
Ba· vitamin 

(piridoxin ·klorid) 
Biotin 
E-vitamin 

0,36 mg 
0,076 mg 
7,6 mg 
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Javallatok: Csecsem6k mesterséges táplála.sára alkal
mas, tejb5l, növényi olaj, cukor és bizonyos vitami
nok hozzáadásával előállitott tejporkészitmény. 
Az anyatej hiánya eBetén annak_ pótlására, űl. csök
kent tejelválasztás eBetén az anyatej kiegészítésére ad
hatá az 'elsiJ 3 hónapban, ill; a_.:4,5 kg (ma~. 5 kg} 
testsúly eléréséig. --4,5----5 kg-itál súlyosabb csecse- · 
mők táplálására a Robébi B tápszer alkalmas. 

Adagolás: A napi adag testsúly.lq~-onként 150 ml 
(másfél deciliter} tápszeroldatnak}elel meg. Ha az 
orvos _másként nem rendelkezik, ezt amennyiséget 
elos_ztva; napi _5~, alkalommal kell a csecsemőnek 

_- _fl:d_agl)lnt· Az ~et1Jt3n~ ha más nem tejes ételt_ (pl. fő
zeléket} is_ kap, akkor a ·tejadag()k száinát megfele
lően csökkenteni kell. 
Az egyszeri tápláláshoz szükséges mennyiségek kb. 
a következők: 3 kg-os csecsem6_n~k 2 adagolókanál 
tápszerpor + 75 ml {%, dl} viz, napi 6 alkalommal; 
4 kg-os csecsem6nek 4 adagolókanál tápszerpor + 
125 ml (Il/, dl) víz, napi 5 alkalommal. 
A fenti tápláJási ajánlat csak általános irányelvként 
szolgál. 

Megjegyzés: Anyatej pótlására, továbbá gyógyítás 
céljára: esecsem6k tápláJ.koiási zavarainák- még
szüntetéséhez az ·els6 3 -hónapban, illetőleg 4,5 
(maximum 5) kilogramm testsúly eléréséig_rendel
hető, minden esetben térítésmentesen. Rendelésére 
jogosultak mindazok az orvosok, airiknek a gy6-
gyít6~megelőz6 ellátás keretében a csecsemőellátás 
a feladatkörükbe tartozik. 

Csomagolás: 500 g 30,90 Ft. 

ROBÉRI B EGYT 
tejpőrké!3zítrifériy cseésernők' részere -~ 
Összetétel: 11,5% fehérje, 25,8% összes zsír, 57,0% 

összes szénhidrát (ebből. szaharóz 21,4%, laktóz 
35,6%), 2, 7% ásványi só. 
Vitamintartalom 100 g-onként: 

A-vitamin acetát 0,74 mg 
~-vitamin 0,58 mg 
B2-vitamin 0~87 mg-
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B6-vitamin 
{piridoxin-klorid) 

O-vitamin 
E-vitamin 
H-vitamin (biotin) 
Niacin 
Oa-pantotenát 

0,36 mg 
43,0 mg 

7,6mg 
0,076 mg 
5,8mg 
1,5 rng 

Javallatok: Mesterségesen táplált, 4,5-5 kg-nál na· 
gyobb tMtsúlyú csec8em1Jk tartós táplálására alkalmas 
tejből, növényi olaj, cukor és bizonyos vitaminok 
hozzáadásával el6állitott tejporkészítmény. -
4,5-5 kg-nál kisebb súlyú csecsemők táplálására 
a Ro bébi A tápszer alkalmas. 

Adagolás: Ha az OT\70S másként nem rendeli, az egy· 
szeri adag 150-200 ml, azaz IY2-2 dl tápszeroldat. 
- 4%-6 adagolókanál tápszerpor + 150-200 ml 
víz. Ezt amennyiséget aszokásos napi 5 etetéskö
zill 3, legfeljebb 4 alkalommal kapja a csecsemő. 

Megjegyzés: l éven aluli csecsemők részére, gyógyítás 
céljára: táplálkozási zavaraik megszüntetéséhez_ 
rendelhető, minden esetben térítésmentesen. Ren
delésére jogosultak mindazok az orvosok, akiknek 
a gyógyitó-megelőző ellátás keretében a csecsemő
ellátás a feladatkörükbe tartozik. 

Csomagolás; 500 g 33,- Ft. 

ROBOLACT EGYT 
tejporkészítmény koraszütöttek részére 
Összetétel: 17,1% fehérje, 9,9% összes zsír, 66% ösz· 

szes szénhid.rát (ebből szabaróz 8,6%, laktóz 24,4%, 
dextrin-rnaltóz 33%), 4% ásványi só. 
Vitamintartalom 100 g-onként: 

A-vitamin acetát 0, 74 mg 
B 1-vitamin 0,58 mg 
B 2-vitamin 0,87 mg 
B 6-vitamin 

(piridoxin· klorid) 
C-vitamin 
E-vitamin 
H-vitamin (biotin) 
Niacin 
Oa-pantotenát 

0,36 mg 
43,0 mg 

7,6 rog 
0,076 mg 

5,8mg 
1,5mg 
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Javallatoko Koraszúlöuek, ül. 3 kg-n/d. loisebb súlyú, 
1-2 hónapoe eaeeaemák átmeneti mesteraéges, ill. ke
vert tápláláaára alkalmas, tejblSI, cukor és bizonyos 
vitamirlok hozzáadásával előállitott .tejporkészft
mény. (Használható átmeneti táplálékként .dyspep
sia., ill. enteritis diétás kezelésére is.) 
3 kg-nál súlyosabb csecsem6k táplálására a Robébi 
A tápszer alkalmas. 

Adagolás: A napi aclag áJtalá)>an a testsúly 11.-
1/8-ának. felel meg. Ezt annyi részre kell elosztani, 
ahányszor etetjük a csecsemőt. A--tápszer kizár6lag 
az_~ orvos -utasitása alapján .és ellenőrzése mellett 
adhat6! 

Megjegyzés: Koraszülöttek, 3 kilogrammnál kisebb 
testsúlyú csecsemők részére anyatej pótlására, vala
mint átmenetileg dyspepsia.3 enteritis diétás kezelé
séhez l éven aluliaknak rendelhető, minden esetben 
térítésmentesen. RendeJásére jogosultak mindazok 
az orvosok, akiknek a gyógyitó-megelőző ellátás 
keretében a csecsemőellátás a feladatkörükbe tar
tozik. 

Cso_magolás: 500-g 30,50 Ft. 
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TÁPSZEREK 

ZAMAKO - foszfátos EGYT 
Összetétell 12,29% szárított malátakivonat, 49, 'f% 

szárítOtt búzaliszt, 25,9% répacukor, 5,6% zsirOs 
tejpor l 5o/c. trikalcium-foszfát. - Fehérje 8,8%, 
szénhidr~t 18,4%, zsír 2,3% (Kal6riaértéke: 381 
Kal. 100 g.) 

Adagolás: A készítményhez mallékelt használati uta
sítás szerint. 

Megjegyzés: A teljes ár térité.ée mellett szerezhető be. 

Csomagolás: 300 g 11,- Ft. 
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TÖRZSKÖNYVEZETT 
REAGENSEK (BIOGAL) 

DIAZO-l-REAGENS (Ehrlich) Ph. Hg. VI. 
. (V érvizsgálathoz. Amin kimutatására.) 
Összetétel (elöirat): 0,5 g acid. p-aminobenzolsulfo

nic., 5 g acid. hydrochlor. cane., aqu. dest. ad 
100 ml. 

Csomagolás: 100 mll9,20 Ft, 250 ml23,- Ft, 500 ml 
27,80 Ft, !OOO ml42,90 Ft. 

DIAZO-ll-REAGENS (Ehrlich) Ph. Hg. VI. 
(V érvizsgálathoz) 
Összetétel (elö"irat): 0,5 g natr. nitros., aqu. dest. ad 

100 ml 

Csomagolás: 100 mll8,20 Ft, 250 ml20,40 Ft, 500 ml 
26,40 Ft, !OOO ml 32,90 Ft. 

EBNER-I-OLDAT Ph. Hg. VI. 
(Mycobact. tubercul. felismerésére, Ziehl~ 
Neelsen-festés) 
Összetétel (eiOirat): 50 ml sol. natr. chlor. aqu. satur., 

50 ml aqu. dest., 2 ml acid. hydrochlor. conc. 

Csomagolás: 100 ml186,0 Ft, 250 ml22,30 Ft, 500 ml 
29,90 Ft, 1000 ml 39,70 Ft. 

EBNER-H-OLDAT 
(Mycobact. tubercul. felismerésére, Ziehl~ 
Neelsen-festés) · 
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Összetétel (elöirat): 0,5 g natr. chlor., 5 g acid. hydro· 
ehlor. dil., 15,5 g aqu. dest., 80 g spir. concenti-atiss. 

Csomagolás: 100 ml25,90 Ft, 250 ml40,- Ft, 500 ml 
65,30 Ft, 1000 ml 110,50 Ft. 

ECETSAVAS METILÉNKÉK OLDAT 
,,"..~ 

Ph. Hg. VI. 
(Corynebact. diphtheriae felismerésére, 
N eisser-festéshez) 
Összetétel (eliiirat}: 0,1 g methylen. coerul., 2 ml. spir. 

concentratisS., 5 ml acid. conc., aqu. dest. 100 ml. 

Csomagolás: 100 mll9,- Ft, 250 ml 22,90 Ft, 500 ml 
31,10 Ft, !OOO ml 42,50 Ft. 

ERRLICH-OLDAT Ph. Hg. VI. 
(U robilinogen kimutatásához j 
Összetétel ( elöirat): 2 g p·dime~hylaminobenzaldehyd., 

acid. hydrochlor (20%) ad 100 rol. 

Csomagolás: 100 ml22,50 Ft, 250 ml 30,50 Ft, 500 ml 
44,20 Ft, 1000 ml 71,20 Ft. 

FEHLING-OLDAT Ph. Hg. VI. 
(cukor kimutatásához) 
Összetétel (elOirat): 6,93 g cupr. sulf. cryst., aqu. dest. 

ad 100 ml. 

Csomagolás: 100 mll8,90 Ft, 250 ml22,30 Ft, 500 ml 
30,10 Ft, 1000 m1 40,- Ft. 

FEHLING-ll-OLDAT Ph. Hg. VI. 
(cukor kimutatásához) 
Összetétel (elOirat): 34,6 g kal. natr. tart., 10 g natr. 

hydroxyd., aqu. dest ad 100 ml. 

Csomagolás; 100 ml23,- Ft, 250 ml 31,- Ft, 500 ml 
44,- Ft, !OOO ml 69,70 Ft. 
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FUKSZIN•ALAPOLDAT (telített szeszes) 
Ph. Hg. VI.. .. . . ... · 

· (Baktérium vizsgálatához, festékoldat) . 
Összetétel(elilirat): sol. fuchsin. basic.·spir. (96 vfv%) 
~~- . 

Csomagolás: 50 mJ 22,90 Ft, 100 ml 28,20 Ft, 250 ml 
45,60 Ft, 500 mJ 69,90 Ft, 1000 mJ 134,- Ft. 

GENCIÁNAIBOLYA-ALAPOLDAT 
(telített szesze.s) . Ph. Hg. VI .•. 

. ma.ktériurii, yrnsgálatá!toz, festekol<Iat) . 
Összetétel (elOirat): soÍ. methylros~ cblor. spir. 

(96 vfv%) satur. · 

Csomagolás: 250 mJ 64,- Ft, 500 mJ ll2,90 Ft, 
1000 mJ 206,- Ft. 

GIEMSA-OLDAT (Metilénkék-aznreozin
oldat) Ph. Hg. VI. 
(Vérképvizsgálathoz, .Romanovszky-
Giemsa-festés) .. .. 
Összetétel (el~irat): 0,3 g_azúr-:q-eosin, 0,08 g·azur-II, 

25 g glycerin, 25 g álc. methyL 
Csomagolás: 100 mJ 27,10 Ft, 250 mJ 43,40 Ft, 500 ml 

71,80 Ft, 1000 ml 123,80 Ft •. 

GYÉMÁNTFUKSZIN-OLDAT 0,02%·os 
Ph. Hg. VI. . 
(V érvizsgálathoz) 
öSszetétel (elOirat): 0,02 g fuchsin,-basic., aqUa de.st,_ 

ad. 100 ml. 
Csomagolás: 100 mJ 18,50 Ft, 250 ml 21,- Ft, 

ml 27,~ Ft, 1000 ml 34,10 Ft. 

HAYEM-OLDAT · Ph. Hg. VI .. 
(vörc. lrsejtek számlálásához l 
Összet.e" (előirat): 2,5 g na.tr. sulf. cryst., 0,5_g na.tr. 

chlor., 0,25 g hydrarg. bichlor. corros .• aqu. 4est., 
ad 100m!. 
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Csomagolás; ·wo ml 18,90 Ft, 250 m1 22,30 Ft, 500 mJ 
30,10 Ft, 1000 mJ.40,30 Ft •. · 

KARBOLOS FUKSZIN-OLDAT . 
Ph. Hg. VI. . .···· . .__ ' 
(M;ycob;wt .. tubercul. felismrwésé)-e;Zfebl~ 
Neelsen-festéshez) 
Összeté'te1- (eiÖll'at): -·5 m1 sol. fuchsiil. basic. spir. 

(~6 vfy%) __ satur~_,-, ?O mJ.-sol. p4enQL.r(5%-os). -_.-,i~. _ 
' "·---- '-- ---" - ' -- ' -' ,. , ___ ,. -- - ' - - ·-- f,, ].'_ -. ~' -- - - '' '·-

Csomagolás: 100 mJ 21,10 Ft, 250 mJ 27,70.Ft, ' , 
~500 __ ~- 4:0,_70 F1;. ~O~O-m16}_,8_0_Ft~- : :~l~;~l-.~~H,_ 

KARBoLos GENCIÁNA-mOLYA-ol.':O:A:'f 
'Ph. H. VI.'·.' " '··''''' ' .... g ... • , .. ·· .. ,, .. ·.· ''·· .... 

·. (Baktériurrívizsgál!ttb:oz; Gram-f'l"~P.e,z) 
. _ÖsSzetétel ( elii~~t) :_ . _5 IUl S9l. ·t:rletpypusanilin._-.- chlor. 

spir. (96 Vfv%_) sa~~;·,.-~~? ,~_.-fol;:_ph~~-~; '(~%).~"'·· 
Csomagolás: J.OO mJ 29,2(1 Ft, 250 mJ 45,30 Ft, 500 ml 

71,40 Ft, 1000 ml 122,60 Ft. 

KÁ. LIUMHIDROXID-OLDAT 20ó~ , .... 
Ph.· Hg. VI; . . .. '' " l<. . "<," 

Összetétei'(~iiiirat)~ 20 g ~~--'-hYikó~d:~ &}~~:- d~t. 
, ,·ad_!OO_n:il~ ~-,,,,1 

Csomagolás: 100 ml 20,40 Ft, 250 mÍ 24,SÖ'Ft; 50o m1 
~~,lcQ F,t, lQOO ml,44,~0. Ft-·. ..,.,,,,>,,, .. ,:, 

KRISTÁLY-ffiOLYA-OLDAT Ph. Hg. VI. 
(Corynebact. diph,th.,riae feli'!m('J;:ésé~W:i ', 
.Ne,j,gsercf'!S~he~) , c ' 
Ös~tétd __ (clilirát): -_0,333 __ g_ h,e]\:~e-~hyl~~?S~· 

· >· Iin:·hydrdchlor., 3,33 'ml apU;: ~I?Óní3E!ntr~tiSB.~háqu. 
dest. ad .. 100 mL . . . . 

CsóinagoJiís: <100.nil.19,3ó Ft, '250 mJ 23,70 Ft, 
500 ml32,90 Ft;''lOOO·ml 46;30 Ft;'·',, 
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MAY-GRiiNW:!U.D-OLDA~Iü:~ph\1B:<i?-v'J:!< 
· ' {Metilénkek · ' eózin 'oldatíi~ :térvizsgliiiit1,'oz) 

Ö~szetétel_ (elöirat): 0,125 g m.ethylen. coer§i·_::_~Zin, 
:alC; met,hyl "ád.~.5~ __ m}. ;; ~~,J-<i~i·.:;,Ü 

· · c,ol!fugolás: olQO , nil 2Q,30 J,ll't. • 250 ~-~o,3t, 
500-rríl36,20 :Ft,rJ:OOD:-ml_:52,QO_;Rt~,Oli §J, c.\_,,, 

METILENKÉK~OLDAT'(telítettJszeszes)~·,., 
Ph. Hg. VI. .• , • · J,·,:c ,,~.,; ·;c,;Lw • 

. -~-: ,Ös_s~etélel _,:-(döJrat).: . :sol.~-; :ó;l.e;tp.ylél:l';:-)·tW~bll.-,_J.tpir . 
. _(9(i,.vfv:%) satrn,.-·-:r >i ';i .. ;I'{.:rvJ·_ 

Csomagolás: 100 m1 28,80 Ft, 250 diC 4g~8o Ft, 
500.ttú.·~9,~:F\,"IOOO nil r38,40 

{ji. i' ,·;' .-·>:_):_: _;;_-; (,'(].;-: 

NÁTRIUMKLORID-CINKSZULFÁT
OLDAT Ph .. H;g.VI.~ '•·"' .; .",~. 

• (N átrililriklb'rid =cinkszilffátos·''liáliumjodid
oldat -készitéséhez;•·Háged.o"li~ensen4\ 
vizsgálath()z) , ; •"•.:.•: ,;:,_ .• ,..cc<W 

. Összetétel ( eliÍi~at}:·::-~5. 'á ji~ft!; cili:d~;;/'5 [[Ztb'iLl Sulf., 
aqu~ de~t:.:··ad 100 ~,·. _____ ~ 

,'- ;rot·"•--', ,o. _I;_f[,p{)fi'_;,-, 
Csomagoi~{-''iifó' int '23,7ó-·'Ft~''2~0~- hll.-:al')itcr~Ft, 

500ml43,40Ft, !000nil66,40Ft.• ;•'•' ·•''l 
-LL :::~< ·. i:t;;j~,; ,•·F.n 

n-NÁTRONLÚG MERŐOLDAT \'FÍÍíőlös) 
Plí.'Hgccc Vr,c , .. , :ni · : •<· · 

Öss~tétel (CI~i~ai): sol. natr. hydr~Xya:· -n.: 
CSoDCigolasii 250 'irll":2o;4öi~t;.>sori ln'l!i)26;40 Ft, 

1000 ml-3~jft9í.~.B•:, ·};;,-,·;_i--id_U\6 ;j{ 

· o,:t'ü' i\íXiíióN'LÚ(; 1\itifu~tűl.t;:~"".':;•( 
•. (J/l Q m,6Jw'1 fh. H:g1,vr" ... c.~'" 
Összetétd1(elöittlt): 'sol.' natr-lhy-dróXjli/O~F-ni'L 

csoiri1iSolás: ').25o --nil '-l-9~70 ;Ft~. '-50~ :,;ful;.:o,24'~'9o ··;Ft, 
1000 ml30,10 Ft. .·J· ;:r~ 'iil·c;_ 



NO~~!ÁJ;'l'EIIJ.' ;oLD NJ' ;;;Ph. Hgl ~J; ;, ; , 
, {Lii:üwr,)iizl!gá~~oz> Fehérill Jrn~mt!J.tá· 
. sára)' , . . ,. , ,.,,. 
ö~t (etoirat): sol ... ,;.",on..'~lill'o,.qtt;c,;"t,;,.. 
. esiimo~~. !100 ,riil 25,10 Ft, '250 mL38;60!J<"t, 

:500.m'f.60,SO'Ft;,tOOOmHOl,gO Ft:•• ,. '' · 

NYL:ANDER•OLDAT>•Ph.•Hg.':VI}'. 
( (}JJk()r kjmut~tás~h()z) ' 

··•·DSsz'etéliÍI·(etiirat):•'l'. g kal. ;riátr::ct&rt.; ro. g rtatr. 
-~hydrrix}td,.;: 2; -,.g .. bim,tl •. , subnitr~-;' -~·qu.·. :-d~·-, .ad 
1000 mL, ,. 

Csomagolás: 'iOO .ml' 21,60 'Ft;•250·.mL30,lO Ft, 
500m142,20Ft,l000m161>10•Ft, · ···~ ··· 

PÁNDf.(;inA~,;:~h; Hg:'fi": : :, ' ,'. 
• , ;(Liqu();r: vjzsgála;~~oz. Fe}l~W': )rirrrutaj;ása) 

összetétel.( eloirat)q;ol.: phonol. ;..qu. satur. :. · 
Csomagolás: 100 ml 18,60 Ft,. 250'mt'22,30 Ft, 

soo.m! 26,6o Ft· 1o.g9 m1.36~0.Ji':b ·. L!. ··' 

n ~ÖSAVMÉRÖOLDAT (1 mtSÍo~) , , 
. , 'Ph. Hg. V:L ,,; . . u· , , .: ,, '"·C 

Összetétel (elöirat): l ml oldat ,36,465 mg HCJ.t 
i:~m~~-·-'r·J_-ú,_t_<: __ ·:_ .. - ,:"-- ·::~,;: .·;--_\T->;,_ 

Csomagolás: 250 m1 22,90 Ft, 5,00 imt; !26,6D, Ft, 

. IOOOD:Jl32,90Ft... , ''"' ., , 

O,Fn ;SÓSAV MÉRÖOLDAT i111Wmólos):: 
(0,01% .szuh)imáttartalOJnnuí1F " ··• 
ö~téiel, (~i9ir~~):; _2~Q:,z#:·~_al; _- ~a~---~~~~p.I.·, o,,Lri, 

2,5 mgohyfual-g~:bichlő:r:· oorros; . ~-":,i !,-__ _ :-

Mt!gj~~: "oiy$:1 -~lJ~~Ídiál,".-~h(i'~---hlgkij.üyo· 
I:!l,ok jelenléte-is_. za~Jitl,", nem-~(l.lpaM,_.:·,,,-_-,_'<,_,: 

:~ol~· 250 eiD\ 2Q,50 .fl[~. 500. in!.,~5,10:cFt, 
1000 ml 30,10 Ft. 
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SÖSAVASALKOIIOL Plr. Hg .. VI. 
(Mycobact. tubercul. felismerésére, Ziehl
Neelsen-festéshez) 
Összetétel (elöirat): 3 ml acid. hY.drochl. concentra
. tiss., .apir. 9(>ncentratiss. ad. 100 ml . 

Csomagolás: 100 m1 27,- Ft, 250 nil' 46;7o Ft, 
500 ml 70,40 Ft, 1000 m1121,20 Ft. 

20%-os SZULFOSZALICILSAV -OLDAT 
Ph. Hg. VI. 
(Vizelet vizsgálatáhózc'Féhéfje kllnutatá.s-
hoz) ' ., . , , 

Összetétel· (elöír_at):-20'g acid. sulfdsaJi~ .• áqu. d~st. 
lOOmL ·,.. . ' • 

CS~.ru.goláS: 100 ml 26,40 F( !Í50' ml 37,50 Ft, 
. 500 m1 60,40 Ft, 1000 m1.1oi,.:_ Ft. 

TÖPFER-OLDAT J'h. H~O'VI . 
Összetétel (_eliiirat): 0~125 g p-dimethyla.m:in'baioben-

zol, l g_phenolphth.; spir.·90nc., l}d _5_Q ml. _. 

Csomagolás: Íl50 ml 48,60 Ft, 500 ml 82,90 Ft, 
' 500 ml· 82,90 Ft; 1000. m1110,40 F.t. 

TŰRK-OLDAT Ph. :H:g'. ih. ' ., ' 
(Vér vizsgálatához. Fehérvérsejtek számlá
láBához) 
~ÖSszetétel _(hlOirilt)_: 1 g·-' acid. acet. -éotiC:,::;t:~:riil·sol . 

· __ methylrosa.nilin. · clilOr.---aqu- 1%, aq-.1.-;"dest. ad 
· TOO·ml. , • ··-: · · . , , 

c...m&golás: 1oo m1 rs.so Ft, 2so m1 2i;d& Ft, 
500 m1 27;80 Ft; 1000>ml35,60 Ft .• 

- -~· ,; . -
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·>INFűz1ós OLD'A:'fOKi". 
'''~'it·C \'·;'\}:~:,] j;; :-·;·,J;;Jj- __ ~j-~·{.J1ri•-lf'/;,T' .. -' 

\~·!!;: ~·:f·et!'t~r:nB·(~-~~·:li 

,~ ">~ ' 
"' :""' '. 

~:Q!GEl!I;;:Jr.~liW!klkw;tlré>Jii:J·. >''"' 
illfúziós oldat · 

,_ijss~J;éJ;el~_,Ji!It:-J:",85;_~Na+§l~-:Rt(l:;::'OU-;:;~s:;5,Rw!i!l1Jítel' 
--·-(azaz -literenként 4,54 ·g ammóniumkloiid~HA;57 ·g 

nj,ttr),~ori~f~-é~,.-.0;1?2 ,_g l,táliup1.klori4) tarla~ú 
stetll~ piio~!ne'IiteS;'·'i:r>Ot6iriás·--'elektroli~.::Híft1ft~ 

- -.. -.. '1,···--,M:f .:r;..\l'iL~_ ,;·.:;t-2-,:_, __ !<: P'J<: 
JavallaÚ-Metabolikus-alcalosis: · 

Elié~jávallatok; '·Máj~Iégr:Jíl~dE~~liyJ?h'il~I~'ff:Í~::t.~~i~ 
+>_J,~?~t,J?•.;:_(.:, "_r:,-,'·iJ"ic:.j ?,, i:'-<L./ i{l.súii{~t'J :_ o;;':;LE•-·-' 

Mkahitazás: Intrá"'\l'enl".s!.i.."1; es·i:J:p·piíü't'.tn"óh'án!, _)c x 
"-M:egj~; ·:.1-ckés~ft:rl-$g.*_!Í:;Z$r~~ÓJ:túvPf1;~!iJY~P ;f{a.r· 

tandó. ..r''i.< ,JL\ fu: (>í;f·f ,_.,-~l n· :s b~ IX2 
cHomagolás• 5óó nifli8;40 Ft. 

··! --~~·:; .r:'-j 
AJ.KAL!GEN Rúlliáil , 

irifúzios oldat 

'_:QSft!~~~'1h~~a:;Jqq, _B;C03,~1;5~(m~1~-t~~:<A~-~Uli
';;, -~~W~@~é;rit I3,;g;_ náttjum_'-l:údro~Ponát)etartal-

'mú steJ..il, piiÜgénmentes, izotóniás.!relek!tl'rolit-

:;j ?1~~· .-,;~-- ,~~~-: . ·--~t:-;_)~--~-"' ;T.~ t--F ~ :t~~~::-1,_; ~ 1 
Jav:.dl~l: Metabolik:u.s., acidbsisb~ ~az •ttmikOr az 

Astrup-féle standard bikarbonát éí·téke I~,mvaljli
ter- alá ·csökken, illetvC- aÍnikor- a Siggtiardc....__An
'dersen-félé-~ 'excéSs meghaladja az 5 mval{liter 
értéket. ---,_,. _· 

EllenjavaJialok~ · Metabolik'ú.s -'alkiíh:iSis,- hypernatr
-~mi-~'-" _respj,l;~tisJ:s ~_Q,gsi~_ jh_xpEITeapn(~)~.:-~oligtl,- . 
anuria. 
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, Al~l~s; ·>tntnavenásan, eseppinfp.zi.óhan., 1,_;;~,-". 
.., -M~gj~gyz&i 'A.· ké.sirtineny~ ·S_i_á~-~f1i'ü~·öi:héi~íi tar-

ta~dó. .. -·'_-~---"~--"'· "- ,.,,r,, 

· ;~·~ti~~~~s~ ; __ 40?'-tnl:~s;~7<Jt_~;:~~;:~; 
FRUCTOSOL5 

infúziós,oldB:t''' 

! ösSZe~tel:'·'·.Ldk~erikéilb'' so 1'i--: d:1triilit6>t: ~tkttruffiü:~te-
ril,_ pirogénmeni,es pldat. · -· · 

Jav~l~tik:'Hypeit~lli~~,_,á.k'h:id~~ÚO;-,fólYtúÍ(3fip6ti~ra 
és. h:!l-~~l:!~ltqvit~J,I~, .P!\4pgf~ _:-~épzés, -za,y:a;ra 
eseté:fi'.-'- . ." ;_., · -~>--'.V c:c:>-2-Lc·; -ir- '':~--~~.iL. :~·;}.:y·-.::'-~ 

-Ellenjav:{diat: Hypotoniás hyperh'Yill~Uo:~;~\tfu'ri:U'~ke-
Lc,·. zé.ci).és.fruk;!ióiin:.toleranciá.. .-;:/·! ,_,_; .. >_t.;:.,-_,.,;-~ 

:~~~t~~~'~i~ttt~Y:~~~~,~:-~,~~#~úzi~:~:~~~,.,:~_:~r 
-·~·Megj~fi<és{·A készítméfl$·:szár~:.·_. híiyöS:rhelyen tar-

. tando.~ ',~- ~;·--, · · r· ,:Jfr;-: 

Csoll!l!lgOiá's: -500-ml (Ármegállapítás_ alatt;)::;i;_ H_.,- .· -- ' 

(I"RUC}Tci)SOL l(), ,Efúman · ' , c 
inl'u:zloil oldlít"' , " ", 

-:-c;,_- / ''> ":_.-;, ,. -; , -.:.~ ~<~'--' ._ <;- .,;:_ J•.-;·:~·:~~<!pj. :-,_,.<:-::~.\ _-, 
~:;·Öss:'!lelétel;, .. Litel.'e'~lilk'l093~ _d-,.fruktó~ t·&r,t~i!- ste-

.;ril,<opirOg6zp::p_flnte~·r0Id~t;c>1, .\ :;:- ;~n·'" '''"'F:-.ú~~;-

Jav~Ualok:":: i:IyPerloJiiáS_ dehydratiq; _ f~Iyadé~6f,iásra 
-:. _:éS :J,ialó:f.la:be-.;titeli'r,endogén_--i~p~S';)z8.vara 

~~~l~~~~~-2~~d!~~;~~i~~;S;~g,~~r~;iW~rge-
zés).~.s;.fruktózmtolerancta. ___ :·. .ú·:;-- -,~:,J:'-.:-~~ 

-''.c;Alk~:·,-fu1ir:aiye~sa,p_;,_~pizjfú'~P.n.} v n 
-hMegj~s: ·k'k'ésiftifiéllY.?~~~r~"; 'ÍtűVm{lilii;ién: tar-

tandó~ - ,,-,<:e_·;; .,.~,J '.:~--'.J-'-'f'--

Csómagolás' 500 mi (Áhilligálllipltái alátK) '' Wi 
:!r.;,,;·. -~Jri:-,•_r "'F· ,If;,o.i,n,,,- "":!-L '"~''';Z>:-:·, 

FRUCTOSOLdD.E'"vHumall"i·zéi,•'' 

-:rl~~:~~~-:,~l~~~-,-~~~:~;~~~-'/ '"~-~;:;.:·:~';:~,;_,_. ,,, __ ·- '· :,_ \:,.1 

. ,J;;~s_z~l#d:-. ~tere~iillt-<:'W_O. g_:d-~tóz ,_~_)50_:_g_;-'étil
, aL4:?l:lOl :tartalmú st~ril, pirogénmentes .olda-h:-:~ 
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' 

Javallatobcliypertpl\iás dehydratio. Folyadél!pótlás· 
ra és , fokOzOtt·'·· oka.lóriabevitelre -end,ogé~ , -~~ 
MPv~ za,vara ~M~h. · -- -·- ·- -,--; · --· 

Ellenj~vaDatok: Hypotoniás, ,~Yp-er:l;l~~at~gSP~ér
gezés)- -és fruktóz-intoleranma; maJparenchyma
ká.rosodás. 

;~·-.;:;_ :; 
Alkalmazás: Intravenása.n, cseppinfó;zi~b~ _ 

., ~~ó-··-~: -~ :ké,s,~tm?ny száraz,, J;tfír?s: ~~~y~~.---~~r-
tand · _ _,., ''"'"·;;, .. ,."·';'·' ,;,. __ 
~~:500 !'ll (~?~á:l)apitás a)at~,) cc• ,. ,., 

f5%2l.~·'HUM-AN A':mtooN ií.Urilim,, . 
irifúzioii o)dítt . .· . .. . , 
-ö~~~:' --íiliriberi~ -~rpfu~a:.-~t~alk~~~~; 'eij'k~ai 

e16áJJítpti; . __ alb~W,fraJwióján_a~ .' -_~5,%~,Qs_,, '~-q~t~~ 
A sószegény _Oldat 3% 'glcikózt éS_ 0,_3_32% _ '(0,02 .ini) 

- ná.triu:mka:P'cilá.tot :'ta.rt.a.lmai. ·-AJZ úSSz~:fubérJEFtar., 
talom legalább 90%-a albumin. o'J~;'''--:é 

Javallatok: é' •. ,.... •• ·· 
B e l g y 6 g y ás z a t. Hypalb~ae~_áJ;>an, kü
lön,böZt5 eredetű_ viz~~tenti6ban <aeci~;;·Oedeiit.á) 
eí6:mov..dftja_ a_z éxtraVasáJis fol~@i. ~elii~:y:pd~_át, 
ezzél-'fokozza ·a-'diureticumok hatását, így a ko~

' PéDZáoió eléréséilek ·hatékonY· eszköie. · Hé.tá;sa, ;frü. 
· -lönösen hepatogeh "éS néph'rogen·oedelnákban.·érvé-

--~:.,~~~--- '- ~á;~s-z:-~-~- :-A io"f;'~fh~~.i":' iolt_~-ibl.T; ·ki
. ---~~tre1~rölitetfui6dá8bk"ekt&t~- p'ra~~Psiás 

áJI8.pot~~ban, ~ fokqzott érpermeab~taB_· Jl:ii~tiii a 
dehidr8ftláltf 'hátáSK'! késZitiriéri Y" ei6nYö$D.o'1_ltWBJ.-
mazható. --· .. :v_,-.-·- .... -···· ," ·-.-ú;--.;:-·· 

Alkalmazás; Intravenásan alkalmazva a vérnyomást 
és a.-plazmatérfogatot·:n-öveli;'.'ezéi-t_ldilöiiöitó~hsi 
Sággal' kell eljárni decompenzál"t! ,vit\urn.of'- ;h~r
t_onia, nyellScső~_yiss_zértágulat,,~~-ott_hagiM. _,~~a: 
thesisek~ ·ainiriS:tstb.· eseiéoon;'vitla#l'int id6si_!3!iY"~: 
nekilét • · · · ~·~ • ·ic • · 
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Adagolás: ·A beadaodó mennyiség függ a hoieg Mta
~s á.lla.po:t_ától, ·a bemokoncentráci({foká.t'ól il
letve az albpmjnhiány:_IQ.értékétőL-:'lúónikús:;chyp
albuminaemiá.k _; (nephl'osis,-- _máj-cirrhOsis) -·::.eseté
ben naponta 100-::-:-:.200 ':zpl-t _ adunk_ plill.da?dig, 
amíg a szérumalbum.iri-Szint- nem ·n0~6dÍk. 

· Koraszülöttek hypalbuminaemiá.i esetéÍl ~8.gy _azok 
megelőzése céljából hetenként 2-3 izben 2Q:...l-4{) n::i:l 
bMdása ajánlat_ós. _ ' ·-,t-:-'<"' 

Megjegyzés:.~IO -0 0 hőmérsékletű,száraz hely~ kell 
tárolni. A készítmény- -'tart6sit6szert, nem', tartal
maz, ~-Zt§rt ll,z_ ii:Y;~~- fe)py:it_~. JIJetve_,a, _dl;lgók .át
s~á.sa u~_án aióD.Ilftl fei·ke~_lia.SZriá.Ini~ · '· - -., 

c..imagolás: 100 ml287,;0~t. . . . 
v· - ·' , ;. ' ,_. ',• 

25%"os HUMAN AL:IJ't.JMIN H:u!lll.:it 
infúziós oldiit · 
összetétel:_ EIDbEiri Vér_Pfuimti ·etil.aÍkÓhol~--~~ljiras

sal elő_állitott 'albuminfrakciójának '25%--ós 'Oldata. 
A. sószegény oldat 0,~32% (O;Q2. mol) nátrium
ká.prilátot tartalmaz. AZ össz~fehérje tartalom leg-
alább 95%-a á.!buinbi. · · ••• · 

Javallatok: _ .Alkailllazása különösen:- sebéázeti:_ ihd.Íká
ci~~- eSe~~ ~Q9~?-lt~·. VérZés, égés_,-_.tra~-i -fagyás 
_vagy __ inűtét -által k:i.~áltbtt sho~.kO~ állapb"tZk ese-

"tén/Agyo9demák ke;;elésénél. · · · ·• · · · 
"._ '- < :-'. - -'t- - '-~ -_. ' 

EU8ftj~vallat: 'Ak_ut ~e~e~légtelenség~ 

AlkaJmazáe; .In.traven~n~ Nagyon"" Ia.ssan··~kell ad-
ni, --~vel- a ·keringő vérmenhyiség;_ az -&bumili víz. 

·~- megköt.ó;;képessége miatt .. igen- gyorsilli-nőhet és 
·;;--, __ ,ilyen módon keringés-túlterhélés -alakulh.a.t ki. Kü
,~-' lönös--óvatdssággal kell -eljárni- decompenzáJ.t vi-

tiumok, :hy-pertonia;_ nyelőcső-visszértágulat;.- hae
Jl!._orrhagiás diatheSisek, an,uria stb~-e.Setében_/:vala· 
min~ idős egyéneknél. -~ 'c ;_ ... '·: ;.-• _, 

-~OilíS:: jÍ_-be~imdtS .. nie~)4Sé~ ~-:b8t~g ái~alános 
'állapóta,~"'á hemoJ(Oricéntráció ~ .é:Z"t~l.VeSZtett vér 
mennyisége szabj& meg. Átlagos adagja. sebészeti 
~teknél :d . mlfkg --óránként. ·_Maximális-_::.adágja 
2. ml/kg órállként: A beadás sebessége milxim8J.isan 
2 m1 poroenként. ~ · 
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csökkmr!:· 

G 22 

AlkalmaZás:. · Intra:vená.Ban; csej)pinfÚZÍ.óbait;:p_élhlZá
rólag_ nagy vynába~. la.<isú cs,8pps~ámmal _adható_ a 
ha.SzORJ.ati ··iltSéÍtas-szerint: '· ,- --- .:;.; ~-- --~-,--:);/;;t:3-<>Y·--

_,,nr;u.< 
Megjegyzés: A készi~inény. s:W:raz~r ~J\yt?sJl~ly~ __ 't;~r-tandó.. -~ · - "., __ c_.--· •. _______ ,_.,,_(,, 

Csomagolás: - -_.-oc::.zy--__.,. 

400 ml oldat készítésé~e~-S_zükSégi;ls pTJl~iif!':pi4QJ 
szer 67 ,-:-c Ft, lOQ.- ~I_ olfl~~- ~~~~~J;t~;(z._,~~ges 
pulvis +Oldószer 56~- Ft, 5X'5 m1 oldat készíté-

:"'_;_,) séheZ ·S~i::iikséges- pulv;íS ·+-oldószér 100,.,-~-'--'Ft.·-·-

1\'tXN~s&t? A' R:J,i1\i~l\,; ' ~: ' J, 

J'Jriíúúó~ .'Old~ t ;,,c .;c, 1 , 

-c'Ös,szetétéi~,Li~ént-·IQO:{t· d':illannit 'tattaJ.iiiú· ste-
.2.,::_; ·ri!~ p4:0génmentes:oldá.t~-a: '· --' _.,_ .-'"'-. :·{; 

JavaUatok: .Akut veseei~g'tel~nség, úgynevezeti'-1-lhoek
. vese kialakulásának·_- megakadályo:Zá&-Íi'a~mieri:íi-ép 
'veseiT:lűköd~ betegeke!'- ~~g;z~tt . J;:iter~edt_ -:~Ű~é-

. ·;g tek esetkii"prOphyi'ii.ciiltti.San; ·eri>ItétdtÍ7 dJW~~'"' el
éréséhez; nephrotikus, -Ca.rdialis, hepatikriS- efé''detŰ 
oedemák, -az agy és:sZém kótosan'fók?ZOtt:helnYo· 
másának csökkentésére·., · 

Ellenjavallatok: A.k~t -tul:mlari~ necrosis·~-,Súljq(~---
dialis decompenSá~i?}~~ ~,~r :-,_<,1 ·--~ ;··:· _.;~-~~.~::>~-~:- '· -.1:· -~-~t-

AJkalmazáS:. IntraV~h&~á.U, 'éseppi~úzi,óbiiD.. ' 
--~~Ji~~~i-~-A' i~éSiít~~ny- ~~iriii~- h-h~~.s -}iejyen~~"' 
1 .·Cti:indó.- >_ " • ·- • •• ' i;·," • c' ' :,:;" 

• , --; ,' 'H• - " \)' i:·!i-'" 
Ci~olás: 500 ;1nl P,1,_"30,Ft~-p"' :-.~ L, 

MANJ'IISOL B Humari 
--•infúziós oldat'' ,,,,- ''"' 
>-,-," · -.. ·,,,,-., •• ~, .. , ,._.--'\.i .. ·'··'"'-"-'-----0 ."-'!' 21, .·_;:,r,:.,_,-1 
-'öSSZetéteh ióO-- nll-eÍ:lk:élli "20' g --d:man-óit t~i~:~lmú 

steril, pirogénmentes oldat. 

Javalla~: M~'f;lfr6l;'k f:1l~égié;M~~.' sE- 1' ~.n<~;,[. :>Si i 

·-Eneuja-valbitok: .Akut tuhulariS n'ecrÓ:siS; Súlj-ós "c'lir-
dialis decompensatio. - ·· ··· "· 

~kabit&Zhi.ilntr3:~~ijA~_j:in~:,";;-- u1' '"Cj ~ 'é·_>f;.i 
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~~~:- ~-~ati. u~~_t'ás.-s~rint 
. ·. M~j~~:-'A:-M§Zíttnérli: Sz&r~~~-h~v?S~~l;&tr t_ar-

taitdó.·. •' -----<-·-· _,,:<:.' - . '' ' - ,_ 

'rs.®.;Jii,iás: t x 11io'ri\1' so,:c_·:Ft: 

PERIDISOLI~n·;;Human .·· 
' ..•. eritonealís"dialiiáló oldat . . 
·Il,.-,)\ ;;,;);', i:< '-• ,-' . __ '" -- -,-~-,~--- ; _,,," 
Összetételt cNa.+-l-40;-~-.ca+:+4;~·Mg*+1-~5;:;Gl7:1{)2;·-.lak~

tát"'~3;5:•mvalflit, .(száz Jiterenként 5,64 g nát
. J;iUJ:rj]porid, :0;22 g kalciutnl!lorid,. 0,0,7, .gnm!>!lA~• 
"zitnDkfOrid; _: 4,88 ::g· ::_~iiiiFlákt.á~)-:}~'--_-~tefe~nt 
15 g glukóz tartaJmú Steril, pirOíílinmentéS• Oldl>t. 

· Jín·allatok;:Akút.:.ils' i<j.ü!t.~ ~lenség, 136''·:.f<i; 
lYadék- és sa.v..:-bázis-háztaí-táktzavarai; :mélgezé-
sek. ''_\ '-c.;,-. 

. -Alk-almazás:-Használati :utasítás:szeririt: 

')W~~~~' A ~ÚnéiÍy, ~~. b{i~ö'~ JÍelYeri- tar-
- ';::i@d,6.'·-~-::·:~,_:;-.:- i-'• -' /'·::·.;i. ·.\'_-_,-'\'--~-::·::;-_,i·:~,_--_ 
.Csomagolás: 1000.rn,F6l,l0:Ft. " .•.. 

Csonlíigolás: 1000 nii (x;,;;.,,gÁ:íkJ>Ítl.s';J;.:i,t.):,> 
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PERlDlSOL 2~D Human '' 
pentonéalis dialí~áló oldat . 

. ö~tcl:)~aj:i4o;:,~c&+t4; -Mg:r_t_l,5; _Cr:;~_i02;,.lak. 
~.t?t.A3,á~ mvalflit:r,i_azaz,Jiterenként 5,6l_,.g,,ná.t~ 
~umklo~d;-- 0,2~---g·: ka.lciumklorid,_-_-:_0,07,o,;g:,r~
ZIUmklon~.- ~,88 g __ nft.triwnl~tátt:-~-~literenként 
70,gcglukoz- tarteJ.mú.Steril,·.pii'ogéniileD:t~ldá.t. 

J~~~~:_ AkiJ~- ,T~-- idü~f veseelégteléllilé~~ -~:_ só-, 
fo~yadék- es :~~!~b~há:zt_art;Ss' 'za\J-8.rai}ian, a 
-gy6gys~res terá;piának_' ellél:úUJ.ó- ·cai-d.ialiá;-__ :·hepa· 
~, -y~_gy ~~- eredetri oeder:Hák'.esétén; í:nérgezé· ·sek:· · -. ··<> .,, , __ ,_ -, ,o,:-~,-, '.- ,:/ -,:-~,,"_ 

Atka)~~·Jg~-Használatiuta.sit_~ ~rint_. __ :,-, . __ -·;s -:> 

Megjegyzés: A kés#_tmén; száraz, -~úv~~- h;~ex:;~~-
.J;andó:. ,;, ·. ' '" .)., . ' . 

Csomagoláíiő 1000.IDI 63,8ó'Ffi~' ' •' . ' ' 
:·;_ ;· . :., ,_:J,l\ ""\>i"<',; . ~-:·:;·--oc-; · .. 

PERlDlSOL 2~-slt HUman '·n:l;, 

,P,~r,it!)n~alis flt":J.izáló oldat ,, . , .··. . ... ; c;:n!:; 

Öss~:--Na+'i~;_-~K+-4;--Ca++4;·Mg++_J,5;. CÍ~106; 
<~ktat · 43;5 mvalflit\•'(ázszliterenként '5;64 g nát
: nutnklorid, 0;~0- ·.,g"kMiUfuklorid;·--'0,22;.glo\ka]cium-
~d~"'i_ ~_,07 --_g -tni.gn~ziumklorid;>4,88 :.·g~:-riÁ.trium
~t)··és litereuként·70•g·szo•bit•torto.b\iú'Steril, 
pu-ogénméntes Oldl>t .. ' ,·, . • .. ,, .. 

JavaJl~tokóCAkút. &i 'idÜlt' véi.e!égti,IensAg;0 li)' SÓ-, 
folyadék:<'·_és ·: s&Vo...;_bázls-líáZtBXtáá? zaV'a.táibaD··.,-, a 
gyógyszO"\'s ""'l>piá.nal<' eJ1eriál!ó . esrdiális; His~a
tik~c·""gy má.\Veieíiét!\ Oodemák'ésetén'·•fuérge-
Zéaek..~f: - -· ;-,.. ' ,'"' ' -~----,-·,i; 

A lkaJ_OiizáS':'Jl'iUIZUá.lati-utasítás; szérió.t• ,,,;),_;c· ~-:J.::t;e: -:- -· • 

Megjög,Zés:' A ké~zítDl'é~:ry száraz, hűvös helyen tar· 
·. tandó. ~~' ': -~--· .- -; ·- f.iJ _,':':.:~~L-·(~~) 7:~ :.>I-.-:~·-;:; ;J~;-_· 

Cso~lás• 1?00 ml (ÁxtilogMiapltás &lati. j 

5%-os PLAZMAPROTEm: .:;Hu;n~"' 
infúziós. oldat · ·'''""' ., 

· Ös~étel: Emberi -~i~i~a- etilatk~~~~~-?~jM~ 
· ... - ·elóállito_tt ~lbuminfrakci6j·á.n&~.5%-os"ol~~t~: -A só-
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s~gény_ oldat 3_%; 1![1,~<?~.~ éS{}l,!3fJJ_p•.;:(~j-9-~Jw-9lt 
nátri1.unkapriláto_t,:,\~~aW~-r ,-,{\!? · ,ö~zf~.4~ri,e_;~~r· 
talom.legalá.bb SIJ%"-'á!)~.lbü'mill;':;'-} ~:L"'"""''·~y~_o. !-,~ 

Ja..;~iái()k:; HaJ ·a;;--;t:8ringlf\-if8r.aí'e:ritfyűleg&b~!milY~n 
-:u'" ö<q~i;á1!Jfógv'.a9;bsö~~ht._i-':_tqVáOl)ái,c;"b1.li VéJ.iZés;L égés, 
--~'lli»á.i',fagyAS!WJi:4,'J7'lliííf.et.-BliliCkos}.áiláy}otöt-•vál-
. •'-.. iöttjÖ! ,_,,~ (C.;i.-i?i;c:f-;F.H)--,,j.?<ii g?} ,_L;-J.-fJJG!J;:: 

~t.r.a~e~ahr;rok~l-~~tt. :aí~-~~Y~t .. 
és a- P~#n-a~rfogat~~:::ÍlÖVf'~;-~ _e:zért J~:ifl9p.ö~~va
tosságga1 kell e}já~f.<m~~P,~~l}!P, YMt\~9*t>~~~-
pertonia, nyelocső-VJSszertagulat, J:.taeillorrliagms 
diath~ek,.. anuria:..~h:_:r ese~~~,:..::faJ~~!rd~ 
egy~neknél. .- : .. _-'· '·'_"_'-", '-."' !-::.": .. ~ :~-\J~.t. -J~',''~~~ "" 

Adag~láS: -A l:Íe~itid6'~~lffi~~~-;:;~Líj'~llig-;fa.Í~Íá
: ,1_· ~n9s\ ~]:mt~;}p,: __ hémoJwp.c~:r~~é$~~';\3~tt 
-:;:_._·-fV~r~~$'i§~~Qj!i!))Jeg,;J(~géshéa.f~:K~•ck-
-JS'~r:b:I:Pl-:,! a.2 ~~ ,f.~attel~:tilJ;tag:y$:~, .m~ua~,,!,t{ he-
-:-r_ErWO.~J!~~i$f'Z~zr.~~~-~·n~O.tl,b.YP9pr.9J;ein-
,0.· ;·_;m~.$~téi:h~ru)~9.i:Y~~1WL~~I{~ffi- Vi

szonyok ezt '. :í:p_egepgedi,k; ·:JY.4gy:·-i;~v;($~-

•. . b'l";WP'i~t)fffii~\Ífoltffi~iá~"P ~Nl':*"'J'!!~Í'Ór·: 
~~·· ~HHPJío";éráéhlcti>.;sz# . .,..':l>lílyen . 
~;:{::k-ell"~~@~ 4L~-~~~~ij.~ffi~Qa~~y~eJ:P:i~~r.-__ :- .: 

-,..-. ·,_\t!!l~~;Je:OOW_ ~zc,MY.:~gek:rWWiili~lilf-H_J~tí~,Si-;;ditgók_' '. · 
· átszffr_~:a.utan ~~rin~l'fel kelrha$~~::_f):_4~~ _ ·' 
Csomag'olás:>L001mlil:fli,~ll,1ft,>a.Q.Q\.;;it~7~~;1it, 

·. · · t::Y{;:(::.-~ ·L,_;~_··i:<~ :~~:;_·,~h:ó_;---~j:,()ili-~l~i66>J:_-;_:~_ -i·<;;,;:;,Z~iifk~Jil 
RHÉOMACRODJ;;X ló% ;H'j1man \F";(; .. 
izotólli,ás:.NB.Ol~~Shi 't,y,--{j~;c i ,,:;i,1D~:;c:.ca-~á::t 

(Ph:~~,~~~~ri\_B-l}J:~~k~;_AJ~j~i:.i\ J~"!t en'";,_~ G 

ö'1,":!'tRMI (átlag molekulasú!y'kt;:J(f'ÓoÖ\'ib g 
_,_,_,,;,-.~.á.!;J:itn::P::J~blOJ'~t;_mn._pw.).-_m{;>; , __ n":m_':f :(·-c·}_;~---:rO_,J.;l;g 

- .. Aqu~I_®at_.·.~:e~o: ~,j "l"~~ i: .;l;,r-fbJi~t~~-~:~p::~}~i_q~!Zf ,'!99 ml 

q ,i\(\ 

·:::;:i 
--~'1+1 

"'''"''"; 
:;t4}-! 

,-;::g;;; 
'<;~~~~,: 

-,~6ofuagoliis: -'5fio ,l:nlh'43;80' Ft~i6')~ \i.o():~I :>f.7--?ÍO -'Ft, 

R.~E;~A,:~~~i~~~r~~~ ':#li~~~t·~~:'~' 
5%"os·glukói.óldatban•. ,,;, ,., ,,., ., 

-dPharJllapia ,AJ3cllc!PnCia) . ,;;.. ;· · 
Összetétel: .U>9,;_.f r:-~·-
·u;litrilnRM~·~ilt!ag'ihoii\kii!.isulji'lib!'ifli·uoo)"1ll g 

- -- --------- -- ------_--_--_--_-_-_:_:__:____:..=:;:___;;;··;;-;;liil':iili,;;';;;;;;-___ _c:____c_c_c:___ . 
f-

.,_.t-----------



Glucosum pro inf. _ _ _ . _ , ,_- <,_-;;;> -.: Ai g 
Aqua,~esp. Pro. i~j.-_a,g,,y-;-,_.,.,- ;._. __ ,:/":·:;··-·.->)· :,1{)0--ml 

"' ;~-~t;méi:ly,csak~zokb~:~ ~~,~
. ,~mt(!t~_--':~:~or _ -_a_ "yese ~!•r,h?m,kJf_Jjd.:M._yfo4tsztó 
,~~~~~ö~eJ;~:t!_~az,~r-~_a@!J1~m;t~ 

__ -l9Jm~~~-%1M.~.:~WtAAg~ -~c.~gyJ;?~P.-i'-~-~~~-rolit-
·<·:'_~WteJ.Y.)W!'~tQ.~--~~::-ú~-,-- ~-:_~y:.,.·:--.-:':·- ·-:; .-- __ :. ~-' 

-:Q'j§r!H!P,ilteknek éS_~eri;l~~k a.:vesék r8latíy._éret
:le~~1mia.t~--~.csa.k_-_gluk;6zos,;_iJW"t:~-:;~yJ,ium
klór.ldmentes .. R~~de:x;. :1-P;%:-~ap.líaad~Yf'SOlt. 

Ja~a~~:- ·#3)i9_~:~:~~géé._·:~7einö!>~YP~~tit~. 
~' ··;e-~~t3~~2;~~:f~~~~~-:~~:~ 

plile~tiS, ···UlcuS;_ CruriS~. _. Ra~aud-kói-· .. ~'ikáh!ÍávaJ.; 
· 'nem,v~egfelcl9~~~I#ft;;éss:v~-'~~(~t>én. 

A thpqmbosis:vrophy~ ~IJt\lJ§k~-PostO_peJ_ativ 
szaliban., ,A •loca,lis .lieriqgés j~yi''''"ka· ~;a ;~>;ansz

__ plant&.:twn~- a; _-thrQmpP~r-v~~j-7~~~~ 
.ér- ·és ;plasztikai sebészeti eset.ekl;:mp..~-~ neo~ 
nator~-,_és csecsemők.intoxi~ti,oja_-,é.se_téJX, _:Vér-

. : -~~ri~r:Veit ·transzfúii6ja. ~'~tén·_ -a'"tiiiőkéi)és~g- ja-
, ;,yf~á>líia. '". '". .,. 

EUe~ja~aJiatok: _v~~zékepys~ --~~lá:.~~Jí~:;,r;~~idáui 
tnromboeYt9Periia -esewn·-'<'W!YoS'·lJd.MOiitp'eiiliatio 
~~v~~-"jákö:Y~l~l~~~;9ól~íit.éSet~k/ami: 

· · ·k"or~''iiextráj;\he.l:·; szemBen:~ ··m§.r ,:előföídü1t·iftWiérZé-
k' ~)o~-ics-·--1 _ . ..,:,_,;:;:.~---~---:: .'f-!:,_i-e-,;--1·',:~--9-';"-;~y, '-'-'•!·; 

:A~)~:'"~~-a~6lás-;~-:-éiff'\fé~~é~tiillf~~-~k 
Jilinli'~;/ Iefo!yájiáillf t· · · , 'lll" · · 'bkéií~ ,á ha:s,ili,u. ati Utasftl31iszerfut~ .-, .'-'i,--~--:'-' ~'-;o: >-:<:-r.~::;'-"·-··._.--, 

M..U~""'""k•,'t\. k~szlt,g~Y,JíJliatm!:~.ibf~D. ~&
érié1ten.Ységir~kci44:- .f:q~d~t~;}~!§_;;,_J,<J~ek oka 
nem-- tisztázott.·. A _'re8#:ciók előförd~·a; általában 
·az·c::~1s()-~ dext'faiiliúűiiö·:·ád~&iiali.i~-<1Deti-Ahf~~er
cére korlátozódik.--Ekk&1R:nettiget'görid6mt1'1fgyel~ 

'~,;\t:~-! ;ffil:Jt#~~eakciót;~~1~;,_~ 1~ó 
adásáii: leállitjuk. ~ _inf'ú?ió adása közben a seb
felszínen~.· .. eit;kapillárisSZi. :.··. ··y·.á· rgá§;~m. ~gqöi_~~Wt:tt 
átáramllii3'i' í:rY,diDás · -és:,.<:-8. · 'iu~gj8.7A!t~:ká.f)niiii-i:SsJt'~ 
ár_am!á.s következméíiye/ :lY'' :su)W :~:: :~zl~ ~,· 

Megjegyzés:-Állandó,:,' :}o_:-~C-'Ók:fu~g --'n~IDJhaládÓ---:h~.:-
mérséldeteli-kelltárolni.~' · c-'d~ ·.;ú~ 

. ,ú8magoiiis:>!>OQlliJ;43;$o F~,,Bx•w min.r~cFi: 

RINDEX 5 · Human . ., 
infúziós oidat · · " ' 
ö~tétel_: "N~2·~s~ ·.' :K+r51

; --~ft-2;5;;~~M~~,t 1,o; 
Cl 75;_ my~/li~r (azaz liteJ:~nk_én1! )~,9_7, g''nR.trium
ldőriG; -0~26. g klillun:iklolid,;_-- o~ 14 'g 'kálCiHióiriOtid, 

· ·.· 0,05 ·.g ipa#Zi1lÍiikJÖÍid) .. éS.·li!ieí'énk~ ~ g! u· 
kóz tartaim ú steril, pir'ogénÍnentes oldat:· ... · ó"- • 

- ·-·- .-- -·~. 

: ~~~~~~I1r~~r~ fo~~~-q~~~:~lft~q~~-;-~ái1~ _heve· 
_ ,;. ·-:.:_"u:;:---· : ;.,'.-t'<iH · __ , .. , .' __ ,, 

EUenjav~atO~_: __ Hyp()toniás,_d(3hydr~tio; hypotOJtiás 
hyperliy.ckaiíó" (Vfimériezés); hy-pókafuériüsL·· --·:_, 

Alka1rh~;..á:.O: :rntravEillMán/é~~pmfuZi6bitiL. . 

Megjegyzés: A készítlll;~ny sz_ár,az, hűvös .h~lyen tar· 
tandó. ·, ,,. - -:-.-,- ·- ' 

Csomagolás: 500 ml31.~ F~ . 
.. ' ! ' ~-, 

RINDEX 10 Human 
im[IZi<,\s oldat . ··'·" .( 

, ,ÖsszetéWJ: .N&tiJs;,~Kt 3.P;: Ca+_32,5; Mg+;+:J;,~Cl-76 
mvaljliter {azaz-,Jit_ere_nként", 3o97- g,;n:á.tri~orid, 

. 0,26 g káliuz$lórjd, O; H, g kalcittmk!orii!;c,0;05 g 
,. ;_· ma:.gnéziumklorid),~ literetik6nt _lOO:·g glükóz tar· 

talmú steril, pirogénmentes-Olda.t.~ · 

Ja~amtt:: ~ai-:OOter~is · 'folYadék._elektrOlit.'teráQia.- be
.Y~OOU~té\~s. egy11~n :a .x'W.m~kSJorl~gJ.et,··?ész· . ~-!-beni,1ffieié~re._:--,~;L·-- .. -_·,! '" _.,.:c," ·---·- .... 

Ellenjavallatok:, Hypotóbiás deh'ydratí0;3•'liypótoniás 
,hype.rhydra:tio (vízmérgezés); ~ypo;kalaemia. 

,,,, . y:·-- ·_:,_ - n . , ·'-. '·---fQ ::'-''·-:,t-.-:.,,.-
AlkalmaT-ás: ,Intravená.san,,csepPinfúzióban;_· · 

Megjegyzés: A készítmény száraz, hűvös helYeD tar
-~:rldő .. 

Csomagolás:•500ml··36,90 Ft·, 
:i:t' !•' '.', 

RINGER-LAKTÁTC Human 
infúziós oldat 
Összetétei:_-'Na+l40;_,_~+4;- Ca+;~;-- ~g++2~:-"'(Jll06; 

laktát "'45;,mval/)it;. (a.,.z,' literenkén.~ ... 5,(í5. g. nát· 
~~; 

.::.:-iL:.:_ 34 529 

' -- F 
~------ " .. -- -··---·· .. -----·-------=·-=-·=-·=-=-:..··=-...:....:....:....:....:....:....:.;;;· .. -·:::~ .. &i"'
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SALETAWOL ,1}.5 . Humann;;.,,Ao · . iit ; 
;~!!~Z~~s~Ri!?-?~Ji~ j_-· ·;'·:~';,- '; :.::1;~(;-~ :":~:~~,~:_; ·~r~~-;%t~~ 

_, Ö.s.szetéteb-_-:N;~ +, 1,7,; ,'GJ_;n lilya.lfli~ (azazfli~ént 
).-, :~4,5:g ~'l.tlcilJrn.!-:1<~-rid) é~li~renl{én_t-,--_50. g glukóz' tar. 
-'',_A talmú.-&.Mri4 -_pir.o_gé.mpentes- oldfiir., _..-. )-; ;.s DBric.·: 

Javallat: Holyadékp6tlásra és kalóriabe..Jit~:r"'~~--

-'Eu&n;Jvhllatbíl: Hypht?órltM: 'dknyfudtior'1i~~illás 
hyperhydratio (vízrnérgezés); hypokalaefu'i'A-T·ináj
parenchyma károsodáS.(}ij,i_~-1 :;.ü li·(; ;-oJllk;,;ro~w:::>] 

Alkalmru-:ás: lntraverul.san, cseppinfúzióban. 

Me~ÜegyZé~l: ~~- készítmény száraz, hűvös helyen tar
tari.dó;·v, 

Cs0magolási-·5oó m1-:37;5o Ft. 

SALETANOL D-10 Human 
inflÍ~iós oldat 

Ö~~~tel: Na+ 77; ,CC77 mvaljliter (azaz literenként 
4,5 g _nátriunlklorid): és c liperenkt)llt 100 g glukó,~ __ , 
ta~a~~--~e~~, pÜ'bgénnlerites oldat. - - _·_;;! 

Javallat: ,Folyadékpótlásra<. -és ''fokozott kalórifi.:. 
bevitelm. 

EUenjávaUatok: Hypotoniás dehydratio; hypotoniás 
hy:perhydratio .{vizri:iérgezés);-hypOkaJ.aemi.a:;-tmáp·'''· 
parenchyma károsodás. - · · 

Alkalmazás: Intravenáii:t.n, cseppinfúzióban. 

Megj egy~:-: A ké.s:dt~érij$-' -~~~~az>_hÍivös _heiy~~ -. i~ri ":~ --
tandó. ,. · -~ 

Csomagolás•. sf!O U:F(~megáljapitá\ alatt.)· · 

SALSOirA Húm";n A

~~~~t~E~f~~~~~~~~1~~~·1 infúzios.oldat Összetétel: Na'+153; Cl 153 mvaljliter (azaz literen· 
ként 9 ·gc:nátriumk1orid)· tartahnú ·steril, pirugéú~ i ~ 
mentes,- izbt?niáS élektrolitol dat.· 

FelhasZn~f -kÖ~: hypochlor~n:Íiás. alkalosis k~
lésére; J;raumáS;· vér~si, égési shockban _a)lmlmaz., 

' 



/fi• i 
''$: 

ható a volumenpót!ás, elkezdéséhez·saddij!;·&airiig ~~y~ 
megfelelú oldatokkol (vér, plazm!>,, plazm!>pót· ·'•.'c: 
szerek, Ringet':laktát st~.) A: .shoCk-ellenes terápia .J·X::_J 

· •'•·folytátlmtó;•,-üfegek 'öblltéSére· {pJeura;iper.ifu- ;o'ic i 
• 'néuní;c ;orrn:iellókilregel<i bóeyag •stll;); mútétek :;; l 
.-- -k~beD.'-_a.Ik@'á_rD'tt:·K:ompressze~. _·esfk:-ok: stb~- ned;; :>>--l. 
~~; <;Xt:: • -' ··• -[:<'- '~')'>- fc. :,<;J:.i''_ ; \:_.=l 

:~t~~:-~:~~~~::~;~'- .;~r-9;~L~~1Y;~i~~-
~0~.: -:PQO ~l.l_S,~Q)ft;:·-' ·.--··· ;- · 
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MAGYAR. TERMÉSZETES .• 
KESERŰ-·.ÉSGYÓGYVIZEK\. 

APENTA _ 
FERENC JÓZSEF 
HUNYADI JÁNOS 
IGMÁNIU,. . 
MIRÁ' '• 
MIRA ,,BABY" 

-'V'' 

J~,Y~~k~ _:~~~j ·:--~~~sr·Ji~b;j~~~-- ~~ii;haua 
--~~Ige~dés,,M~lu.u-u~~~~-~ ~-:' v~!;>él t~_:~-- _szer-

---__ .-v€Jk, olyan :rnegbetég~~-~!,-~-~ly;e~#- _ a.:_,~kelés 
fi}jdalmag, _tov~pbá ~r sr hasjg·és JP~Ö~~~tése 
tilos. , . · :;::: t.t~·--li:; i:j;. 

j~~kjay~to~: _,_H~ pangásp~,, :C!l;l"<lioV;&Ero$ris 
· · . , ~~etcsoport,_- -6~9~1-, }?árium;,_, -1?-i,zm.u.t::. ~-. fe-

,~1:- ~-l?·~,:rq.~~~ek. '•'(" -
· '11:dllgölá~;''E sZ.rn>i.Bbajtókéh~ 2004oo l! hidegen, 

:-''kön:Uyii'S~e-tlbiZtióSíMSá.rit·'hökii'abb ldőü'St' égyé
nileg megállapitott kisebb adagOlf -'(ri&Pi ~·evő
kanál, esetleg fél ,bofusp~)~ :mdegei:ú-:v,~,;J&n
gyosan. Bélh-urutok kezelését 100-200 g mennyi8 

ségű felii)el~tét~ ,>iz;;,J:VégeZzlik~.iA. ''')l;~Yiz 
mi:9-dig_ éjqm~ fogyaszt~c).q: _ 

Csomagolás: -'.-'-~; -- H ;!.:.L· ~i;:;. d; t_ 
~: ÁpentS.' 0;7 l ':-";"-.~, ·; • • • ·. -~, •''0'~.(~_;5;a Ft 

Ferenc József 0,71 .... •'~ .. ;\·. ·: .J.;"; ''5,~ Ft 
·Hunyadi János·fi,-71 . ~.;_.,;:._.i. ;:J_;_;.m;b_;.·M~>5;.~-Ft 
'"lgmándi0;71 ...... ·"·. ;,.,.' .,,., .. ",,,,,,,iid5;'30 Ft 

Mira "baby" O, 7 l .................... -4.ói~ Ft 

533 



MIRA ~~~ID!~R~,(jíS ~~l,'Ó(;X\!Í:ZA 1-l 
Ja~t~~iffeifaiiiTh.~i~r~j ~~lfóie&ffs'itim~ ch~Í. 

angitjs~· .. hyperaciditas;:c .. gyonior~ ·-és :vékon.yl>élifec :?d 
kéJy.kiújulá.sának:.me~lőzése~- hev.eny ·.gy-d~ 
mo~hurut.-- -Bilhurutok~- H~egi~- pangáabk~-, :dia
betes.· 

Adagol_ás:_ .-Heveny humtok kezelésére néhány ;napoil
át;hoSszabb betegségek kezelésére 4-5 héten át 
napr,>nta k~tsze~, 200-:-:-300 g_ étkezés előtt, felmele
gített-- áÍliiJ)oibaű:- A· -- küra szünetekkel több
ször megism~telhető. 

CsolnagOlás: l l -üveg 3;6.f) Ft. 

JODAQUA JÓ DOS VÍZ c cW:J.t HUcYl~UR 
9,5 mg% jódta.rtalommal 

JavaUatok: Normo- és hypofunctiós golyva, v~a:wil!P; 
golyvamegelőzés. ~~\tN \ ~ ~:-~;l~~::~ 

MeUékjavallatOk: Hypertonia, arteriOScÍelXfSis~""~Séfó·:·' 
ful9~, a ~u_es _ké.!?ői m~~tatiói: gyó,~_yulá.si h~,tj

'"' '-GiliiliJ.f}f{i nefh! i.fnl.fit--á't;ól:J:({ült') gjUilii.dá$bk · 'iJiéh'fsef#Za
; '-'vái'OI(Js_ cllin~'-kd~7 piinakízhk:'',:Óiöhuíié~zefl.b:N api 

;;_~~~-~ff~g_;~~~~n aip~j~aJiapóti{~~~nge
seecr'ffi1:l~mar éVóliallái: T'Vö'K'(áoa;"-kOZberi :réndit2!eréS or-

vosi ellenőrzésre van sziikég. ··..,-.:_:..li,· 

"A\Íligőllíi:'!'Nörm~Ti.lffistió'~ "iól~. •lÍil!,eléreré''itl,'nffit. 
:;~ ·té~K 'éS'J·1Wé'i'me-kBkít'ék <riá;nbnta--'r2ft!táV~kánáJ 

hypofunotiós golyva keze~?&kl~t :tÜegeiő~ 
.JJ;lfl~~i~~-llf}OOI!~!!,~e~~lffi~-~~~~~fk 
:~\;~~~-~\=!~~~~;~{r:~ __ :;!;~zw!~ge~ 
~~-~~~~~~~~i~·~~t;!;!3~~7~-~~:~~~:~:3 ~.-2Á}-~:;; .·. 7'-7 r 
S:AiLV:USc:ALKA:MKUSlGYÓG',Y\IÍZi; ú2:,;; 

woo g-ban Is"\::''N'liHCÖ;ies"l?j?méJ.<-c: 
Javallatok: Heveny és idült gyomorhui'~~'hy;p'er

<PI -~flit~ .. 09!1-~:iAv~I~ _J:lypy~l}~c,r~~io; :~)!%~P!f_~ he
·ht ..Y~~y ~s N~~ !J..ur!l~i~:,.,. J ·~-.J -~:-e-;.---->;;;. c-•s·i::::;; 
_, Meii_ékjava.Uatok: A húgyutak húrutjai}; aiVESelri.Rden

··)_ ~Chúgysavas. szedimentmnképz.ődé$eú'Ck.t<~kel6-
j':';i_ ~. • • •.• • •.• • ! \-,f1 '-·:::..f; .. ,;, :~·rn/~ 

.. ~ . ·; .'5tm ""~ q~ ~.;~.-:...;a,üiiit''~li~Jésére A~OláS;.;. _Jayá11Qt9.- ~"z,. ~.."l~~'-"-"""· __ ,_ -.t' r'""- -l 't .. - ~ t·'-'].- -2 ízbon étkeZés elott 100 g .~.e me egi. 
nap?n a -annv'i vízzel t-.l ..... ítva. Idült es8tben a 
ve es ugyan .;· 1..1..16 • • -k lé 
kúra időtartama 4-6 hét. Hyperaciditas e_ze .. 
'h n étke?és után a gyornoremésztéi __ egész .ldeJe 
~~~t 30-60 percenként 1-2 kort~, :setl~_gt!~,g 
felmelegítve, continualis h~ersem:eW? ~. .~nt 

k ága szermt --egész napon !1 
-a panasz~o nagys . A lé utak hurutjának 
1-2 óránkent ugyanannYI· g - ., - d len 
kezelésére napjában 3-6 ízben 100 g ~r::~ e _· ~ 
dő -felmelegített állapotban ugyanannyt Vlzzelk,úrd 

' . , ·· 1 t-.{....:tva Idült esetekben a _ a 
még mkabb te}J8 

.I..U5"- • , , • 'l- 'Zt.'k-é riflék; 
:tarla:ma.':4,:,......6 hét._ ~~t0-",por ~ o s 

: OOnitill'aláeióalakjábanis. -- -. ;'_ .. -. 
-''~l . J,fellé:kjáv&llatoknál: Naponta. több-IZben 5Q-

-' 100 g.;é~é,S előtt, .felmelegített 1-lll~~O:s.~~~~C-; ·' )-·-··'' 
''-TC''' ;:;""..;'i,~:- 0 7 1 üveg 5,50 Ft. 

,--;: .S_?~~- ,,i·.~- ' 

·-·; ( 

~·..] :f'' ; .}; 

6 {lU 
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,_.,i :t:'<;. .. ;.,\.-' :;-;;·,~;-. : J-ji)'j_;;~ 

V::&'tta:;;~béaZet~.~-~< . . ·'25, g, 1,90 Ft 
Lc<iJ.i.>j~,:. ,; 50'gi 3;30 Ft 

· V attá, szeniés?.eti 

Vatta, nem -stei-il 

Kevert vatta · 

Vatta; ,háztartási· 

Steril géz 

Steril' géz; vágott; lÚ(fdb'os 

iodoidrin~géZ ·.::_ ·:o .. 
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100 1r ' tli30 Ft 
250, g, 14,90 Ft 

'109,1!: ' 8,10 Ft 
250 g ·20,10 Ft 

100'0 g 78,40 Ft 
100 g 5,80Ft 

1000 g 55,60 Ft 
100 g 4,60 Ft 
250 g '"i l, 90 Ft 

1000 g 46,90 Ft 

lOO·g 3,80 Ft 
250 g 8,30 Ft 

lOOO.g .32,7ü.Ft 
'lOOg.· 2,30 Ft 

. 250.g 4,90Ft 
100() g lS,QO Ft 
l/4 m. .l;SO ..... Ft ' 
l/2m 2,90Jh l 

lm 5,10 Ft l, 
6 X 6 cm 3,70 Ft 

Iox·Wl!. ;;;0~ "cell 
; lf2'm' 6,30 Ft Í 

l __ lll 11,90 Ft l 
6 em 2,IO,J't ; 

· 10 cm 3,2o Ft ~· 
15 cm 4,70 Ft ; 
: 6"cm · · 1,90 Ft 
lOem '3>"'--Ft ·. 
15 cm 4.40 Ft _l 

Mullpólya m:nn_ste;'.i.l,_:5,rn,,;, ';!_ 
csomagolatlan ' - · 

Mullpólya !'Izegett, 5 m 

Gipszpólya, 5 m 

Rugalmas -~!dntetUiu~ :·(ide-~(p~ly~,:' 
'2;5-ln . -, -- ·---- '-· 

~-~~~RóiYá,_ s-'~i · 

S§bji6_~B~csomag_.,._: , _ ___ . ",;_, 
~Zül~s~e:ti egységcsomá$; :--.. · 

RAGTAPiSZOK (Chinoplast) 

6· cm 1,80 Ft 
10 cm 3,- Ft 
15 cm 4,50 Ft 

l cm 1,20 Ft 
2 cm 1,70 Ft 
3 cm 2,10 Ft 
6 erit· !!;'lll!' Ft 

10 cm 4,20 Ft 
15 cm 6,-Ft 

6 cm 3,40 Ft 
10 cm 4,80 Ft 
15 ~c:m;_:_, 6t9Q.t.Ft 

' :<5-~ i ~~;p.,- -;Ft · s Cín ·2;9o Ft 

10 ~ :;P·?~,.F~ 

.. 8 C_m JJ,;- Ft 
. c.-;6 col -·2;9o 'Ft 

10 cm . 4,70 Ft 
··-·nr;~m -'~7;'·'--~n 

''.·:c ~~:~g ~ 

l mX2_.cm· 
l mX.3:cm 
l mX4-cm 
l mX5·cm,:c 
5 mX2-om 
5mX2,5cm 
5mX5~ 

--2,6b'Ft 
3,50 Ft 
3,80 Ft 
5,·...,..-- Ft 
8,40 Ft. 

11,40 Ft 
19,90 Ft 

Gyorstapasz 
,_10~X4cm 

10 cm X 6 cm 
1,60 Ft 
2,20 Ft 

Tyúksz6mtapasz 
9 cm X 6 cm 1,60 Ft 
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T'F f•!.J:- ;c·;_.,_p 

,~y,íZI~~IMA,llOSlllÁDIUMOS . . 
t"fl!:Yöó'fls. ZAPKOMPim'SS?r'·'':"' .. ''Joo~", .. ,,f! · · 
;;'>r'úv.t cn" :--; - ,-:: _,--, 

1:\&~ú kiiniP~sz: ~át!:a•,-~Ura, __ f~~~~. __ . __ .. , _, 
... ) _ <· .. · _<J- , ··'menre"--_.,__)L .. ,,,;_-.,v~~--~',:,;, .. ··'72;9o~_Ft 

~~;s~tfltí kÖDipressz: Derékra, vagy végtagr~'-'- :', :,.\'~ .", 
_:-~;. ;-:~·';' ·_'_: _ '.,. (térdre, karra) ,~, ~, ''· . _ _,__,.6.R;9.5)ri 
~.ts_.táriúi ._l(~~.ressz: Csizma (láb fejre, _. _ . _ , 

~~~s~~- ~~~p~essz: ~~::j~e, ~l]klór~-~:~;~~-;"'~_-·:~-~:~~$-~j~ 
S."·smfuú kompressz: Hasra (nöif'·" --,~.-.-<".·"'c·".:f'-"-' u56;f'7Jft 

·j(.', ,l 
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. ~- ~ ~ 
Gyógyszerek adagolása során haszöáia:tos egysé~k'~· ,.-. ·-

l evőkanál kb't:l·5-~; ·;;:::~-- ;; 
l gyerlll:~~~)~b. 1_0 ml; .,,,_._ú ?~-
1 kávéskanál:kb.:_Q.ml; ~~ 
_l csepp (~~-~1?-.~1ból) kb .. lf2-q?- l/25 ml; :t 

,'1 csepp (s~s~i919,atb6l} k~~M~f)-1/60 ml;_J 
l késhegyrtyi.Jch,.0,5-l,O g. . '· '! 

;_1 r~,', 1!~ 

Hosszmérték~s·ég~ ·'·.3~~- :::;· 
l cm = lű'J:ll.Ul-' =~)10 OOO p, """'19 OOO OOO my; 
l ya.rd (9l,i!li.'cmr"'- 3 foo~ (láli;· ;m,48 cm) d'!• 36 inch 

(hüvelyk; ~i~t~%;h); _:.- ~· ··i ~.:: 
l km = 1000-:i:P-~'-= 0,6213 mik-(angol mérföld). 

,:_.:1 · ;1":- ' VOl 

. J:(! Térfogat-ui~'k~gf~gek 
l l ~ I;JOú nil; 
l gallön-'(4;5-5 -'·l) ==4 quart (l,H~l) := 8 pinfJD,57 l) 

(angqí_,~tifc'ffiy~egek); .. ·,~-'j;~ ~(1~: 
l gallon.{3,79 l) ~.4 quart (0,95:1) ~8 pmt:(ü,47 l) 
: (U SA mértékéfltjfjuek) • .I:-:; t:~:t I , 

' :. ,,, ' ·U~y-~-~ 

Súlymértékegységek :ö:_,(-_.;::-.-_,;' 
l g ~i:IOO'-·ég·:::i;,;iióOO mg:-:;;;:/i:f-OóO OOO y (ltg)';'J ,. ''_l 

·, Ittg (mikrograrnm) .. =- l y (gammf1} 
l ounce (31,1 g) = 8 drachm (3,9 g) = 24 scruPle 

(1,3 g) =480 grain (gr._0,0648 g) (gyógysz&r-mérték~ 
egységelej; 

l p01md (kb. 453,9 g) = 16 bw1ce (oz. 28,35 g} 
(kereskedelmi mértékegyséyj. 



Arab szám 

l. 

• 3 
4 

' 8 
7 
8 

'15 
16 
17 
"18' 
19 
20 
20 
40 

;5{)0·;· :· 

.;;~g·_ 

80 
,i 90'~-- . 
'Loo 
200 
200 
400 
~gg.rj;: 

700 
'800 i<; 
900 

1000 
10000 

100000 
1 OOO 090, 

540 

l Római "'m l 

... ,, 

Latin név 

UllUS., ..-a, -um 
duo-, -ae, -o 
tres, tria 
qua.ttnor 
quinque 

··-:· 

GYERMEKEK SúLY- ' 
ÉS HOSSZMÉRTÉKTÁBLÁZATA 

FIÚK 

3,4 
?0,6 

5,72 
~lJ.~ 

9,07 
n.~ 

10,07 
75_;;'- . 

10,75 
78,5 

11,43 
81,8 

Sziiletéstííl'ís éves korig 
(Középértékek) 

sztJ'LETÉS 

kg 
cm 

3 HÓNAP 

.súly'}'~.-.' kg 

lwssz . CIII 
_.,f 

6 HÓNAP 

súliF; -· kg 
li(J~ CIII 

9 HÓNAP 

&1Íly,," ,; ' kg 
h,assz cm 

12HÓNAP 

súly: ;o-? kg 

Jwssz cm 

IS HÓNAP 

.u;r· 
"'"" 

kg 
cm 
) 

U HÓNAP 

kg 
cm 

LÁNYOK 

7,26 
'65,2 

8,71 
70,1 

10,43 
77,~ 

11,11 
80,9 

541 



'l il 

l 
möhLst:~:rfii{~]!~:~~?;~~ff €:~--. 
12,56 :":iifífl-'';,~! "i-kg l 
87,5 hossz cm~ 

13,61 
92,1 

t: c 
1Íí,56 
99,8 

;, .,-~ 

16,51 
103,6 

i7,42 
106,7' 

~ti.í~s 
114,4 

21,91 
117,5 

-------

2,5ÉV 

súly kg 
Jw.~sz em 

3 ÉV 

""V kg 
!1088~ = 

J.'-~ 4,5 É~\(•·--

,~~ ;-,~~---. 

, -,,- SÉY,-,,>'< 

súly ~'t~itg 
lwssz ~ 

. ,.-.(~}j ' ; 

V;t ·s,s Éf;.-.-. 
;~ ;;.z,-.c;.;c 
súly kg 
lwssz cm 
'! 1YXH-: ;, ' 

:::.: 6ÉV'i.;,., 
iH'' ~\'/!.\•\\ 
súly kg 
hossz cm 

13,43 
91,4 

'. 
;).(g 
15,38 
99,5 

1-'1:1 
16,42 

103,2 

~;:~6 
106,8 

-,-,\· 
. J l; 
18,57 

109,4 

'i\<_·: 
_p,-,. 

Hl, 96 
112,8 

21)! 9 
115,9 

'!?fu~2.-
129,1-; 

l.'?\:i.~ 
127;:!,• 

j·27~~6 
1~9~01 

;.29;9.4 
1~5;5 

•·?;~!.,;$. 

137.;9.1 

)!2,61 
H0;-3,-

6;SJ)';v 

-,11/i.l!J -.· >~ 22;41 
;~wsú ··-··cm 11{1,1[ 

';7;-_ÉV.: '-

-,_,W ly 
hossz 

.kg 

""' 
7~-s:tv · 

"<csOJ,y_ 1<1 ;kg 
,Mssz.- ~~~ci}Jlt· 

y1lrÉY;z 

·#JUY \'_\.;1\:g 
dwssz :s_·n~ 

,s'(dy \;_ ;kg 
J}I()SSZ ,.<'•-9Jll 

;,.s~U.y \:~;,kg 
.JwMZ '>;~,CQJ. 

9;5:,ÉV 

w~űly ---.J!g 
,]W81!Z cm 

·ddy ·kg 
,]wssz cm 

10;5ÉV 

súly -_~;kg 
,/wssz cc·~-®l 

.;.23, 6 B 
122;3 

2.2~_,{14 

125;~, 

-·27.;!27 
180,5: 

ilJ\}.;44 
lS{í,S 

;-.-31;89 
13~,6 



FIÜ1<' 

n~ tv 

i_$5,11 ~· 
... 

i~il' """' sm1 

i _u;s.ÉV 

' 

l 
'-36,74 súly .. 
146,9 ifWS8Z = 

12SÉV~ 

c-S8j28 . 8!i!11 .... 
l 

149~6 ..," -,_,,em 

12,1JÉV 

··40';ilS 8ÚIY .. 
152,3 !Jwggz ·"· .. -.cm 

IiÉV 

':42,1:8 . itlly .. 
155,'(} ·hossz •mn 

I:l;SÉV 

M~j5 --#lJ-y .... 
158,9· tJwssz ::em 

Ü' ÉV 

,48-)81 "silly .... 
162;7: •f/wssz ·= 

_l~_ ÉV 

;51;66 $Úl1J .. 
165;3 ,'Jwssz = 

·aS Év, 

54,48 ~Súly A kg 
167,8 JÚ{ssz 'cÍD. 
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'!!7> 74 
148;1' 

39,74 
151';9 

44,95 
157,1 

·47;04 
158,4 

56,65 
169,7 ' ' 

58,83 
171,6 

61,78 
173,7 

62,41 ' 
-~7-~1 ;. · ,j•! "'""'•'' 

63,05 
174,-5 

35 

16ÉV 

11ÉV 

8Úly 
hossz 

~ ... 17,SÉV 

:c·~d ~s!lltÍ 
. -{ ~lwSJi~ 

F''' ;·_ÜÉV 

•;!;!;::~!~ 

,, ;.~--' 

-- -~ ,, l-- J> 

kg 

= 

kg 
= 

kg 
mn 

kg 
mn 

53,07 
162,2 

53,57 
162,4 

54,02 
.,, ... 1~_2_,? 

,. JÓ ,: :tl5~2 

' _;.1!)2,1! 

_;'J':j.1-' 

. i :::r;~/- . 

!l 

;) 

l 

l 
l 



ALEGGYAKRABBAN ELÖFORDUUÓ 
. FERTÖZŐ BETEGSÉGEK 

LAPPANGÁSI IDEJE 

I. BEJELENTÉSi'KÖTELEZETTSÉG 
·ALÁ TARTOZÓ HEVENY FERTÖZő,'' ,-"- ~ . . . - '" '" 

BETEGSÉGEK 

Anthrax 
Ankylostomiasis 
Brticellosis 
Cholera asiatica 
Diphtheria 
,Pysenteria 
:Pff~epsia coli 
Echinoooccosis 
Encephalitis epidemica 
Febris flava 
Febria recurrens 
Hépatitis infectiosa 

Keratoconjunctivitis 
epidemica 

Lepra 
Leptospirosis 
Lyssa 
Malaria 

Mallaus 
Meningitis epidemioa 

Ldijypangási idő: 

v·-: ':I_;_ 7 nap 
~8 hét 
2=4 hét, leginkább 14 ', na'p 
1-5 nap 

c. :R--5 nap 
1--:-:-7 nap 
2$ nap 
l-2 év 
4-21 nap 
3-6 nap 
3-:14 nap 
15...--20 nap per os, serum 

(inoculatio} 
50-160 nap 

3__:7 nap 
Hosszó., 1-3 év 
4-20 nap 
'-2-6 hét 
Változó, a harmadnapos 

lázban leggyakrabban 
14 nap 

l-5nap 
2-10 nap 

Meningitis serosa a) Chonomeningitis 
IYfDpho~ytiM ~2i "naii 

_b} Meningitis::asepti~ c ·-.>i, 7-.. 
'~~-~r-:- 1 ~9-nap - · -'·3 

:M:ouonue1eosis iníeotios!t · -'~n-21 nap >r 'd::; 
Morbilli -"'" -- i 9-10 nap, a kiütés ,---:úL 

~egjelenése:-1'4'~;_-:rn .. ; 
Ornithosis -· ,._ -'-4--15nap · 
Para=typhw{" ,._.T,> 1-10 nap··. ;,_;:>b~ 
Parotitffi·:epidemicit·-··-~ó ;_ 13-30 nap 
Pertussis 7-10 nap 
PeSt:ii"> ój 3-6_nap 
Polioinjrelitis anWriör·-- · 

acuta --:r 3-21 nap 
RubeOla' 
Q·láz 
Salmanellasis 
8 carlatina 
Schistosomatosis . '·-'-' 
Sta ph y locoecosis 
TaériiasiS 
Tetanus 
Toxoplasmosis 
Trachoma 

Trichinellosis 

Tularaemia 
Typhus abdori:rinalis 
Typ;fíiiá éX:ari.thematieus 
Vn.riola: 

'-14-2l_nap~ ·"1. ... • i'l 

-;'>~2-3 hét 
~1-7-:na.p 

· - -- ':2___:_8 nap 
''5-12 hét 
3-30 nap 
4-21 nap 
6-J4nap 
2 héttől 
Ismeretlen, valószínűleg 

7-14 nap 
Fogyasztáatól.számftva 

6-7 nap 
1-10 nap 
3-30_nap 
6-20-~áj) 
9-J 5 nap 

IL BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG 
ALÁ NEMTARTOZÓ HEVENY FERTŐZŐ 

BETEGSÉGEK 

Bekfi~é{, n;v~ .. 
Aphihae ápizOoticae 
Aseariasis 

Lappangási idő: 

3-7 naP 
A petékből 2 hónap alatt 

fejlődnek ki az ivarérett 
férgei!.:· 



5-M:t 

NORMÁLÉRTÉKEKA VÉRBEN 
ÉS A LIQUORB~ 

L Általános adatok 
Térfogat 
Fajsúly ___ ~- <- . 
Fagy-áspontcsökkeitéS 
Relatív vi$kozitás 
Süllyedés (Westergren) 

pH (arteriás vérben) 
P:S:, (-venás·vérben) ' 

II. Platmnfehérjék (proteinek) 
Proteintart._összesen 
AlbUJidn ·- '-
Globuliri_ (összesen) 
Albumin ; globnli:i:J. hányados 
ar--globulin-- ' 
a~ -globulin 
«;·globulin 
P-globulin ' 
?-globulin 
Fibrinogén 

III. Nít'T'Ogéniarlalmú anyagok 
(ném; fehérjék) 

Maradéknitrogén 
Karbamid'-··' · 
Karbamid-nitrogén 
Aminosli.v-nitrogén 
Kreatin · 
Kreatin-nitrogén 
Kreatíiiin; : ' 
Kreatinin-nitrogén 
Húgysav 
Húgysav• nitrOgén 
Glutati<m 
Gluta.tion-Ditrogén 
Ammónla·nitrogén 
Ribomikleinsav 
DezoxiriborioklelnáaV 

~~~:<in~) 
IV. SzénhidrátOk 
GlukóE •. .-~ 
Glikogén 
Hexóook- · 

VÉR 

Teljes vér 

70 mlftestsúlykg 
1,050-1,066 

45-> 
~llmmj16ra 
8-16 mmj2 óra 
7,<0 
7,36 

28-----39mg% 
25,6 :rog% 
12,0mg% 
5,6mg% 
4,0 mg% 
1,3mg% 
1,3mg% 

35,4mg% 
4,6mg% 

40 m,lffustsólylrg 
1,025-'-l•;029 
--0,56 co 
1,9-2,3 

0,1--0,2 mg%_ 
4,9 mg%H"-i 
0~8 mg% 
l~Fmg%' 
0,2~,80mg% 

96---lOOznli% 

120-mg% 

'549 



l 
~ .. 

v. ÍApUlek [Utr~i)i )>::··( 
Teljes lipidtarla.lom 
Naturális zsfrok· 
Zsírsayak_ . 

. Fci&.fOiijíi_dek 

VI. Bztnoidok 
Szt,eroidok öaszesen 
·Koleszterin 
Dezo:rlcholsav 
Epesavak-és epesavaS sók 
Korl;;~zp\_- _ 

\~~t=~i~~;;.~~;.;', 
ih. -z~-~ter anyagcs~e 
Ketontestek 
Aeetecet._"-av _. 
a-ketonsa.vak (1lsszesen) 

~j!~".--
VliJ.~EnzftrU!k 
A.lk_ij,liku~ fos:datáz 

(BOá.ausky~·:: 
Allciilikus fosdatáz (King) 
Savanyú.ios$\táz (Bodausky) 
Savanyú foszfatáz (King) 
Trattsza.rnináZ _ (glutaminsa.v-

-o.>:áleceisav) SGOT 
Tra.nszamináz_(glutaminsav

--pirnvát) f;G-PT 
(Oabaud-Dubach) 

Amiláz (W ohlgemnt) 
.An:dláz (&lmogyi) 
Lipá~., (Gcmlfort) 
Aldoláz (Silbey.) 
TejsaVd\ilii.drogenáz , 

(Wroplewky) 
Kolinéf\Zt&ráz (Huerga) : -, __ :c 
NikotiD:.fúhldaderiindirmkle()ti(j •· 

(NAJ?)~tc:- ,., • 

I X; _4-d:;;~u:nÍ:l.:-us alkrffiiszelt 
Nátdum 

Klorid 

:K.iiliilln 

Kalciu~ {ö:sz!\sen) 

-~~iiln;:: ionÚ~It 
Magnéz-ium 

';;·; ,,, ' 

FOsZfor (ÖSSZesen) 
Foszfor; anorgauiku.<1 

660 

560 mg% 
S5-240_mg% 
290------420mg% 

530mg% 
0-150mg% 
240-520mgo/o 
15o..:-25o mg% 

1
170mg% 
2_37-261 mg% 

1

40mg% 
!Omg% 

;.10.-~%·.-- --

,l~~;~% 
O,Os-6,28 mg% 

:O,SDJgo/o 
3,0mg% ' '· 
8,0-14,0 mg% 

3,6 mg% 

30--48 mg% 
l 3,0mg% 

',':i 

l
lih-5E · 
~.i;:~3 E: _1 

l ~~j·· .. E' 
4------40~-0 

·.-._-

j.-~~-~---' __ g;~~:zm-.;_. ·-
! 2--IO.E_._ ... - · 

. -3o~ií-oo. ~tL 
18()--330 E-

·o;·o7-~ir 

Kén($ulfát}összesen 
Kén, anorganikus 
y., 
Ré' 

l 
3,8-5,0 mg% S,0-3,7 mg% 
0,4 mg% 1,6 mg% 

0,1----0,2 mg% 
O,lmg% 

Jód (összesen) 
Jód (fchérjéhez kötött) 
AJkálltartalék (bikarbonát) 

X. Vérgázok 
l 17,9-20,4 tf% 

13,7-15,3 tf% 
48,~9,0tf% 
:.~;I-.4--;--53,4 -~%-\ 

{1:-8 pg% 
___ & .. ~% 

li8..:....3o maeqfl 
50-70tf% 

Oxigén (a.rterlás vérben) 
Oxigén (venás -vérben) 
Széndi.o:x:id (art.erlás -vérben) 
Szérutioxid-(venás.Yéi-~) 
FizikáJisan ~~Ott:iíi~ ' ' ., 

:w~J.tf% ~:- . , ..•.•. --

XI. Awio;-'elei/íek -
Haematoorit.érték : 
VörösvértestSzám 
Fehérv'érsejtSzám
ThroriLboeyta.-szám 

Haemoglobin-tartalom 
VörőSVértestek á_tla.gos Rb.-tart. 
Vörösvértestek átlagos konc. 
Vöri)svértestek átlagos 

tiérfoga~a · · ' 

.. \ "- -~ 

LIQUOR• •·· 
( oo'rebrOOpilialiS ·ö'kíététcli ~eitembeib~n -lnhibillc]i~Ctió~iU~~tt 

· .-. ·Hquor..atíMfzlsJalapjá.n) -- ··- ·- - ., · ---

Szfn viztiszta átlátSzó 
Fajsúly 1,000-1,009 
Fagyáspontcsökkenés_. ----O,!í6 -~Q--:,..,---;0;60 "0 
pH . 7,1~7,50 
Nyomás 6-20 'Vizem 
Fehérje (összesen) 20-40 mg% 
Albumin : globulin hányados 4 : l , 
MaradéJrnitrogén ll,Q-c-2(1,0 mg% ". 
GI-wi:6i' .. ~' ~, .. --J. --v 4'5-SOmg% --
Klotid 410...ó.470 mg% 
Nátrium 3(1_0_-350 mg% 
Káli=· 8:..:.....11Ylng% 
Kalclúio: -4-6 m:g% 
Foszfoi _ l-,&-,..;.2,0:nig%, 
Fehérvérsejtszám _ .- .' ._0:,~/nn:us ~--- ,;··- __ 

, Megjegyzés: Az egyes éJsté~e_k .feltiintetése __ "";]'"_ l;_ülönössn_ott~_-ah9l a kü
lönböz6 Inégliat~k szerin't eltéréSek viinria;k_-:; a hazáii.kbRn lei-
elterjedtebb'eljé.l'áSok a.Iapjáit tOrtént."-A :fontOSabb'é~niót'mU 'esetekOeri 
is nagyobb_ szórá.st.mutató értékeknél alsó-:felső ·ha'tá.r; '~bként· csak 
átlagérték szerepel. A :felsoroJ,á.sban~ csak .. a.zqk.{>Yi _adafu~-,található;k, 
amelyeknek laboratóriumi' megllij.~zása ,~tklteüt,_ illétVe'_·-íerjedll_~en 
van, és a1t0nn.álistól'va16 eltéresilk kórt.anl j(ileiitliségfL · -· 
· ~'ÖsszéállftotOO.: ·dri: li'org~:_IMB: dOooil.!!.;-· '. :U.h -:·:~·:Is·, , ,;,/';;-J. ' 
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RENDELETEK, UTASÍTÁSOK 

Az egéazaégügyi miniszter 7[1,975. (VI. 24.) Ea.-M. -~inú
rendelete a '17'l.Ó{iyar állampolgárok gy6gyíl4_,-:_meg_e!)Jz_ó 

ellátáaáról. 

A t~a.da.lombiztósitásr91 sz6ló 1975;-'éVftt''t\Sr.Vé:tif 
végrehajtás~ tárgyában kiadott 17/1975. (VI. 14.) MT 
számú rendelet 354. §-á:ba.:r.. f9gl8.ltak alapján az érdekelt 
miniszte.rekk:el_és a_ ~-zal:aJ.zerY:6zepek ,Üfi!zágos T~á.-~, 
val egjetértéSb~li ~a,kÖ~t~i.ő~et ~élelem: · · _., 

· Bev~.zetll rendelkezések 

' r:§ 

Az orv.,si gyógy~~zel~s; a kó~lí>izi ~nátás ·· 
és a mentllszolgálat igénybevétélit'~•••· 

2.§ 

(l) Az Állam~~~}y: :-~~--rell~E!i~t' -~i,apitill'~b~tei~g~,~e~
ben a~ ~ami. egészségümri ~.Qlg#at illeték~,s-,gtvo.e;~~~. 
gyógymtezetél;ltll<__ gyógykezelé$ét_ --veheti:'.i~JJ:Y{!e: __ .,-\ 

(2) A kórházi ellátásrá szOruló állari;tpolg~; ,jp.qbe]i~ 
kqrláto~_ás n~~-~yen;~§ll;t,_kórházi_ ellá:tá,shatl részesí
t!~:- .Af ~z:np~I~ a .kó:r;Jiá#- ~llátá.:~ ;az;~Jlli .. -~gé~
~egttgyl szo~t ,_.g.!~téke_!'>, ()r_:V\:?~.a.n"ak _ JaVIl,Slat?:fa . _y~liet. 
igénybe. Sürg5s'sz~kség esef:é~({n a b8teg a .li6rházi'-elJ.á.. 
tást más orvos javaslatára; vagy orvoSi-jay_asl~t Jiélkül 
kö~~le:q:ijl is igénybe veheti, ha a kórház ~r:v;osa: ~ k9r-
házi ellátás sürgóSségét megállapította. '·. -- _ _ :_ ' : 

(3) Ha a~,áJla.tr'-polgár_ ~szse~ .#J.ap_ota ___ pri8.tf'-ciá,;f 
közleke~~; -~~~ö Z zel ne:rl:l ~z~tha~?·~il'- nient{í~_Z?1gá1tt:t 
vehetőJgenybe.< _ ,-_·f '''-_ ' __ ;·;- _---.-

(4) _Az állampolgárok orvosi gyógykezeM~r~. 'kó~htiZi 
e~tására és ezek igénybevétele szempmitjából ·az ille
tékességre a ~5_1197~. (VIII. __ 5.) Eü. M. számú; az Orszá
gos Ment6siolgáJ.atdgénybci~telére_.~a :'3/19'72;-}(I. 22). 
Eü. M. számú reDdelet az irányadó_: · ' 

A gyógyszerellátás 

a .. § 

i)\ 

'· ;- ~-

·,,-.. ,_.,n,, 'L<"> 

{l) Az állaini .egészségügyi ellátás keretében. éllam-· 
polgári jtig ·e.!ápján az·-illetékes őrvoS'[40/19~8' (Eü;.-K;,, 

~tás] ,.Uta.! rendelt !»'6gyszeré~,· gyógy<ápsiiérél.'t;1wdő
es-'Oltó~~agér.t:Pköt8zeré~t-és győgyViZ&t (a;-tOVábbiak.; 
ban: gyógyszet)'-"a. ··fogy$lztői::ü;r' l5%~át, dé':'legalább' 
50':_!illér_ téritéSt_:-kell fiZétiri.-cNemJkéll .térítéSt.:fizetni,, 
h:a'.azt a--• kórháZ; \gyógyintézet;-}·i'endelóintézet· gondozó
intézet vagy az ·állami egésZMgügyi~.-'S2:ólgáÍa.t' ''orvosa: 
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h--·· ·~-.-· 

" · • Gyógyászati segédeszköz-ellátás • · 
' J. -, ;_;; ~'-<'> 

4.§ 

(l) Az állami eg'ésZáégügyi "n&tás keretében á.lla.m-
polgá.ci. jog. az illetékes orvos)ilta.l. re~~~~~~~~ 
gyászati .. 
·az· 

(2) Az ortopéd cipőért az egéMségÜgyilminiSzter.álta.l 
meghatározott összeget kell megtériteni. Ha az igénylő
nek csak az egyik lábára sziikséges ortopéd cipő, kíván
ságára ezzel együtt az ép lábá.ra is ki kell szolgáltatni 
cipőt, az ortopéd _cipővel ,~;nos .. i;iss:z;egű-térit,é,s-_ellené
ben. Ugyanezt_-_a rendelke•t-~U-alkalmazni a_c:r.n:(ílá;br8: 
szükséges'_cipó--"árának.megtéríté$énél-is. """:;!_>J~'. _.· 

(3). Nem .kell térítést fizetni a gy6gyászatisegédeszkö
zért, .ha ázta kórház a.z ellátmányából adja.--Nem.k.ell 
térítést fizetnie a gyógyászati,segédeszközért,és· annak 
javításáért ~'-~·-

a) a szakmunkásta.nulónak, 
_ b) annak· a személynek,_:aki üzemi balesete. vagy_ fog

lalkozási: megbetegedése- ,miatt --szorul-. :gyógyászati 
esegédeszközre, ,_-_,._' 

c}::atma.k _a. had.k:ötelesnek, akit gy.ógykezelésre '-köte
leztek és emiatt gyógyászati segédeszközre _van s~ge, 

d).-.,.1/1958-"(ill 23.) Eü. M .. szá,mú rendelet alapján 
ellátáara jogosultna.lt~ _ a .. tér.ités . elll,mébmt kiszol.gá.ltat
ható hallók~Ziilék, _ kantakt lencse,: ~ya.,_ ter· 
mészet után· készült ·mfuizem -kivételéVel, . -

e). a. hadirokkantnak jogsz~bályban .meg~tározott 
esetekben és feltételekkeL / 

(4:.) Azonos gyógyászati segédeszköz - ide.ér.tve az 
ortopéd cipőt is _;_ l éveu (3_65:-na.p) belül újból..uem 
adható, l éven túl is csak abban az esetben; ha--aímak 
kiadása ismét szükségessé· válik. A gyógyászati ·segéd
eszköz javítását-- a szavatosság körébe nem tartozó 
esetekben ___ --:-:- a kia_dástól_ számf_tott __ 3_l!ónap elteltével 
lehet igényelni. E rendelkeZéSeket nBi:n·fehet-alkalmazni, 
ha a gyógyászati segédeszköz kicserélése vagy javítása 
az állampolgár hibáján kívül álló,- vagy a gyógyászati 
segédeszköz rendeltetése~ használatával öSSzefüggő 
okból·V-álik"szü.kSége'ssé, -_ _ _ - ~ 

'~ (~)'Ha_ a kiadá.stór-~~ot~ -5 -~~~>beíill- ~'~öí~k-~:ö-§1, 
illet~leg a,_ Iuilló_készfrlék ____ ~#flatánaJt.' sziikSégéssége 
m~g'~zűhi]t_;:_- 'a:~t _·az :említ_ett_- ·gyógyászati f· Se@lieS~k:öZt 
kiszOlgáltEitó_ szervnek _áz __ áll8;mpolg~-' __ illet?Ieg:,:·ÖtökÖSe 
köteles visszaVéteire felajánlani~ 'Viss~~yé~E;ll ese~_.:a be
fizetett térítés ö~szegét ki .kell_utá.lili- a·_ visszaszólgál-
ta~Mk. · ' · · 
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(l) Al. állarill19géilzségügyi' ellltás Ikerétében. állam:
·-p01gári-,1oK-'álaPj~:a:&-f.t_iffe~kés'' oh-ös' lt!t_ill:rendelt-rirli~ 
fog, műfogsor.-- ·fOgkOrOna:· és-<foghid., kiszb~tatáSáért 
és- javításáért caz állampolgárriak:·az- egészségügyf'-m.i~ 
n:iSzter ltl:~!:al meghat_ározot't lllértékű 'térítéS&·kelliiZetnie. 
>(2)·Nem':kell-térités:t·~fizetníá-> i)~. -,-n 

a)_ ·a bitiiyainentő-szolgáJatriál foglaJ.kozta.tott .--·dólgO-
zé):~~':- "· -:_-- · .. _:,. :- _ -·.:·- ___ ,<h(·''·_:. __ - , ·tj.c ''" . 

: _:_,::b}:a~koJ.ke{1veZn:iéri~8_ -jogosít6Jntmkilköiben--'Íoglal~ 
:ko:ztat'ött· .dolgöz:ónak;'"Vatámini''az_·emlftett mlmkakői".. 
ben. eltöltött Inunkiviszony alapján_ korkedv'ezrriénye:s 
· nyugellátásbari részesülő személ:Ynek,. hati-ágóképességük 
szárnottevóen csökkent; -- ·- :::,_ ·:~;;::j'Us ')"'~'; - --";- ;, 

-c)- ·aniUi~)81--szemé~ynek~ aki üZeini -SRJesete, -Vágy .. fog
lalkoZási-megbetegedése:miatt :szdÍW. _fogpótlásra, :: 
· d) -a gyógykezelésre kötele'zett.hadk-Gtel®ek·50%_~ot 
meghaladó rágóképeSség-csökkenés· esetéti, ,, ' -

-e) a.hadirokkant'nak;c,ha hadi'"-eredetű<fogyátkozása 
rágóképtelenséget idéz elő. · · .·.-:> · -- ' t· 

(3)~A_-_korkedveztnén~~-~-jogoBitó : niunlmkör~k _irieg
állapitásá.nál:·"á nyugdíjjOgszabályok rendelkeZései az 
id.nyad6k. · '-- ;c,-- • 

·;y-f,( 

~ ~tilzlísi :köi~~~k iJJ"gtélité~e, 

betegség 
igénybevétele· alkahnáb6!, 

ha összege az l Ft 50 -.- :fillért, illetve oda~· 
vissza üti.i.Zá.SnaJ. ·a .. · a "Ft~ ot meghaladja. Az utazási költ~ 
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sé~- ~teljes,-:_ ös_:;zegét>kelt ,:megtédtelli -,&z _,·egéaz@gl:4m', 
mnuszter ·által utamtáSban zneghatáro_z_ott -~~4iben:-is.--

(3) A bérkoc.sin, bérautón megtett .út költségéi;:~,Ú) · 
bekezdés,_szerinti ,mértékben ·ti>bOOtLft.Z "es!3tben: ~~-~
térítenk.ba·'llinoS; :v.aSút-v·hajó-,'-:)la.gy-al).~~~~t,~:~
ruz :._oda·,, .. ,vagy-__ v,issZa~t~záaná~::.~e~_tt:-. n~~~4t,~k:u,l~_' 
hosszab;]?. --_,-·,~~: <c:l;./F';t· .. _-,_,,:--i:c•;•_,h'_'g:;i:;,;J:~i,~vy_i\-c;' 

-(4). Az• orvos áltaLkeresők_épesnek·-rtün5síWtt _Q,Olio.zR~.' 
nak_, az· általa 'kért tfelillvi2'.SgáJaton: törté:p.:t-_ m~egjelepllsé·. 
vel felme~t. utazási kö~tség~ .csaKlt\klt9r,_.téritl)~t? m.eg~ 
ha ·s felülv!ZSgá.lat keres(lképtol~ól\Óget,ná,).l>,mt; 'l'•&· 
Ugyahé.Z.lv.onatkozik,:a- 'dön.tő.~i.mt1;._sági;"~ijM~.r~·Js .• ;c\. _ 

. .. (.5).:Akölt~tésné>fig.y~le'*)f<>Qw;,n)li<>z.~"'-" 
polgárt.i:egyébkéQt:-megilletó/.'Uta:ZQsítlP:íjkl3!fvez):nén~:; 
ket. Nem lá.r «t~iköl.téégl<\rltél!.~hoiy,>:kőwke4~1@1 
~·--~ek-..:az~-igéji}rbe:Vfttt, _közfo:rg4J$'(1" ~öile]t:eQ.ési 
eszközre bérlete ·v~;--,· '~".::r'l·.''~-u; (·-·,,~ .-. .-, .--: ~-- .. -_ -~ 's;;~i; 
• _J:ű)iAz· t<t~":'i:kóltséget .az illetékes 'tár.s<>dalo.,;~: 

Sltááb;!zer-Y;.telllti)tnag, ~. :· .. __ .:>:0-.-,~ ·;,,d c_.":--,~, .. __ ~- ,;· .. ,a_,, .. _,;; ·>-~i · 
:·-<(!-):Azli;:hógy:az e-Szakasz alápján;a_?; __ .pr,Ros -~~ly;,_ eset-. 
ben.~t ki~~,_ut~záfP-lköltség-m,~gtérl;t;éSe ®ljá.ból-ó.ti~_; 
költ~1UtaJ.vá_n~;,:v~p _ a': m~~~t_és,,r@sp('}_t~t>-:.~~
bályrut_ -az_:;,egészségügyi; ;'IQ.inisz1ia:t:> k_ülfi!!;r_nt~tásban: 
határozza meg. · · ._,,_::·s:.~, .c~X"_.-,. -,~,-~"- ··)-,i,_ 

-·'.t:;- :'.j,' L .c 'l" ;:~;;;_.ÖJ;\il·. ;_,~,_óL;g'Ol>.-' ---' '-"".'~ 

,-3.~ ...•. · .. -.:~,-~.-:-,.~:t .. '~ö~~:/~~~iJi9~á§~'--~~~dlit~~~~~e~:: c!lo: 
- "_, • ,-,_; .!·U ;:'.~_.('i '· ;\ <os··--'; 

;,; \:· "'~-''" l' ;>:; f"/1 \ : ';--(; 7~:§ 
.~ct·-•v;, - -)k,} ,_,--,o _,. -h• 

(l) A munkáltat6 megbízáaáb61 ideiglene&:in .;agy tSJ.~--
t6san külf?ldi szalgálatot teljesítő, az erre feljogosított 
szervtől -k~P?:t~:;~\V!~l,lo!~~.~k~~~?-t!~f~~, külföldön 
munká.t valliiló, illet'őieg aZ -erré' félJogmntott szervtől 
ka~tt engedéllyel ösztöndíjjal külföldön tartózkodó, 
az illetékes szerv közvetítéséVel szerződés alapján kiil
földön előadóművészi, vagy művészeti oktatói teVékeny
ságe~- folytató_-r~pplgá.r;; va41mm.t;)~,;~:~~tj;_e~l 
egy;ltt ckijlföldö<> ~r,t<)z!«>J:!ó """!lYor;;\llan;po!g~;J!o~. 
t"rtozói, tov,.qb,l, >íém~nsZ<@élyJ<éP,tcd.tidilló~;, j;~_"s:, 
ut.W.S, ·vagy :ir<>ko!ll ,14t<®>tM.~ @b<a'""'"p) ·l<iili'<M.öX<. 
tarMzkrnf6 állatnpo1gá.r'f"külföldön·-:;1J_~r-té~ _ .. --gyógyft.q,:-;_, 
megeló~ -e1látás~r;:.t_;a._~nem:z~tkö~~g:y~~~~:-.J"~I!~el~-' 
keZé'sei:.az:b!á:hyad6~;_.$gyeZmt3n.%\:J~i~áb~p.;rv!ilgy(~ 
a.z··egyezmeny, .. az;ellátá.sróhv.a.gy~--~~e]l4tásjiJ.gyene.~~'-
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ről- nem: rendelkezik;- :4:_: külföl.dO'n- történt ellátáS, -költ
ségeinek ·megtérit;ésérél_ai '-{2)-o-( 4) bekezdés bei!. f?glal~a"k , 
azl~ya.dók._.:,}i ,:.;, "" ''>. _- -_. =·1:/ _ >:--"'-:"-'"':·_._. __ :"_:_: .. ? _, 
··(2) &;il) •bekezdésben·•emlltett• ·szeriW!yelmekc~.··a 
magá;ns~mél:Yként külföldöP.ct~~Qdóklkivételével~'
orvoei•gy5gyJt~cgy6~•.gyógyvíz)''gyógyfürdö;•. 
gyógyászfttf ·segédeszköz, műfog,-. · _ID,-űftJgsor igény~fi 
véteJ.eiA.ovltbbá>kórh~ _·ápplás::--ese~be~ ---~ 'ide~ __ értve 
a -;mtité'ti 'költsége~t i$ o~l; fi(febii~ciilt .indokol ti. kőlt$é-. 
gek-o85o/c<~át ken-~gi!lii.t#lni;.:~;~:e;,;;;,;c '>;_,:· _:iJ,_-,_~;:-,:d) :.·--~ 

(3) A;:n~JD'ólyltáijt•'(Udülés, ,tá:r\iaautMBál v:agy. 
rokon.i?látőg&;t'áS-s~~:,lfllí!éh}1ltülf~ldöfict~6z~odó.• és_ u_tt' 
n\egbóte'gM6~i!Un\po'thW;JJ,;l!!ífé;teua · ";;rggis,·. siiiká<jgljől. 
felinerült éS• igiiZb!Ji:JiöltSl\géJ<et '1!. '")•gfeleliS•szolgáltatils: 
belföldi:-_'öSSz8g'éí:t.~k:;mértékéig-o'ke1l;;-~)ll__WI:li.' <0_. _..,,-' 

(4) ·Amegtériliéscrés~s _.bál~it· az. egés,zségügyi 
mjpiszter.utasftáaban határozza meg.-·,.· .. :-.:_,_,> . .- -~·::-.:o:o~::---

-(0}'- Ha,.-.a -ÍriilfÖldön:éló;fde--ideigl9neS9)J,-;a, 'Magya:it:N~p~ 
kö."ársaság területén tartózkodó cl»s;gjn>r ·é.llalnp91gári 
a _,"Magy~:_.Népköttámasák Wliil~~ ,'ttl~a:y:iszOtijb~_ 
lé}l; · á'-'niúnka;v~~n_~: tartamá · OJ~tt-· gyó~itó-m~gelóiz.ó~ 
ellátása ·szezp.pontjáP'ól·:a· Ma.gY"ar:.'Népköz~:_teru~~ 
letOO:- ·lakó i futJ,gyatí ál.l.ampolgárO:kKitl·: egjk,:egy-•'t~tet~ 
alá, ·EUenkezó,_:esetl;ten-, -e rendelet alapján _ingyeries.-_ 
gyógyftó·megelőző ,ellátáffi-a ,nem: jogosult; ellát_ásáért 
-- az,elsf)seg(ll~yú)tás eSetét kivéve -:;-.,a :fizet6kqt_eles 
állampo1garolli>··I975. 'iúniil< ·hó'3!Wán'bat1.'lyös"réridel· 
kezések [169/1955. (Eü. K. 18.) Eü. M. ssámú utssitolá 
l. §·a, 1H960. __ (I. __ 6.) E,ü.,_~?t:L szftmú re~delet] _szerinti 
dijat köteles fizetni; , · · · ,.~, " · 

';_v ·::c.:;:._,;:,-[;.,;_,.. ''.<' 

<i / -- :'-,.,.,-.- .. 'J!':'·',<--':-, ;"" __ ;,v,J,·il;;,:~;;;,_;;)}ii-, ---<~i'.d{:i·:_ 

'• (1)A'14f<\-l idő."bb áll<Urijlo\gár'·rézsé!'ef.,; gy6k 
gjM'~nlö@l6ző=·.--;-ellátás.&'-"illetőleg:·:egyés·,_~zolg8ltQt;á&~·; 
i~yb_8vét6le'-'e:set~b}'~··igényjogosultsági.es::a. .tárilleti<I_ 
illei.éker.Elé · igózo!ástlf•J#árólag "- s-neiyi iga>J<>lvánj<Ji 
fe~utat~a 'szükSéges.- Ha_,a.z~,8.llalnpalgátJ&z egyé])ként'.' 
térft-éshez'kötött~sro~tá.tások valainelYikénBk igéilybe;·J 
vételére -ting~ne:s;:.:iva~-(,kedVM.m6tiy($\'"téÍités :-,fi~éSe: 
eiiénllben 'iogösulti 3 jhgosu!tság•alapj4uhzolgái6'ténytc 

558", 

.. (pt.~_~zakmu_nkástanuJói_ vjszbny) az ,arra &Zdlgál_Q irattal 
kelhgazolni. , .• ,. . , , r. 

, __ :(2}_- A kiilt:~_!~öll: ~ő-.~~·agy~r- ~tnP~&r ~~inél y:~. 
· no~~t- a..-,~agyaa.: -~épv.~seletí:-Szerv által- kiálliiott 
úti ~oklnánti~ ~-_--a '_~j~a~a;~-; _e~táár_a. jó~óS:Ults~t 
a munkáltBtói.Igazolváil:D:yahgazolJa. --': ·-,,.-, :~_ ~->-d ----'s~ 

':-:~t::-"''""'*~ 

Kártérítés iránti Igény érvény~sítése 

9 .. § 
. ic. .. '' ,; -:-: 

~Z;-aki' ·&.z--allam~oigir,hetegsé~:ry;-m~k~;~~
cs~kke~:t felelasséggel tartoZik/ kötele8'- az- tUta\lli 

_ ege~~égügYJ. ellátás keretébe:~J.'~IiyújtOtt"S7.0lgáltatások 
é~~et 'meisté!ftelJÍ~:·A~ visszatérités; :illetőleg --a· megtérí
tés __ .. Iránt_ '·'a -•,társadálombiztosítlisról, --szól6 ~ i!iJ. 97 5. -éVi 
1I. töriény ynr. -:fejezetében -f'o~la;lt' fel.eltíSségi .:Sza
bályok alapján a._t_ársadalómbiZtOsítási s?..erv visSzafiie
~ési,- illetőleg· me~rítési k?'telezettség:.iTánti igénjrével 
· eg}"iitt" _vagy_· öliállóan- az illetéke!S'\társadálombiztosítáai 
·szervintézkedik. ',-·:"·'--:/'" :·:dl::- "·:u_;,,_~;· 

Egyéb és. hatály bá' lépteto rendelkezések 
,,._r '-:.':! 

10. _,,;_:·: •f' 
( ,,. _, . ,- , ') ' ' . "' 

'•!' terh~egsy.,kít.á.ért a 4/l~7i. (XI. 1.) Eü.cM. 
SZQ!:UÚ. rend_elE(tben ._sza.bá,lyozott -~.setefi:be.n ~z :·ott meg· 
határozott téritési díjat kell fizetni. . _ .,.; -

ü.; 
---·~-''- .':> :·:':.--: ~-<--;_--~:: ·_;_::•";; __ ._ '- ---~-- '-<_; ··""~-~'-. f-:' ·;(._J--.:-:~''-'•' 
(l!_ Rés~gseg n;rla.t;t .y~gy ,J.!ibb6I- er~dJ'íeri-.kér~:sp~~p~('l

'lenne vá!~. 4ll";':"P.o)gárn,.k, ke)"61lőJ<;épt"'~~~ .há· 
·roiD;.;.llftPJ~~a dítt~n k,órházi. ápoM,s n.~_j~~ -~'~~~-
k?.ptelen;segr:~~o ,:-A.árom napJS!Jtl,att,_· ·ll~- k9.r~' ._,ápO~ 
k~ltsége1, ~ korházba vagy kórházból .szállitá-S;~_-._:Y:MY 
?t~ költségei.a fizet6köteles é.llaln~~. ÚÍ75. 

·Június;. 30-án- hat~yo:s rende~sek [l6J)f:t95_í?,~&{~fuJJ}:. 
18.) Eu. M. számu utssitolá l. §·ánoJ<,nJ"--(3):bel<<>?;dése, 
az 111960. (I. 6.) Eü.M. számúrendelet,l/!964(V:II.30.) 
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Az egés?-aégügyi uún.f..Bzt,-:1' 17f1975. (Eü. K. 12.) Eü .. M. 
8Zámú utasítása a magyar állarnpolgárok gyógyító-rneg· 
előz/J ellátásóiról szóló 'l/1975. (VI. 24.) Eü.. M • .- sZámú 

rendelet'Végrehaj"tásáról 

Az é:i'dekelt minisZterekkel és &·SzakszervezetekOr
szágos ·Tanácsával egyetértésben ·a' követke~t· ren
delem: 

A 7/1975; (VI. 24.) Eü. M. számú rendelet (A toVáb· 
biakban: R.) L és 2. §-ához. 

(l) 1975. Ovi július·hó.I. riapjától kezdődően. aZ állami 
egészségügyi szolgálat illetékes orvosának. a Magyar 
Népköztársasá,g·területén 1akó ·rriinden magyar· állam
polgárt· (8. :továbbiakban: állampolgár), ugyáriúgy· kell 
ellátnia, rnint ahogy az 1975. ·évi június hó ao. napján 
hatályoS társadaJ.ombiztoSitási rendelkezések szerint 
a dolgozókat és igényjOgosult. családtagjaikat él kellett 
látnia. 

(2)·Az állami egészségügyi azoigálat-'--- az illetékességi 
szabályok megtartásával -·a Magyar Népköztársaság 
területén lakó minden állampolgár számára ingyen biz
tosítja az orvosi vizsgálatot, a szükséges orvosi gyógy
kemlést - ideértve a fekvőbeteg-gyágyintézeti (a to
vábbiah:ban: kórház) gyógykezelést, a gyógyfürdő
kezelést, a szülészeti ellátást, a szükséges mentőszállí
tást, valamint a jogszabályokban.meghatározott térítés 
ellenébell a szükséges gyógyszert, gyógyászati ségéd
eszkőzt és fogpótlást. 

(3) ·Amennyiben az· orv osnál,- gyógyintézetnél .- nem 
az ,illetékessége· körébe tartOzó állampolgár jelentkeZik 
ellátáara - a sürgős esetekBt kivéve·;. amikoris. a beteget 
gyóg:ykezelni kell=-. az·.állampolgárt 'megfeltHően -tá jé· 
lwztatni kell,. hogy melyik orV osnál, ·vagy gyógyintézet
nél veheti igéli:Ybe ingyen- ,-az .egésZségügyi.·.ellátiást. 
Az orvos,·illetőleg az egészségügyi intézmény az irt.etek
t,elenül rendelt gyógys'7..e'r, gyógyászati segédeSzköz;.· fog
pótlás 'és gyógyfürdő-költségek megtérftéséért. anyagilag 
fele1ő.'l. 
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~-i' 

(l) Mindazoknak az egés~ miniszteri_ i?g· 
szabályoknak a -rendelkezéseit,- amelyek 1975. Június 
30-án a biztositottak- és igényjogosult· családtagjaik 

· gyógyító-megelőzQ--ellátását ,szabáJ.yoztá.k, az ·-állampol
gárok gy6gyftó-megel6ző ellátásánál ~ ha nnwsenek 
ellentétben a R. és a jelen utasítás rendelkezéselvei -
továbbra is alkalmazni kell. 

(2) A biztositottak és igényjogosult családtagjaik gy6· 
gyitó-megelőző Élilátására. _vonatkozó egészségügyi . rirl
niszteri utasításokban .a "biztosítottak és igényjogOsult 
_csaiadtagjaik" ·hclyett államPolgárokat, ,,a·:tár_sadalrim
biztosítás terhéré történő -ellatás" helyett állami egész
. .ségügyi ellátáSkeretében állampolgéri jog alapján nyúj· 
tott szolgáltatást, "társadalombiztosítási szolgáltatás" 
helyett-_ állami· egéSzségügyi Szolgáltatást :kell érteni.· 

(3) A biztosltottakgy6gyft6-megel6zőellátásávalkap· 
csalatosan -használt űrlapokat; nyomtatványokat -to
vábbi.intézkedésig ··-:- az állampolgárok-gyógyító-meg
előző. ellátásával kapcsolatban is alkalmazni- kell. '· 

(4) Az állampolgárt szükség szeriiít tájékoztatni,kell 
arról, hogy az egyes _szolgáltátásokat (útikölt~g-meg
téritést, gyógyászati segédeszközt stb.) :hol kapJa meg. 

R. 4. §-ához 

4.§ 

(l) A ~ógyÁszati segédesZköz· rendelésének és kiszol
gáltatásának rendje az állampolgárok gyógyító-meg
előző .ellátása. keretében' nem- változik. Az. áJlampolgá
rok részére gyógyászati segédészköz reridelésére 'jogcisult 

körét. a. - (Eü. K. . - Eü.- M. · számú 

1975; július 
családtagjaik _számár& -kiszolgéltatták. 

(2)-A -biztosítottak, illetve igényjogosult család~ag~_ 
-jS.ik gyógyászati segédeszközzel való ellátása kapesá~
használt űrlapokat az állampolgárok ·gyógyászat! 
segédeszközzel való -ellátása során_ is használni -kell. 

(3) Ha az R. 4.§ (3) bekezdése értohnében a győgyá-
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szati segédeszközt térítésmentesen kell kiszolgáltatni és 
azt nem a. kórház adja eJ.lá.tmá.nyából, az orvqsi rendel
vényen fel kell tüntetni a térítésmentesség- -jogeimét 
(pl. szakmunkástanuló) és annak igazolásM-a bemutatott 
irat (R. 8. §·a) kiáJlitóját. 

(4) Az R. 4. § (4) bekezdése alapján azonos gyógyá
szati segédeszköz egy éven -belül nemcsak--a~ndel
hető, ha azt a beteg egészségi állapotában bekövetkezett 
változás indokolja, hanem akkor is, ha azt a gyógyászat·i 
segédeszköznek a. beteg hibáján kivül bekövetkezett 
elhasználódása. vagy az életkorral járó természetes vál
tozás teszi indokolttá (pl. gyermek részére szükaéges 
gyógyászati segédeszköz esetében). 

(5) Az áJ.lampolgárnak az ortopéd cipőért a jelen 
utasítás l. számú mellékletében meghatározott összeget 
kell megtéritenie. 

(6) Az állampolgár szemészeti ellátása a külön sza
bályok szarint történik. A 15/1962. (Eü. K. 9.) Eü. M. 
számú utasítás l. §-ának c) pontja azonban úgy módo
sul, hogy az 8.llampolgár kérésére - orvosi elbírálástól 
függően -- állampOlgári jog a.lapján rendelhető bi
fokális lencsével ellátható. 

Az R. 5. §-ához 

5.§ 

(l) Az állami egészségügyi ellátás keretében- állam
polgári jog alapján az illetékes orvos által rendelt mű
fog, műfogsor, fogkorona és foghid és annak 'j8.vftása. 
az állampolgárt a jelen utasítás 2. számú mellékletében 
meghatározott szabályok szerint és téritési díj ellenében 
illetik meg. A R. 5. § (2) bekezdésának b) pontjában 
foglalt rendelkezés alkalmazása szempontjából számot
tevő a rágóképességcsökkenés 8 vagy ennél .több fog 
hiánya esetében. 

(2) Az állami egészségügyi szolgálat orvosa annak 
az állampolgárnak, akinek a R. 5. §-ának (2) bekezdése 
értelmében nem kell térítést fW.etni~. a. fogműért, _a .térí
tés fizetésére köteles állampolgárokra-érvényes,-xendel
kezések-szerint állitja ki a szükséges nyomtatványokat. 

(3) A korkedvezményre jogosító munkaköröket a 
17/1975. (VL __ 14.) . .MT._számú rendelet_ .szabályozza. 

(4) Az állampolgárok foga...ti ellátása esetében a biz· 



tosítottak ·-:és· igényjogosult -családtagjaik- -ellátMával 
kapcsolatbaJi haszilált- ··fulapokat;- ·- nyomtatv_ányokat· 
kell hasZnáliri.-

A jeleri_·ytasítás 3. Számú Irielléklete -_~arta~&Zza~
hogy ·a R.- _-alapján _az_ orv.ös. mely _esetben a~t k,~
az- UtaZáSi· költség ·megtéritése_ ;·céljából útikö~~~~u~~l~ :
'~Yf;?V~t---~ me·~~~~téS-ré~~etés._~~~~~áf~~,~ · ' · 

7,§ 

.-A·_küÚ'Őldön tör_tént gY68).k~Ze~éS_-k0ltSég?IDél~- dJ.~g~_ 
térítésére vonatkozó szabályokat_a'Jel_eD. ütaSltás-4. __ szá~-
rri:ii ~elléldete' tartalmazza. · ·-

8.§ 

Ha: 14-évesnél fiatalabb gyermek jelentkezik gy6gy;í~ó~ 
rn:e,ielőző ellátása céljából, aZ igényjogosultság.és t:t.'terü
leti illetékesség igazolására _ . _ -: 

~-a._·gyermek iskolai "ellenőrző könyv"_·\3,_,vagy··! -, 
.,.-a kisérő hozzátartozó_személyiigazolvál'\_ya-szolgál. 

·A R. :9. §'ában 
érdekéberi· 
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R. 13. §-ához 
9.§ 

Ez az utasitás aZ 1975.évi júli~_S h4. l. napjá.:n, Ié}fha
tá.lyba, egyidejűleg_~ jelen utasítás 5. szám.ú mellé~eté
bim levő jegyzékben_ felsorolt miniszteri_utasítáSok,_Jlli
nisztériumi közleinények~- · tájékoztatók:~~--.ha.~yukat 
vesztik. 

Mctléklet a 17/1975. (Eü. K. 12.) Eü. M. szánÍú 
utasításlwz. 

J egyzék a hatályukat vesztő egészáégügjri ininiszt'e:ri 
utasításokról, egészségügyi minisztériumi közlem~nyek-
ről, tájékoztatókról: - ' 

a gyógytápszerek társadalombiztosítás t.érhéré :tör
ténő rendeléséről szóló 3180/89----2/1951. (Népeg. 12;) 
Eü. M. és az azt módositó 152/1956. (Eü. K 15.)Eü.b!., 

a társadaloiDbizto_sítás terhér_e történő_ fogpó~lásról 
szóló 3406(Fo) 3/1951. (Eü. K. Í 952. 3.) Eü. M. és a.t 
módosító 37 275/1962. (EÜ. _K. 1953. 3.) E~ M., 

a kórházi 'ápolásokról a társadalombiztOsítási SZervek 
részére jegyzék kiállításáról szóló 31(6) 1952. (Eü. K. 9.) 
Eü.M., 

a néphadseregQől betegség .miatt elbOcsátott Szemé· 
lyek további gyógykezeléséről szóló 830ü--23/19.52. 
(Eü. K. 16.) Eü. M., 

a fogászatal ellátás kiterj!3sztéSér5~ _ SzólQ' 8335(F) 
38/1952. Eü. M. és azt módositó 8335(F) 38-8/1952. 
Eü. M.-, 8335(.F) 4/1953. Eü. M. (hivatalOs Iapba,n,nem 
jelentek meg), 83(87)/1953, (Eü. K. 23.) Eü. M., . 

a háziipari termelőszövetkezetek bedolgozó ·tagjáiriak 
orvosi ellátásáról szóló 83(58)/1953. (Eü._ K. 16.) .Eü.' M., 

a In~ ó', t'áinb9:f;~ 'hallókészülék-éS tolókoCSi 'ideigle
nes haszillilatra való kiszolgáltatásáról ~zóló 831(;[) 
14/1953. (Eü. K. ll.) Eü. M., , , 

a biztositottak és családtagjaik fogp6tlásával_ka:[iCso
latban falrnerült utazási_ köl~ség· . lnegtéri.téSéOOF- szóló 
830Q-9 fl 954. (Eü. K. 6.) Eü. M., . ' . 

a kisiparosok és háziiparosok önkéntes_.biztOsítílsáról 
és egészségügyi ellátásáról szóló 8300~14/1954; (Eű. 
K;, ll.} Eü. M. és az azt.inódosító. -11/1~57 •. (Eli •. K. -s. 
Eü.M., 
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a dolgozók betegségi biztosításáról szóló rendelkezé
sek végrehajtá.a tárgyában kiadott 120/1956. (Eü. K. 4.) 
Eü.M., 

az. önkéntesen biztos;ított kiskereskedlik ,egészségiig'yi 
éllá~óo8i<;lsz616 12/1957. (Eü. K, 8.) Eü. M., ..•• . ; 
. a kö~ógyellátá,sról azóló 1/1958. (III. 23.) :Eü. M. 
számú rendelet végrehajtilaa tárgyában kiodott 15/1958. 
(Eü. K. 7.) Eü. M. sz. utasitoo 5---'-12. §·ai,. · •.• , 

a hivatásos zene- és táncoktatók, va.lammt előadomu
vészek egészségilgyi ellátá.árólszóló 5/1958. (Eü. K. 1.) 
Eű.M., _ --

_a.-~!Í;rs_adalombiztó.~tás _.szolgáltatásaira jog'?Sill.tak Í'é
sooére -iörténó gyógyszérrimdelésről sZóló 40/1958. (Eü. 
K. 19.) Eü.M. számú uttis!t0.12; §-ának le) pontja és s.Z 
utasi~ melléklete, 

a tn~~gazdasági_szakla~o;ták hallgatóinak a tá.rsada
lombiztOsítás terhére történő betege1lá.tás_áról · Szóló_ 
31883/1958. (Eü. K. 9.)_ Eü. M. és. aZ aZt ·módositó 
35 816/1958. (Eü. IL 21,) Eü..M., . . .... 

· a közg16~_zer"eMtásra jogo~tak szakorvosi_ ellátá~. 
sáró1 szó1ó 35/822/1959. (Eü: K. 20.) Eü. M;, · . 

. :a néfÍhadseregből,' illetőleg a' fegyveres és rendésze_ti 
testületekből)tivá.lt sZemélyek betegségLellátásáról szó-
16 46/1960. (X. j3.) Korm, számú ':endelet végre!J,ajtáSa 
tárgyáb<m kiadOtt 1/1961. (Eü. K. 1.) Eü. M. számu uta· 
sitáa 1-4.-éS 6-7. pontja, · 

a fekvőbetegelmt ellátó intézmények ;igazgatói réSZére 
a MÁV_ hitelesített UtazáB_i". iga.zólvái}yok kiállítáSáról 
szóló 30 547/1960. (Eü. K.4.)Eü. . 

börtönblSl sza,badult személyek .ell.á.tásá,;.; 

rólszóló :Í4 930/1960. (EÜ. K~··mdé!heMi ."gY.,.>,g)>Ógyszer'.· a. kö_zgyógyell.átá.s terhére .11: 

féleSégekrőlszóló 28/1963. ''!átolaédoót 
intézeti gml(.lozi>tl;!'i< ~zsj<<mosi m 

12.) Eü. M. és az azt módosltó 1583/1970• (Eü. K. 22.) 
Eü.M., 

a termelőszövetkezeti csoportok, szakszövetkezetek, 
szakcsoportok és hegyközeégek tagjainak betegségi el
látá.áról szóló 35 172/1964. (Eü. K. 21.) Eü. M., 

a megszünt Újságírók Szanatórium -Egyesiiletéhez 
tartozott, munkaviszonyban álló biztosított~,.,kórházi 
ápoláaára való jogosultságának igazolásáról szóló 
60 975/1965. (Eü. K. 8.) Eü. M., 

a termelőszövetkezeti tagok keresőképességének elbi· 
rá!OOáról és fogoozati ellátooárólazóló 30/1966. (Eü. K. 
18.) Eü. M. számú uts.sítoo 9-10. §·ai, . 

a· szociális gondoskodás,,_-·egyes -kérdé.seir~t _szóló 
21/1~67. (Eü. K. .aug. rk.).Eü. M. számú uttis!.tila IJlel· 
lékleteként kiadott szabályzat 10.2. §·ának {5) bekez. 
dése, 

a celluloid szemüvegkeretek kiszolgáltatásáról sz616 
32 883/1968. (Eü. K. 17.) Eü. M., 

a községekben lakó, díjtalan orvosi ellátáara nem jo· 
gosult személyek kezelőorvosi ellátásának biztosításáról 
szóló 38/1969. (Eü. K. 21.) Eü. M.-PM számu minisz· 
teri utasítások, egészségügyi minisztériumi. közlemé
nyek, tájékoztatók. 
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GYÓGYSZEREK RENDELÉSE 
ÉSKÍADÁSA 

Az egé:Mégilgyi ""'niszter Uj1Ji76. (XL ll.) EüM 
s:iámit<-,-endelef.e:a -gyógyszerek rendeléséról és --ki~ról 

c''A'~k;",ndeléséről'és~ról'.~·abelijgy· 
~~ a.'hOnvédél.Ii:ú:miniszterrel,<az igaa.Sá.gügy" 
rtririiszteiTelbl 'közlekedés- ·éiqlostaügyi miniszterrek a; 
pénzügyminiszterrel és a Szakszervezetek Országos Ta~ 
:n'ácsával egyetértésben --'--a kö~kezőket rendelem: -

L§ 

. '(l-) Gyógyszert·:_;_ a. jeleh'--rendelet_-:eZ&báJ.yainak:meg~ 
felelőerr :......... az á.llámi egészségügy, a:közlekedés-egész~ 
ségÜgy azolgálatána.k, a fegyveres_ erők és-a-·fugyveres 
testületek egészségügyi szolgálatainak, ·a sZakszervezeti 
szerveknák az alábbiakban meghatározott orvosai és 
fogorvosai (a-továbbiakban: orvos} rendelhetnek: 

a)·a gyógyitó-megelőző intézmények, szolgálatok- já
róbetegellátást végző orvosai~ valamint az intézmény 
vezetője által meghatározott munkahelyeken dolgozó 
orvosok, 

b) a Szakezervezetek Országos 'l'anáCsának, a szak
s_'7..el'V€izeteknek, a társadalombiztosítási szarveknek or
vosai, 

· c)_ aZ egészségiigyi-íniniszter külön engedélyével jogo-
sult 'Orvosok; 

d)-minden·orvos, sürgős szükség eSetében. 
(2) A fogorvosok gYógyszerrendeléssel kapcsolatos 

jogkörét a 15j1972. (VTII. 5.) EüM számú rendelet 82. §~ 
ának ·(2) bekezdése határozza meg~ 

{3) Gyógyszert a magángyakorlat folytatására 
déllyel rendelkező orvos magángyakorlata keretéb<>i> 
rendelhet. 
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2.§ 

Az orvos gyógyszert - a sürgős' szükség 'esetét ki
véve - csak a 15jl972. (VID. 5.) EüM számú rendeleb 
alapján ellátási körébe· utalt állampolgár ~re nm-
delhet. - . 

3.§ 

. (l) A gyógyszerek rendelésénél-az érvényben levő 
Jogszabályok, előírások figyelembevételével kell eljá.riri. 

(2) A járóbetegellátás keretében nem rendelhetők a 
kizárólag fekvőbeteg-gy-ógyintéieti' felhasználásra. for
galomba kerülő gyógyszerek. 

4.§ 

(l) ~z ~rv.os az olyait gyógyszert, amely.csak vényre 
adható ki, Jogszt!.bályban meghatározott vényűrlapon 
rendelheti. 

(2] Sürgős szükség esetén ~az egyéb előirások meg
ta;~asa lllellett _- el. lehet tekinteni - az 5. § (2) bekez
désében foglaltak kivételével - a vényűrlap és az or
vosi bélyegző használatától~ nyen--esetben az--orvos kö
teles a sürgősséget jelezni. 

5.§ 

(l) Gyógyszer térítésmentesen illeti meg: 
a) a ~e,~?beteg-g'yógyintézetben,ápolt _beteget, 
,b~ a Jarooeteg::endelésen ?llátott beteget - a hely· 

szmt ellátása soran felhasznalt vagy kiadott - gyógy
szer tekintetében, 

c) a szakmunkástanulókat, 
d) az üzemi baleseti sérültet sérülése, valamiut a 

17jl975._(VI. 14.) MT számú rendelet_II.;Számú mellék· 
letében felsorolt fog~zási betegség. által okozott 
m~gbetege~ése eseté~ a. g_YógykezeléSéhez ,sztikséges 
romden gyogyszer :mindaddig, amíg· az üzemi baleseté· 
ből, foglalkozási betegségéből kifolyóan szükséges 

e) a d) pontban foglalt rendelkezéseket kellalka~zni 
a fegyveres erők, a fegyveres :testületek és az állanii,tűz
oltóság ·valamennyi tagjának a :szolgálatból kifelyóan 
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bekövetkezett sérülése, balesete. vagy megl:!ebegedése 
esetében is. 

f) az ,1f1~58. (IlL 23:) Eüll! számú. rendelet alapján 
ellátáera :'jogosultska.t ·(kö"zky-ógyellá~_. jol?osultak),; 

:g) a..··gy:ógykezelésre·,kötelezetto-;a;-sorkatonat,- ta.ttalé
-kos katonai szolgálatot vagy egyéb honvédel.nii kötele-: 
zettséget teljesit5 személyt a 6/1976. (ID. 31.) MT számú. 
rendelet 106. §-ában meghatározott esetekben, továbbá 
a hadköteles katonai szolgálata ala.tt a csalá.cli segélyre 
jogosult·hozzátartozóit,· ____ . _ --, -~ :'-

h);az állalnpolgárt.-a-_közegészségügyi-járványügyi, a~ 
anya.-cseesenw-. "és.:_gyennekvédelmi; _valamint --egyéb 
egéS~gJ?Olitilmi 'éidékbOLa~:.~ön ·.jogs:za.báJy~·-m:eg,. 
hatái-ozott esetekben. _ _.-_:_.- <-::-- , __ · '-!,:- .< .. _-_ 

(2) A gyógyszertárban gyógysZer .térítésmentesen 
csak az _erre a célra meghatározott vény alapján ad
ható ki. 

(3) Az orvos magángyakorlata keretében gyógys~rt 
térítésmentesen nem rendelhe_t. 

6.§ 
' ---

(1) A járób<,tegellátás kereMben rendelhet{> gyógysze' 
rek a-i alábbi csoportokba tartoznak: - , -- <. -' 

I. csoport: Vény nélkül is'.kiadhat6k':· 
IT. csoport: Csak Vényre_ adhatók--ki, ~ az orvos 

rendelkezé® Szérint ismételhet5k~ 
III. csopOrt: Csak vénYre-, és egyszeri alkalon:u:nal 8d

hatók ki. 

(2) AZ L .-csoportba tartozó,. erőshatású> _gy6gyszer 
vény:nélküll4 éven aluliaknak hem adhat6-ki; _ . 

. • l . ' • ' 

- -.Á.Bzakmai_ ~Íll3~órzés'·Során·rendszereseli vizagálni-kell 
a . gyógysierien~-' szakszerűség~t --és a- gy~,szerlieN 
használás alakulását' 

8 . .§ 

{l)_, Ez a -rendelet:,l9.77 ._.január_ l:,. ria.pj ári -lép 
(2) Egyidejilleg hatályát vesztü 
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a diahlordiphenyl~Miobloro~mathvlmefutw.tl (DDT) 
ta-rtaltnszó kéazftmányek forgalom~ ho?'a-talának sza,w 
bMyozásáról szó!ó 167.529/1949. (VII. 22.) MN számú 
rendelet; 

az egyes- gyógyszerek á1.l.s1gyógyé.sza.ti oálokm 
való fu1bsszn4Msán&k újbóli engedélyeZéséról :sz6ló 
3180/27/1949. (IX. 25.) 1\'M számu rendeleó;.e,"__ 

a. porüo- sa.pkák, hüvely~pessa.riumok, valamint 
egyéb hasonló készillékek és szerek kiszolgál1>ai;ásának 
szabályozásáról szóló 3180-32/1949. (X. 9.) NM számú 
rendeleti; 

a mesteraéges édeal>6szer (sacoharin) rendelésének és 
kiazolgMtatásán&kújabb szabályozáaá.rólazóló l16f1951. 
(VTII. 28.) EüM számu rendelet; 

a mes'""'*'ges édeait5szer (sacoharin) kiszolgálta-· 
nak korlátozására. vonatkozó rendelkezés hatálYon kfw 
vül helyezéséről szóló 142/1951. (XII. 30.) ,NM számú 
rendelet; , - -
va~~t a. magyar állampolgárOk gyógyitó-megelŐ-ző 

ellátooaról szóló 7fl975. (VI. 24.) Eülif számu rendelet 
3. §·ának (1)~(2) bekezdése. 

Az egé=égf4jyi miniazt" 32f1976. (Ell. K. 23.) EüM 
számú utasítása a gyógyszerek rendelésGól és kicidásáról 

A gyógyszerek rendeléséről és kÍadásáról szóló 
14/1976. (XI. ll.) EüMszálnárendelet (atováhbiá.kban: 
R.) végrehajtása tárgyában ---' a belügyminiszteinil, 
a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszterrel, a hon
védelmi miniszterrel, az igazságügyminiszterrel, a köz
lekedés- és postaügyi miniszterrel, a pénzügyminiszterw 
rel, és a Szakezervezetek Országos .Ta.ná.esával:egyet~ 
értésben - a. következő Utasítást adom ki: 

l.§ 

A R. l. §-a (l) bekezdésének a) pontja alapján az in~ 
tézmény vezetője azokat az osztályokat, részlegeket 
jelölheti ki, ahol az orvosok a beteg fekv6beteg-gy6gy~ 
intézeti elbocsátáaához, vagy ambulans ellá.tása során az 
ot,honi gyógykezelés megkezdéséhez s.ziikség'es · gyógy-
szert rendelik. - _. 



2.§ 

(l).Az orvos - a jogszabályokban meghatáraiott 
eseteket kivéve - csak a hatályos .Magyar Gyógyszer~ 
köllyvbe, a-,;Szabvá;nyos Vénymintá.k Gyűjteményé''· be 
(Formulae.Normales,-·a továbbiakban:·Fo-NoH-az ,.Út
mutató- a gyógiszerkés_zitmények rendelésére'~ -oímú ki~ 
adványba és pótl~ba _(a továbbiakban: Útmutató) 
felvett; valamint az. Egészségügyi Közlönyberi közzé
tett,. a házai foi'galomba.-hozatalra. engedélyezett egyéb 
gyógyszereket·, -gyógyászati anyagokat, kötözőszareket 
s_t1?~:(4' tc?~l?Pia.k:OOU:: gyógyszer) í:endélh~ti. 
J._;_{2).A gyógy~zereJt<:reJ!delésénél a_ Magyar -Gyógyszer
~i)uyv_._a_Fo-No,.az Útmutató, a jelen.utasitás niellék
leteiJ vala'mint a.vonatkozÓ' jogszabályok élőírásait kell 
figyelem bé .venni. 

(2) 'Kérülni kell a túlzött gyógyszerelést (poly· 
pragmáziá.t). Több gyógyszer ·egyidejű rendelése esetén 
figyelembe kell _venni a'-gyógyszerek kölcsönhatását 
(hatástani össZeférhetetlenség, -gyógyszeres interak
ciók stb.). 

(4) Az orvosnak a szükséges gyógyszert a legszak· 
szeriibb és a leggazdaságosabb formában kell rendelni. 
Az egyformán m13gfelelő _gyógy~zerek közül,_ ll>: kevésbé 
költségeset kell v-álasztairi. A takarékosság ne!n mehet 
a gyógykezelés hatásosságának rovására. ' 

(5) A R. 3. §·ának (2} bekezdésében meghatározott, 
a :kizárólag __ fekvőbeteg~gyógyintézeti ·felhasznál.á.sra 
for~Omba Jtérül{S_ gyógyszerek jegyzékét 'az l. ,számú 
m'el16klet tar-talmazzá~ · 

3.§ 

~:·g§-ógyszerésZnek á- gyógyszerek elkészítésénél, ille· 
tőleg kiadB.sánái-a- vonatko~- jogszab_ályokban 
tározott előírások, és az álti:"il.iiDos szakmai relldelJ;e<>zé' 
sek, továbbá- a jelen utasításban foglaltak szarint kell 
eljárni.- · 

4.§ 

(l)A R. 60'§ (l) bekezdésében a,,II,~·ié;s~.II~~I.:J;~' b~ ,JXlegha.tár_o_zott .. gyó~~ .(vényhez 
szert) ~ a R. 4; §-ának (2) bekezdése 
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erre a célm mndszeresített vényűrlaporr (a továbbiak· 
ban: vény) kell rendelni. _ 

(2) A R. l. §·ának (l) bekezdésében meghatfu-ozott 
egészségügyi szalgálatok orvosai t-érítési díjhoz -kötött 
(téríté;sköteles) gyógyszert _az A.- 3510~2/a~, térítés· 
mentes gyógyszert pedig az A. 3510~2fb. raktári szátnú 
nyomtatványou rendelheWek. 

(3) A R. l. §·ának (3)-bekezdésében .tfuig'jé'-li:>lt orvo· 
sok gyógyszert csak olyan magánorvosi vényen rendel· 
hetnek, amelynek feJlécén nyomdai úton vagy bélyeg· 
zővel feltüntették az orvos nevét, magánrendelőjének 
és lak~ának címé~. telefonszámát, a rendelés idejét, 
valammt az orvosi magángyakorlatra feljogosító -en· 
gedély számát. 

(4) Ha az orvos a gyógyszert·a R. 4. §-ának(~) be· 
kezdése alapján sürgősség jelzéssel nem a (2) és (3) be· 
kezdésben meghatározott vényűrlaporr rendeli, illető· 
leg orvosi bélyegző nem áll rendelkezésére, úgy a vé· 
nyen olvashatóan fel kell tüntetnie nevét és lakás. 
címét. 

(5) Az·orvosnak a személyi igazoiváilya felmutatásá· 
val saját maga és közvetlen hozzátartozói számára 
-a jogszabályokban meghatározott esetek kivételé· 
vel - gyógyszer tédtés~ ellenében vény nélkül is ki
adható. 

5. § 

(l) GyógySzertárban kiadOtt győgyszeréi-t l:negha· 
tározott térítési díjat kell fizetni. 

(2) Nem kell térítést fizetni, ha az orvos a-R. 5. §·ának 
(l) bekezdése alapján a gyógyszert térítésmentesen 
rendelte. 

(~)A R. 5. §·a (l) bekezdésének'b) pontja alapján 
tér1tésmentesen rendelendő gyógyszerek jegyzékét, va· 
Iamint a térítésmentes rendelésre jogosult O:rvosok kö
rét a jelen utasítás 2. számú melléklete tartalmaZza. 

(4) A ~;rítésmentesség jogosultságál-ól_B:'z Órvás köte
les meggyőződni, és annak jogeimét a vényeli fel· 
tüntetni. 

6.§ 

(l) A fekvőbeteg·gyógyintézetb8n ápolt .betegnek a 
szükséges gyógyszert az-- :intézet készletéből_ kell biz
tositani. 
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(2) Az orvosi rendel6 (orvosi mtmkabely) készleté
b61 kell a. beteget téritéamenteseri ellátni azzal a. gyógy-
szerrel; amelyet az Orvos _ . _ _ . , · -
-a beteg vizsgálatánál (pldabómtóriumi reagens), 
_,;-a, beteg gyógyk~zeléséné_l_ (pt- kötözőszer,;_ seb-

·hintópo<); - _ _ _ . _ ' _ · · . 
- a beteg azonnali ellAtásánál (pl. fájdalomesilla-

p!tó, antibiotikum, keringésre ható gyógyszer), ·- · 
az orvosi rendelőben, ·illetve~ ~ beteg lakásáil fel

ha.sztlá.I. 
(_3)-A- jelen -utá:sitáS 2 •. számú mellékléte, 'V-alamirit 

~- -_j_ogs~~yok __ hatáa-~zzá.k meg -azokat a gyógy
~re~;-,: ~jri_ke~_- _:_az_ :.egés_zségügyi :~tézmények- a 
gondozásukl:Ía. .tartozó. járóbetegek részére téritésni.en--
teSeD: aa.ját készletükből biztosítanak. · 

7.§ 

·- A gyógySzereknek a R. 6. §-a (1-) bekezdéSében: IDeg: 
határozott csoportosítását és.rendelésük egyes_ azakínai 
feltételeit a jelen .utasítás 3._ számú melléklete tart_al
nlazza. 

8.§ 

(l) Vényköteles gyógyszer~rendelése ~té?- a vé:r;y~ 
az orvos köteles a beteg nevet, lakáscfmét, életkorat es 
a rendelés keltét feltüntetni, ,a, vényt _aláírni,. valamint-. 
bélyegzőjének lenyomatával - magánvény esetébeR 
névbélyegzőjével - .. ellátni. 

(2) Amennyihén .az orVos az (l) bekezdésben meg
határozOtt vényen neni tüntette fel a beteg nev~t, ,~
_káscim.ét, életkorát, _vagy a rendelés keltét, a hiánjző 
ádiitoKat --a __ gyógys_z~rész_ - amennyiben _Jogs?Jlb~~ 
máskérlt nem rendelkezik:_:- a gyógyszer_,~qása el(Stt · · 
pótolhatja. c . . 

(3) A-.-Belü~ztéririin_ 
nak orvosai által kiállitott.vényen a 
iakáscfm.enek feliüntetése -hélyett 
alkalmazandó. Ebben az esetben .a névre és a 
vonatkozó adatokat a gyógyszerész nem pótolhatja. 

(4) Vényköteles gyógyszert olyan vényre, melyet az 
orvos aláirásával és o--a sürgős eset--kivételével 
lyegiöjének -l~nYoma_t~v.a~ nem Oiátott el, kiadni 
szabad. 
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(5) A térítésmentesen_ rendelt gyógyszer . ·átvételét 
- a ·(3) bekezdésben foglaltak kivételével - aláirással 
kell igazoltatni. -

(6) Egy vényen legfeljebb két gyógyszer rendélhet6. 
Olyan gyógyszer, amelynek vényét> a gyógyszertárban 
vi3sza kell- tartani, más gyógyszerrel egy vényeit D.em 
rendelhető. ~ 

(7) Gyógyszert az orvos ·vagylagosan (,,séu") ·is ren· 
delhet. Ebben az esetben a gyógyszert a felírás sorrend
jének :figyelembevételével kell kiadni. 

(8) Az orvos a vényt szükség esetén sürgősségre való 
".i "-- utalással, azaz_ "cito" vagy "státim" jelzéssel lát

hatja-~!. 

9.§ 

(l) Az' orvosnak .a gyógyszer rendelésére _vonatkozó 
előírásokat a vényen félreérthetetlenül, jól olvashatóan, 
tintával vagy írógéppel kell feltüntetnie. Magiaztrá-Us 
gyógyszerek esetében. a- bélyegző_ lenyomatával tör
ténő gyógyszerrendeléS is megengedett. _ 

(2) 4- gyógyszer nevének megjelölésére a hivatalos el· 
nevezést kell alkalmazni, és a Magyar Gyógyszerkönyv· 
ben, valarnint a Fo-No-bán, toVábbá az Utmutatóban 
feltüntetett rövidítéseket szabad használni. 

(3) Amenn;yiben az orvos a vényen a gyógyszer ren
delésére vonatkozó szövegrészben olyan változtatást 
(javítást)_ eszközöl, amely a rendelés. érdemi megvál
toztatását eredményezi, köteles a javitás:t a :vényen aláo 
írásával (kézjegyével)_ bélyegzőjével kell megerősíteni. 

(4) Olyan.vényre, amelyen az-orVos a- gyógyszer ren
delésére _vonatkozó előírásokat. _olvashatatlanul yagy 
félreérthető módon írta _le, illetőleg _eszközúlt_ javítást 
aláírásával (kézjegyével) nem erősítette meg, gyógyszert 
kiadni nem szabad. 

(5) Vényköteles gyógyszer rendelése esetében a hasz
nálati utasítást az orvosnak a vényen fel kell tüntetnie. 
Ennek hiányában a :gyógyszerész a használati utasítást 
a gyógyszer azoká-sos adagolá-sának figyelembevételével 
megadhatja. 

10. § 

(l)'A-·vény kiállítása- során a rendelkező részben a 
vényirás általános szakmai-· szabályait' kell alkalmazni. 

(2) Ha az orvos a rendelt-gyógyszer-memiyiségét nem 
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egyérteltp űen tjh;tte~~ ,fél_;, v~gy. azt ___ po!J-toS_~ nem; b&-
tározta- -meg,- á- -gyógjrszerkészitméD.ybQl .. &: legkis~bb 
eredeti csomagolást; ·a Fo-No-ba felvett·~_.eg~P- ma
gisztrális _gyógys~iolJ:Ql :.a-' Fo::N!J_~_l;leli ·előírásnak --~eg
felelő:mennyiséget_~E!llki.adiP..-,_;· ·:--_- .: .. . - .-·-:--:-·'--" 
'.<{3} Magisztr~l),-~~e~t-gyQgyazer, .ese~n.'_-"aZ ~rős-_._ 
hatású szer meirnyiségét Számmal és· betűvelis_. .. kL~~ll 
írni.. A _gyógys~r--_ e@ek_: __ -~yába.n is-_~llmszithe~, 
amennyiben ·a. dózis túllép~ne_k:esete nem--tUl fenn:,-:' 

(4) Amennyiben ___ az _ _. orvO,s .erős, hatá.sú,~! belsőleges 
has_zná.\a;f!~E!>;,szB.nP:-_gy:Qgyszert ·olyan .adagol~b_E;t_n ren~ 
del,; ~~1-y:~:.~i: meg~p~toil{; __ J~agyobb :'egysz~rL ""?'agy 
napbtdagot·-~·-megb.a.la4ja, ·a_·_'túllépést az orvosn,_ak-_!:!>lá
írásával (kézjegyével) külön-igazolnia- kéll;- Ennek-lÍiá-· 
nyában-- ha a gyógyszerész az- Orvossal rövid úton 
nem _tud kapcs_ola~ba _léJ?_ni ----:- a gyógyszer elkészítése 
vagy-_: kjadtí&i)~OráJi ·a rríaXirlláliS, illetőlég- a· szokásos ----
adagok ·figyelembevétel~~el járfuiti~et _:-

(~) ·Ha-j),z-·orVos va~niely törzskönyy-e:Zett·gyóg_ysz~r-_ .. 
készitmé'nYből :az- engedély8Zé_t~'_gfáij ·csorn~goláSpó~: el~~ ~.ffé 
térő menn;yiséget- ren ae r _ _::__c aní8ii:tiyiben_ :a- ~észí~illéhy
riem- boiit~_ató .2._ a_:ren_~elt -.~eÍrllyiségh~z-- l_egköiele·bb 
álló csomagol~~ (cs~:n:Jiá.g_?lásóká~)' kell kia:dn3.: ' 

lL§ 

(_tY A- ·:g_yógfs~e~~z köte~es_ ·:á gyóiy~r_· _-elk~~r~~é_) 
illetőle~-- '~-Út~~ '--,So_ia~: '--:köve~tt ' elj_!\~áB~'ii,~-;. 'ille~v:e·,_''_a~~ 
erre VOnfl:tlcQ_Z(, OOato~~t~a:V'ényen: feltün~ttii; :. : '. _ .. _ · · 

(2) __ ·A ·vény_t_a gyó$yszer_kéSZít6jének: kiiid~játüik k!3·z-; 
jeg;tével; _a_ gyógyszertffi'; ~ly{}gzőjériek'::leriy(nruitá!a;i:' 
kélf ellátni; a_ gyóg;ysie:r_'):ffi~~~k ,(iSIDételt _kiB:~á:~!: 
nak) keltét a vényen fel 'kell tüntetni.-- '' ' · · · "_, 

a orvosi 
közelebbi orvosi vizsgálat 
lik esedékessé, az orvos 
nem.t#:tia 
telt~kiadását 

a 8~10 napi szükségletet általában ne haladja meg. 
Indokolt esetben ennél nagyobb mennyiség is ren
delhető. 

(2) A vény nélkül-egy alkalonnúitl' kiadott gyógysZer 
mennyisége nem haladhatja meg az égy ·gyári ·csoma: 
golás- mennyiségét, illetőleg a 8_:.10 napLátlagos szük..; 
ségletet. ·.. : :::' _______ -~-

(3) Ellátási érdekből a vényre felírt gyögyB~ össz
mennyisége csökkenthető, illetőleg az több részletben is 
kiadható. 

(l) A -~énykÖ~les gyógyszerek_.v_é:l)_yei _...:._.ha :ii'z orvos 
a 12: ... § (l) bekezdésében_ foglalta~_.-alapjári: másképpen 
nem rendelkezik -- nem ismételhetők~ - . 

(2) A vényköteles gyógyszerek ismételt kiadása csak 
az orvos előírásaszerint c-;-_. de legfeljebb három:.alka
lommal ~ ~örténhet. 

14. § 

(l) Az egyszer beváltható .vények ~ külön jogsw,· 
bályban- meghatározott eseteket kivéve -,·egy :hólla
pig, az ismételten ··-beválthatók három hónapig-·-,érVé
nyesek. ·, ··, 

(2) A vény· éfvényessé:Bi ideje meghosSzabbodik, 
amennyiben a -gyógyszer valamely"okbólnerri adható 
ki._- Ezt a tényt· a· vénJeü a·-_gyógySzerész kötelés 'jelezni. 

(3) Azt a-vényt, ·amely· ismételten-már nem Váltható' 
be; -á gyógyszer-ész:éi-vényteleillti. Nem -kell érvényte
leníteni azokat :a vények-et, ·-amelyeket a:syógysze'l'tár-
ban vissza keU--oo,rtani.: ~-.~ 

(4) Az ismételhetősógre, valamint a vény érvényes
ségi idejére vonatkozó kol"!átb:6Ó rendelkezéseket nem 
kell alkalmazni a vény nélkül kiadható gyógysze~k 
esetében. 

15. § 

A gyógysz~rtár-ba~ -vissza ·-kell tartaQ.l;· a -Múh~smen.,_ 
tesen a ·R. 4._. §-ának (2)_· --bekezdésében- megha'!;-árQzot.t 
módon rendelt, a III. csoportba tartozó, valamin:t: a 
külön jogszabályokban. meghaWozOtt gyógysze.J;ek vé· 
nyeit, továbbá a~ állatorvos &tal rende_lt, tö_r~sköny-
vezett, .humán' ,gyógysz_erek: vényeit. ~ .-- · 
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"16. § 

A gyó~zertkhól~·l ne~- vitt magisztrális gyÓ~~ 
reke_t_a·gyógys7&f.felhas~tós:_ági,idejéig0Jegfeljebb 
azonban .a -készítéstól .számított __ 30_ nt:t.pig. meg kell; 
ő~. ,-Ezell g;r:ógyszérek- vén~it_ a.-:gyógyszertárbau. 

· három _hónapig kell megőrizni. 

17.§ 

(I) Külföldi _- Oi-vos által nem magyar álla~poJ.g~ 
részére· reildelt- gYógyszer ·cSák .akkor adható ki, ha a 
tr:rt~~lt _ _gyógy!Jze_r,_~zon~ssága, -Iilennyisége_-és adagoláa_a 
P'>nwsan II!egállapltbat6. . . .. . •. > • • .. . . 

(2)•A rendélt gyógyszerből legfeljebb kéthetLszük-• 
ségletnek megfelel6 mennyiaég· adható ki. A vény·:.n_em:' 
ismételhető. . . . .· . . . . .· . . . . . .. 

(3) Külföldi oNos''áltafki.állitott_vén;Yre·a kábítószer' 
rendelet hatálya alá tartozó, valamin:t- a külön jogsza. 
bályokban meghatározott gyógyszerek nem adhatók ki. 

18. § 

(!)Az állatgy6gy:aszati célra történő gy6gy:szerren. 
delésnél és kiadá.snál a jelen utasításban foglaltakat ér-, 
telemszeriien kell alkalmazni. 

(2) .Az állatgyógyásza;t;i célra rendelt-_gyógyszerek' el
készftésénél, és kia.dásáná,l-- a_ ·Jrorm~_ae No~~~, 
Vetecinariae, és :-,,A Magyarország:oll. :tör~önyv:ezett,-~ 
forgalomba;·hozatalra -engedélyezett· ~zet:készít-_ 
mények, kémszeiekésJestékek, gyógytáp.szerekés táp-.c 
szerek, immunbiol6giaj- készitmények _VII.· HivatálOs; 
Jegyzéke" előírásait is iigjelembe kell venni; 

Ü).§ 

. (I)_Áz utasítá~:- ~e~kfu~il:J€1n ~e~g,~:;:;~;],:~tr;i~]f:iif)-
soka.t az EgészSégügyi Közlönyben 
megjelentetni. 

(2) A R. l. §·ának {l) ·bekezdésében feltüntetett egész· 
ségügyi szalgálatoknál korábban rendszeresített·és for-
galom:ban-1evó vényűrlápok 1977. december te.l-0 o'iii!l···. 
ha.sznáJhat6k. 

(3) Az 1977. január L előtt kiállltott vényekre 
rend.elt-gyógya'zerek kia.dásánál ~a jelen utasítás 
delkezéBeit értelemszexűen:kell•alki>lrriazni. · 
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{4) A.z Útmutató megjelenáséig 8. ;;'I'ájékózta,tó 
8 

gyógyszerkéSzitmények rendelésére" VI.-k:iadásá.ban· éa 
annak pótlásaiban foglaltakat - a jelen uta&táa figye
l-embevételével - kell alkalmazni. - , .-_ ,<:_ 

20. § 

Ez az utasítás 1977. január l. napján' lép hatályba. 
Egyidejűleg a 4. számú me!Mk:letben felsorolt jogsza
bályok és rendelkezések hatályukat vesztik. 

1. azámú meUéklet 
a 32j1976. (Eú. K. 23.) EúM számiú uta8/tás 2 § (SJ 

bekezdé8élu:z 

K i<ár6la{J jdcvóbeteg gy6gyi•uézeti 
(g<mdozóintézeti) jethasználáBra forgalomba lwzott gy6gy

szorek 
Acepramin inj. 
Ampicillin amp. 500 mg 
Biosuppressin kapszula 
Chlorprothixen inj. 2,5% 
Chlorprothixen tabi. 50 mg 
Cyclophosphamid amp. 200 mg 
Cycloserin tabi. 0,25 g 
Draperidol inj. 
Edtaca.l inj. 20% 
Elenium amp. 100 mg 
Enzaprost F inj. l mg 
Enzaprost F inj. 6 ing 
Erythromycin kenőcs 10 OOO Efg 
Fentanyi inj. 0,5 mg 
Fibrin szivacs 40 X 20 X 8 cm 
Fibrinolysin 20 OOO E 
Fluidex .,40" 10% 
Frenolon drazsé 25 mg 
Ftorafur inj. 4% 
Galanthamine inj. 5 mg 
Gentamycin inj. 10 mg 
Gentamycin inj. 80 mg 
Gordox inj. 100 OOO E 
Gricin M tabi. !25 mg 
Isonicid inj. 
Isonioid tabi. 
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l 
Kanamycffi,_sulphate aiDP·· l g 
LinQOmy_~4(,amp. 500 __ ll.1g- -- ' 
Lincomy,ci,n_ ~pszula 250 mg 
Lyeurim: inj. 
Melleril drazsé 100 mg 
Metfuillin inj. 
Na.rcota.n 
Nivalin_inj. l% 
Oxacillin inj. 
Oxacillin kapszula 
PAMBA inj.-50 mg 
Phty'Soii tabi. 
_P~~yglukii:t:infúZióS_:.oidat :6% 
:Pro'Cainamid fuj •. IO% 
Py:rQZinamid tabi;'o,s:·g 
Rigenicid bélben oldódó drazsé 
Rigenicid infúziós ol~ t .. _készítéséhez 
R;ger,icid végbélkúp 
Rondomyein kapszula 300 mg 
Sura! tabi. 
Teheform drazsé 
Tetraolean amp. 500 mg 
Tubocin kapszula 150 mg 
Tubacin kapszula 300 mg 
Vinblastin inj. 5 mg 
Vincristin inj. 0,5 mg 
ViomYcin inj. -I g· 
XanthoiDYcill' drazsé 

2. számú melléklét 
a 32j197ű. (Eü. K. 23.)'Ei1M számú u~<M!Jk .5.§ {3) 

bekezdéséhez -

Térítésmentesen rendelhető és}:::iadható 
.. gyQgy_s~_er,ek. 

A. 

Térüésmentesen, szükség sze>ri:n:t- , 
az intézet kéezletéb6l kia<ld,_ndó,gyÓgy8zerej;_ 

l. Az- intézet készletéből kdl- a be10egnek .Jru;<ho.i ''" 

-·~g~zsé~gyi miniszter 12/19_75 .•• ~Ó~~~l:;-z:Í~.'i,~~;~~f· ljf~.J ...••.. 
a tüdőgondozó intézetekben It 
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tuberculoticumokkal való ellátásáról szóló, utasítása 
szerinti gyógyszereket. 

2. Az intézet készletéből kell kia.dni- a bőr· és nemi
beteggondozóban gyógykezelés alatt álló nemi beteg
nek a 

BeaCillin szuszpenziós iuJ. 1.200 OOO 1.\TE 
Erythromycin tabi. 250 OOO E 7

.,- "'-;;,"'~ 

Potesept tabi. 
Retardil.lin szuszpenziós inj. l OOO OOO 1\:TE 
Sumetrolim tabi. 
Tetran B drazsé 
Trabiein a.mp. 2 g 

gyógyszereket. 

3. Az anyá- és Csecsemővédelem érdekében biztosí-
tott pénzügyi keret terhére térítésmentesen kell kiadni 

Vitamin Ds olajos inj. 400 OOO NE 
Vitamin D3 olaj 400 OOO NE 
Vitamin Ds drazsé 3 OOO NE 
Vitamin Ds drazsé 50 OOO NE 

gyógyszereket. 
4. Az intézet készletéből'kell kiadni közegéSzségügyi

jfu-ványügyi érdekből a 33J!969. (Eü. K. 17.) EüM 
számú utasítás szerinti gyógyszereket. 

B. 

Térítésrne;ntesen rendelhet/J gyógyszerek 

l. Térítésmentesen kell rendelni az egészségügyi mi
n:iszternek 5fl9ö7. (Eü. K. 2.) EüM számú, ·valarilirit a 
2fl971. (Eü. K. 1.) EüM szá.mú utasitáss_al módo~itott 
20/1967. (Eü. K. lö.) EüM számú, az :inzulin_.f$s o~alis 
antidiabeticumok rendeléséről és ldszolgáltatásáról 
szóló utasítások szerinti gyógy'szereket. -

2. Térítésmentesen rendelhetők a gyógyt'tl.pszerek~ az 
"útlnutató"-ban foglalt szabálYok szerint,_ valamint az 
enzymOpathiás kórképeknél alka1.n:illzan_dó . gyógytáp
szerek, továbbá amylumok és fructcise. 

3. Diabetes insipidusbau szenvedő betegnek .a ke
zelőorvos (körzeti-, gyermekkörzeti·, üzemi orvos stb.) 
kórházi javaslat alapján 

5i:O 



Adiuretin 8, D. orrc.seppek ö ml, 
Hypophysis szippantópor 
Pitresein 'l'atlllltte.ol&jos inj, 5 NE 
V e.sopressin orrspra.y 250 NE 

gyógyszereket. 
4. A b6rte.l<ató idül> folytonossági bi/mya (ulous, 

cruris, sipoly.- anus pr&eternaturaliS) betegségbeh szen
ved6knek a kezelőorvos (körzeti-, üzemi orvos, szak
rendelés orvosa) 

kötöz6szereket 
ragtapaszokat 
a kömyező b5rt védő ken6ca. epray 

gyógyBzereket. ... 
5 • .Asthma. bronchialeban Szenvedő betegélmek a tü~ 

d6beteggondozó, belgyógyásmti, gyermekgyógyászati · 
szakrendelés sza,kor_vosa., valamint a belgyógyász-, 
gyermekgyógyász _csoportvezető főorvos -kórházi ja
vasla"b alapján 

Aatmopent aerósoll,5%
Brioo.nyl aerosol l% 
Brica.nyl tabi. 
Euspiran aerosol 
Ints! kapszula és spinhaler 

gyógyszereket. __ , 
6. Epilepsziában szenvedő betegnek ~z i~g~ 

szakrendelés (gondozó) szakofvosa, vagy javaalatára á 
kezelőorvos (körzeti-, üzemi orvos, körzeti gyermek
orvos) a 

Diphedan tabi. 
Neophedan tabi. 
Ospolot tabL 200 mg 
Perlepsin tabi. 
Ptimal drazsé 
Sacerna tabi. . 
Bertan tabl . 

., B~piliif t·abl. ·200 mg~ · 
· Siixilep kapszula 250 mg 

gyógyszereket. · · 
7. Parkinson-kór és syndromában·szénVedlSII ~~~~: 

a:. kezel6orvos · [á körZeth _üzemi orvOs, a~ k 
Szakrendelés (goii.dozó) SZakorvósala.-z , •. ,,,, .. ,,, .. 

Aparka.zin m'l1:olé és inj. 
Dopaflex tabi. 

'- Kemadrin. tabi. 5 ·mg· 
Ps.rke.n tabi. , 

Trema.ril tabi. 5 mg 
Viregyt-K kapszula 

gyógyszereket. 
8. Myasthenia gravisban szenvedő betegnek a kezel6-

orvos [a körzeti-, gyermekkörzeti, üzemi orvos .es --az 
ideg-elme szakrendelés (gondozó) szakorvo_sa.]- kórházi 
javaslat alapján a 

Mestinon drazsé 60 mg 
gyógyszert. 

9. Rheumás lázon átesett· gyermekek gondozására a 
kezelőorvos (a gyermekkörzeti-, körzeti orvos, gyermek 

- sza,krende~ szakorvosa) kórházi javaslat alapján 
Beaoillin tabl. 
Vegacillin tabl. 

gyógyszereket. 
10. A glaucomás betegnek szemészeti sZakrendelés 

szakorvosának javaalata esetán a kezelőorvos (körzeti-, 
üzemi orvos) a 

Pilocarpin tarta.lmú magisztrális (Fo-No) 
szemcseppek 

Physostigmin tartalmú magisztrális (Fo-No) 
szemcseppek 

Chinorto szemcseppek " 
Chillorto forte szemcseppek 
Eppy ·azemcseppek l% 
Ismetin szemcseppek 5 o/o 
Isopto-carpine szemcseppek 2% 
M'intacol solubile 
Neoezerin szemcseppek 
Phospholin jadide szemcseppek 3 mg és 6,25 mg 
Pilocarpin szemolaj 
Tosmilen szemcseppek O;n% 

gyógyszereket. 
ll. A szerobakteriológiai készitmények java.ll.atai 

ezerinti betegségek megelőzésére, kezelésére a kezelő· 
orvos (körzeti-, üzemi körzeti gyermekorvos, szakren· 
delés orvosa) az 

Adszorbeált Ozaena vakcina 
Adszorbeált tetanus toxoid 
Antivenimeux azérum 10 i:bl-
Diftéria elleni juhvérsavó 3000 IE 
Diftéria ~ll eni lóvéraavó 10 OOO IE 
Diftéria elleni lóvérsavó 20 OOO IE 
Diftéria elleni szarvasmarha vérsavó 3000 IE 
üázödéma elleni tetravalens lóvérsavó !O ml 
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Human Gammaglobulin (Az EüM 83.789/1973. -Eül\1 
számú közleményében feltüntetett kórképek eSe· 
tében.) 

Lacfubact 
·.1\f:ánnozyÍn 
-N eurolYsin T.-
Neurolysiti II. 
Neurolysin ID. 
Opsodermin "A" vakcina. 
Opsodei'min "B" vakcina 

-Opso_~ermin-;,C~~.wakcina '
Opsotlerinin :,·,Forte·~ ::vakcina 
l?,Q_lymicin:vakcina 
Polysan inj. -
Polystaph (Staphylococcus-polyvalens oltóanyag) 
Pyrago 0,05 erősség 

·-Pyrago !.-·sorozat": 
Pyrago II. sorozat 
SertésorbánC .elleni lóvérsavó, 
Sertésorbánc elleni sertésvérsavó 
Tetanus ellei:ú- juh'vérsli.vó- 1500 lE 
'l'etanus elleni lóvérsa vá 1500 IE 
Tetanus elleni lóvérsavó 20 OOO- IE· 
Te-tanus elleni szarvitsrnarha_ vérsavó UíOO IE 
Trichasan Vakcina 
Vörhelly elleni lóvérsavó 5000 SAE -: 

gyógyszereket. 

3.: sZámú .. ?rWlléklet' 
a 32f1.9'l6. {Eü. K. 23.) EüM-számú-utasitás-' 

r. §-álwz . 

-i J á1·óbetegellátás ki:.ri:!iébe~i .rendelhet/J 
gyógyriZe:reJc'-

·1. Csoport 

VÉNY N.ÉLKÜL IS KIAr:llATÓ . 
GYÓGYSZERK.ÉSZÍTMÉNYEK. 

AJ 'lVYPzskönyvezett gy_ógyszerkészítmények 

Acipben_kenőes 
Aescusan dra~ ll IL 584, 

L ---

Aescusan-cseppek 
Algopyrin tabi. 
Aljadan tabi. 
Allochol drazsé 
Almagel emUlzió 
Almagel A emulzió 
Alsol kenőcs 
Aluminium hyd:OOxydá.tum>por· 
Aluminium hydroxydatum tabi. 0,5 g 
Amidazophenum tabi. 0,1 g 
.Amidazophenurn tabi. 0;3 g 
.Ammonia párna . 
Ammonium-chiaratum drazsé 0,5 g bélben oldódQ. 
Antineuralgica tabi. 
Aranycsillag balzsam 
Aranycsillag olaj 
Artin drazsé 
Athenstaedt oldat 
Azophenum cúffeinum citricum tabi. 0;5 g ' 
Azulenol kenőcs 

Betacid pasztilla 
Bilaeid tabi. 
Biung kenőcs 
Bolus adatringens tabi. 
Bolus Iaxans t!lbl~ 
Bór~ cink Szemkelli5CS':5% 
Bórsavas sárga vazelin 5% 
Butoíix-tabl. 

Calciuln laeticum tabl. 0,25 g 
Capsoderma kenőcs 
Carbo activatus tabi. 0,25 g 
Chlorosankenőcs 
Cholagol old!i~.t 
Cinkoxidos kenőcs 5% 
Cinkoxidos •ga vazelin 5% 
Coérulamin drazsé 
Conferon kapszula 

Dermasept-kenőcs 
Diaphyllin ta.bl. 
Diaphyllin végbélkúp 
Dipanlnin drazsé bélben oldódó 

Eggosalil tabi. 
Elastasan cinkenyv-pólya 
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Enteroseptol tabi. 
Excoriatin oldat 
Expectin ·cseppek 
Fagifor· szirup 
~eiToplex_ draTJ>é 

Germicid- tabi. 
Germicid végbélkúp gyermekeknek 
Glicerines végbélkúp 2 g 
Glioerines végbélkúp 3 g 

Hexamethyientetmminum tab1. 0,5 g 
Hovalettan drazsé 
Hyperot ta;bL· 

!stop~ tabi. 

Jód-párna 
Jadtheosan drazsé 

Kalmopyrin tabi. 
Kari! tabi. -
Kofka tabi. 

Lukullin bélben oldódó drazsé 

Mycosid hintőpor 
Mycosid oldat. 

N atrium salicylicum bélben oldódó dfa7sé .. ··' 
Neocarbolax tabi. - - · 
Neociklotox oldat 
Neomagnol tabl. 
Neupon drazsé 
Nikotinsavamid ia.bl. 0,2 g 
Novascabin emulsió 
Noviforro-cink szemkenőcs 

Opodeldok 
Optacid tabi. 

Panthenol ta.bl. 
Phenolphthaleinum tabl. 0,2 ·g 
Phenolphthaleinum tabi. 0,5 g 
Piperascat tabi. 
Polybé tabl. 
Polybrom tabi. 

RutaBeorhin tabl. 

Sárga VS.Zeliri 

o sa 

Sulfaguanidin tabi. 0,5 g 

Tannocarban tabi. 
Taxin-tabl. 
Timidon _hüvelytabletta 
Timidon zselé 
Tisasen A+B dra"., 
Trypsin sebhintőpor 2,5% 

Videx tabi. 
Vitamin B1 tabi.- 5 mg 
Vitamin B 1 tabi. 10 mg 
Vitamin B6 tabi. 20 mg 
Vitamin O dra""' 100 mg 
Vitamin E dra""' 10 mg 

Zenon ken6cs 

Az aJábbi gy6gyszerelchól 'IlY aJkalommal legfeliehb a 
legkisebb gyári csomagolás vagy annak megjekt/J mennyi
sé{J adJwt6 ki: 

Acitophosan tabi. 
Albroman tabi. 0,5 g 
Albroman tabi. 0,3 g 
Asaropact cseppek 
Azthmamidtab!. 
Asztma elleni cigaretta 

Baltix cseppek 
Barhamid tabi. 
Bilagit drazsé 
Bispa.n ta.bl. 

Oz!- tabi. 

DaedaJOn tabi. 
Daedalon végbélkúp 
DElliistin- tao l. 
Demalgon tabi. 
Dernalgon végbélkúp 
Dermaforiné sebhintőpor 
Dienoestrol kenőcs 0,1% 

Erigon szirup 
Etopurin tabi. 
Etova.letta tabi. 
Emngitdrazaé 
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Faringosept tabi. 10 mg 
Fercupar draZsé 
Fercupar szii-up 
Ftmgifen o.Idat 

GeraSán kenőcs 
Geravit kapszula 
Glycosept oldat 

Hemorid kenőcs 
Hemorid végbélkúp 
1-ijg::tnykenőc:iS_f~hér -5% 
HiSta-zolin oldat 

Intestopan tabi. • 

Jodpapaverintheosan drazsé 

Legatin drazsé 
Libe:xin tabi. 
Lidoc8.in kenőcs. 5%. 
Merístin tabi. 
Meristin végbélklip 
Methioniri tabi. 0,5--g 

Neogranormon kenőcs 
Nitromint tabl. 0,5 mg 
Nodicid kenőcs 
Noditran végbélkúp 
Naseapiu tabi. 
No·Spa. tabi. 

üticur fülcseppek 

Pauangin dra~ 
PaniVerin tabi. 
Papaverinum hydrochloricum tabi. 0,04 g 
PernoVill drazsé 
Pernovin kenőcs 
Pernovinetta drazsé 
Phenylbutazon kBnőcs 5% 
Phlogosam kenőcs 
PhlogOsol oldat 
Polyvitapiex 8 drazsé 
Poiyvitaplex 10 csokoládé 

Quarelin tabi. 
Quesil drazsé 
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Radipon tabi. 
Reparon kenőcS 
Reparon végbélkúp 
Heseptyl-Urea sebhintőpor 
Rutophyllin tabi. 

Salvador tabi. 
Septosylszemkeuőcs 
Seveualetta tabi. 
Solvasthmin tabl. 
Somben tabi. 

-· Sudeol oldat 

Tetran kenőcs 
Tofamid tabi. 
Triospan tabi. 
Traparin tabt 
Traparin combinatum tabi. ' 

V aleriana composita drazsé 
Vestin drazsé 
Vicaiirt· ·tabi~ 

Zincurtdan kenőcs 

B) ErőB hatáiiú'liak nem minőBiUÖ gyógyszeralapanya
'gok, magiiiz(rális és Fo-No kés7Atrmények 

Az alábbi, e~shatásó. · gyófrirszeralapa~yagot is tar
talmazó Fo-No- készítményekből egy _alkalommal leg
feljebb egy d6Zis adhat6 ki: 

Infusum ipecacttanhae 
Infusum ipecaeuanhae pro infant -
Inhalasolum asthmalyticum 

Mixtura pectoralis 
Mixtura. sedativa 

Nasogutta ephedrini 
Nasogutta ephedrini pro infante 

Pilula coffobarbitali 
Pilula Iaxans 
Pilula valerosed.a tiv-a 
Fuivis aicalinus cum belladonna 
Pulvis analgeticus 
PulVis. aritaűidus-Clliri belladonna 
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Pulvis antirheuma.ticus 
Pulvis antispasmodoloricus 
Pulvis- 8.ntispasticus 
Pulvis_ astbmalyticus 
Pulvis asthmályticus fortis 
Pulvis cholagogus 
Pulvis obstipans 
Pulvis purga.tivus cum belladonna 
Pulvis sedana 
Solutio kalii jod.ati composita 
Suppositorium analgeticum 
Su.ppqSitoi~tl~ll antiemeticum 
SU:j)pcisitoriUm antiemeticum pro infante 
Unguentum ad pruritum 

C) TörzBkönyvezett gyógytátpszerek é8 tápszerek 
D) Kötszerele é8 ragtapam,ok 
E) Gyógyvizek, gy6gyiszapok 
F) TÖ1'Z8kiiwgvezett 'l'eagensek 
G) Törzskön1f'Jezett ál1otgy6gyáawti készítrr"!nyeJc, ame-" 

lyek forgalomha hozatali engeilélye a vénykötelezettséger: 
nem írJa eliJ 

Il. Csoport 

CSAK VÉNYRE KIADHATÓ, ÉS AZ ORVOS 
' . RENDELKEZÉSE SZEBINT C.. '" " . 

, . (LEGFELJEBB HÁROM ALKALO~) ; ", 
ISMÉTELHETŐ GYÓGYSZERKÉSZír:MÉNYÉK ·" 

A) Törzskön1f'•'Zett gy6wszerkész!Jmh,yeJc 

J. Aoepramin granolatum 
Acethyicholin inj. 0,1 g 

r. ,Aci4o1;est ____ _ 
Acidunu:ricotinicum inj. -25 mg 
Acidum nicotinicum tabi. 50 mg 
Acigoxin inj. 
Acigoxin tabi. 
Adebit tabi. 

r. Aether ad narcosim 
Agatheosan tabL 
Akrofollin ola.jos inj. 5 mg 
AlgopYrin inj. 
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Sz. Allergerrum Pollinare Mixtum L IL TIL 
.Ambosex tabi. subling. 
Antallerg inj. 

J. Antaetbyl tabt 

J. Anticol tabi. 
A qua destillata pro in j. -· -- -qi-<> 
Arsotonin inj. 
Arsotonin tabi. 
Arthrofluor kenőcs 

J. Astmopent spray 
Athenstaedt arzénes oldat 
Atriphos inj. 
Atropinrun sulfuricum inj. 0,05% 
Atrapinum sulfuricum inj. 0,1% 
Atrapinum sulfuricum tabL '1/3 mg 
Ambosex prolongatom olajos inj. 
Am y ]nitrit ·párna 
Anasthini inj. 
AndaXin tabi. 
Amiroral tabi. subling. 

Bayrena·tabl. 
Barbitaium tabi. 0,5 g 
Beacillin szirup 
Beacillin tabi. 
Bellafit tabi, 
Belletaval tabi. 
Belloid drazsé 
Benetazon tabi. 250 mg 
Bisecurin tabi. 
Bivelin inj. 
Boragin hüvelytabletta 
Brinaldix tabi. 

r. Bromsul.fa.n inj. 5% 
Bucarban tabi. 
Bupatol inj. 
Bupatoi tabi. 

Calcimusc inj. 
Calciphedrin tabi. 
Calcium chioratum inj. 10% 
Calcium·Sandoz pezsgő tabletia.-500 mg 
Canesten. oldat 
Callesten hüvelytabletta 
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Canesten_ke_nőos l%· 
Carilitoxin drazsé 
Chin.idinum sulfuricum tabl. 0,2 g.~ 
Chinininn hydrochloricum tabl. 0,15 g 
Chinorlo szemcseppek · 
CbinOrto forte szemcseppek 
Chloracy~e drazsé 15 mg 

r. Chloraethyl 
Chlorocid kenőcs 
Chlorocid sebhintőpor 

J. 041-or:ocid~H kenőcs 

Sz;'-ChlOrpi-dthixén tá.:bl.·l-5 mg 

chia"~urit tabt- '" 
.J. Choriogonin_i~F,_t?OO_J~-~ 

J. Choriogonin inj.;;l50(.tNE . -''c--

J. Clinium tabl.[Relldelését a 87.183fl97~-- {E~. K. 20.) 
sz. közlernény szabályozza, lásd az,.-1,-Ó)ni!-1-t~tó"wt 
m.J 

J. Clostylbegyt tabi. 
Cocarboxylase amp. 50 rug 
Codein·Acisal tabi. 
Codein -Stibium ta b l. 
Coderetta tabi. 
Coderit tabi. , -, ·- _, 
Coffeinuru natrium benzoicum inj; 20% 
CoÍocain inj. 
Colutaid tabi. subling. 
Cori.tinuin tabi. 
Corhocain inj. 
Corediol cseppek · 
Corhormon inj. 
Corontín drazsé 
Corontin-forte drazsé 
Corontin Végbélkúp 
Cotazym forte tabl. 

Sz. Cuprenil kapszula IfiO mg 

Sz. Ou prenil t~bl. _250 ~ 

r. _Cyclopent.szet:ncseppe:k _0,5% 
Cyst.enal oldat 
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Daedalonetta végbélkúp gyermekeknek 
Dalgal cseppek 
Decaris tabl. 50 mg 
Decaris·ta.bl. 150 mg 

J. Deco~teron olajos inj. 
Dela.gil inj. 
Dalagil tabi. 
Demalgonil cseppek 
Demalgonil inj. 
Depersolon ken6os 
Depersolon orr- és fülcseppek 
Depersolon szemcseppek 
Desopimon tabL 
Devinoan inj. 
Devinoo.n tabi. 5 mg 
Devinoan tabi. 10 mg 

Sz. Dexapolcort N spray 
Diaphyllin gluteosum inj. 24% 
Diaphyllin venosum inj. 4,8% 
DiapulmOn olajos inj. 
Dibioi:nycin szemkenőcs 10_000 NEfg 
Dicaptol'olajos inj; ,· 
Dienoestrol tabi. 0,5 ing 

J. DlenoeStir~l tabL 2~5 nlg: · 
Digo:rln cseppek 0,1% 
Digox:in inj. 0,5 mg 
Digoxin tabi. 0,25 mg 
Diphedan tabi. 
Ditbiaden tabi. 
Dolor tabi. 
Dopegyt tabL 
Dorlotyn tabi. 

Elenium drazsé 5 mg 

Sz. Enerbol drazsé 100 mg 
Epherit inj. 

38 

Epherit tabi. 
Ergarn cseppek 
Ergarn inj. 
Erg'ometrin inj. 
Ei'pozid -tabi. 
Erpozid forte tabi. 
Etcval tabi. 
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Eunoctin tabi. 
Euspiran aerosol 
Euspiran oldat l% 

Flucinar kenőcs 0,025% 
Flucinar_ N _kenő_ cs 
Folsav tabi. 3 mg 
Fomarex spray 
Fomirit tabi. 

J. Frenolon drazsé 5 mg 

Sz. lb'enolon inj. 
Ftorocort keriőcs 
Fúrantral iri j.- ·2o mg
Furosemid inj. 20 mg 
Furosemid tabi. 40 mg 

Galanthamine inj. 2,5 mg 
Gapana inj. 
Gapana tabi. 
Gastrixon inj. 
Gastrixon tabi. 

r. Gelaspon záel~tin s;ivacs ióx::4'X-(ct:J?.. 
Gentieid drazsé bélben oldó~/) .... , · ; ~ :, -
Germicid-C végbélkúp gyern;tek~kn~k 

r. Gestagnest-Test 
Gestanon tabi. 
Gilemal tabi. 
GÍanduOOrpin Olajos itlj. tó mg 
Glanduitrin inj. 
Glucosum inj. 20% 
Glucosum inj. 40% 

J. GlUtaminsav tabi. 0,25 g 

J. Gluiarec tabi. 
Glyve~9l dm~ 

.T. Gramurin tabi. 
Grandaxin tabi. 

r. Gravimun Test 

J. Griseofulvin forte tabi. 125 mg 
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Halldor inj. 
Ralidor tabi, 

~----------------- --- .. __ ,_ ___ ---------=-===== ............................... .. 

J. Raloperidoi cseppek 0,2% 

Sz. Haloperidol inj. 5 mg 

J. Haloperidol tabi. 1,5 mg 
Heparin inj. 
Hexetidin hüvelykúp 5 mg 
Hexetidin oldat 4% 
Ilibernal cseppek 
Hibernal drazsé 25 m.g 

Sz. BJ.bernal drazsé 100 mg 

Sz. Hibernal inj. 0,5% 

Sz. Hibernal inj.)~,5_%_ -· 
ilibernal végbélkúp 
Hibernaletta végbéikrl.p 

J. Hire:Pin drazsé 
Hogival olajos inj. l mg -
Hogival olajos inj. 5 mg 

Sz. Hormafort olajos .inj. 
Hyase inj. 
HydrocormBonkenőcs1% 
Hydrocortison kenőcs,2,5% 

Sz. Hydrocortison szemkenőcs 
Hydroxocoba.lamin llij. 100 -p.g 
Ilypauadin inj~ 
Hypanodin végbélkúp 
Hypnova] tabi. 
Hypnoval-CaJcium tabi. 
Hypophysis szippantópor 
Hypcithiazid tabi. 25 mg 
Hypotbiazid tabi. lQO mg 

r. Indigokarmin inj~ (),4% 
Sz. Imap szuszpenziós' inj. 
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Indometacinum kapszula 25 mg 
Indometacinum végbélkúp 50 mg 
Indometacinum végbélkúp 100 m:g 
Infecundin tabi. 
Insulin inj. 200 NE 
Intrajad inj. 
Isolanid ·cseppek ~S1 
Isolanid inj. 
Isolanid tabi. 
Iaolanid .végbélkúp. 

'--;;,:;_,_-"C~: 

,.,, 
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Jodostrumlt tabi. 
Jópagnost tabi. 0,5 g 

KefaJgin drazsé 
Ketazon drazsé 250 mg 
Ketazon iitj. 50 mg 
Klion·D hüvelytabletta 
Klion: hűVelykúp 
Klion tabi. 
Koliniumklorid szirup 20% 

Libexin combinatum ta.bl; -_ 
Lidocain inj. l% 
Lidocsán.inj. 2%_ -,-:-- ,_ 
Lidocain ·1 %·-adrenalin 0,001%_-,inj~ 
Lidocain 2%_-adrenalin_()~Oo~-%- inj. 
Lidooa.in spray 10%_ · -
Limavan tabi. 
Limavanil emulzi6s inj. 
Limavanil olajos inj. 
Liothyronin tabi. . _, 
Lobelinum- hydrochloricum inj. 0,3%_ 
Lobelinum hydrochloricum inj._ l%-._ 

Magurlit granulatum 
Medivaler cseppek --. · _ · 
Medobis-olajos-inj.--gyermekek;·részére 
Medobis olajos inj. felnőttek részére 
MeliprB.n:ifu drazsé 10 mg 
Melipramin drazsé 25 mg 

Sz. Melipramin inj. 
Melleril drazsé 25 mg 

Sz. Melleril retard tabi. 200-mg--

r. Menotest terhesSégi gyorsdia~rÚ)J3ztik_m!i· 
Manatheosan drazsé 
Metothyrin tabhi 
Mexaform tabl.-
Mexase- dra2:m 
Mikrofollin tab]. 0,01 mg 
Mikrofollin t::,tbl. 0,05 mg 
Milurit tabi. 
Miscleron kapsznia 
Morgalin drazsé 

J. ~1ucosolvin .oldat 400 mg 
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J. Mycerine sulphate amp. 500 OOO E 

J. Mycerine tH.bl. 250 OOO E 
Mycosolon kenőcs 
Mydeton drazsé 
Mydeton inj~ 

r. Mydriun szemcsepp 
Myofiexin tabl. 

Nalorphin inj. 
Naphazolin oldat 
Natrium chloratumjnj. 0,9_% 
Natrium-chlárátum inj. 10% 
Natrium citricum inj. ~.3% 
Natrium nitrozum inj. 4% 
N atrium nitrozum inj. 10% 
Nea-Adigan cseppek 
Nea-Adigan inj. 

J. Neoeserin szemcseppek 3% 
Neo-Gynofart cseppek ·-· 
Neopepulsan duplex drazsé 
Neaperbepar inj. 20 p,g 
Neaperbepar inj. 60 pg 
Neophedan tabl. 
Neotonocain inj. 

r. Neotonocain injekciós tabl. 
Neatraparin inj. 
Neatraparin tabi. 
Neraboi tabi. 
Neraboletta tabl. 
Nerobolil olajos inj. 
Nevigramon kapszula 
Niton tabl. 
Nitrofurautain tabl. 0,1 g 
Nitropenton tabi. 
Nitrosorhin t.abl. 
Noradrenalin inj. l mg 
Norcolut tabi. 
No-Spai..'-l.j. 

r. Novobarium por oralis használatra 

r. Novobarium por réktiiliS'haszriálatra 
Novopa.p..tabl, -,-_, . __ 
Novorin orrcseppek 0,1% 
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NOvurit inj. 
NOvurit végbélkúp 
Noxyron ta.bl. 

Sz. Nurédal tabi. 25 'mg 
Nystatin drazsé 500 OOO NE 

Oradian tabi. 

J~ Ora p tabi. l mg 
SZ Orap tabi. 4 mg 
Oterben tabi. . . . . .. 
Oxybion po~- 80 ml szirup -elkészitéséhe~ 
O:xycort ,apray 
Oxytociri inj. 5 NE 

Fanangin inj. 
Paniverill inj. 
Pauthenal inj. 500 mg 

J. Panthenol spray 140 ml 
Papaverinum hydrochloricum inj. 4% 
Fentilen tabh - · 
Peremin inj. 
Peremin kenőcs 
Peramin oldat 
Perital szirup 
Perltol tabi. 
Pei'IepSin' tabi. 

J~ Pilakarpiu szemolaj 2% 
Pipolphen drazsé 
Pipolphen inj. 
Pipolphen végbélkúp 

r. PlasmOdex inj. 

J. Plastubol spray 

J. J;l.olGO_f:l;l)lQJ!€! TC spray 
Polybé inj._ 
PotesePt'-tabl. 
PredniSolon kenőcs 0,5% 
Prednisolon .,J" kenőcs 
Probon .drazsé 
Praeainamid tabi.- 250 -mg 
PrOCainUm hYdrochloricum inj. 2% . 

r. Procainum.hydrochloricum injekciós 'tabi. 
. 0,125 g . . . . 
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J. Prodectin tabi. 
Prophyledta. ttibi.-' l g 
Propylon tabi. subling. 

J. Psoriasin·kenőcs 5% 
Ptimal drazsé 
Pulsotyl cseppek _ 
Pulsotyl inj. 

Quinosep-til tabi. 

Rausedyl inj. l mg 
Rausedyl inj. 2,5 mg 
Rausedyl tabi. 0,1 mg 
Rausedyl tabi. 0,25 mg 
Reasec cseppek 
Reasec .tabL 
Redergam.cseppek 
Redergarn inj. 
Redergarn tabi. subling. 
Redimyl inj. 
Relaxi!-G inj. 
Retabolil olajos inj. 

J. Retandrol olajos fuj. 25 yig· 

Sz. Retandrol olajos inj. 250 mg 

r. Rheomacrodex 10%'-----5%-os glukÓz oida:tba:D.:_ 

r. Rheomacrodex 10%-izotóniás-NaCl oldatbaú 
Rheopyrin drazsé - · · 
Rheopyrin inj. 
Ridol inj. 
Ridol tabi. 
Ridol végbélkúp 
Rigedal tabi. 
Rigetamin tabi. sublingu. 

~ito~pt ?Idat 

Sacerna 'tabi. 
Sa!voseptyl tabi. 
Sandomigran drazsé 
Sandosten drazsé 
Sandosten·Calcium pezsg{Stabletta 

Sz. Sanegyt inj. 
Sanegyt tabi. 10 mg 
Sat;legyt tabi. 25 mg 
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Sanatensin tabi. l O mg 
Sanatensin tabi. 25 mg 

J. Sapilent drazsé 

Sz. SaÍ?ilent inj~ 
Scopolaniinum. hydrobromicum IDJ;-0,5 mg · 
Seutamil-O drazsé 
Secadol drazsé 
Seduxen inj. 
Seduxen tabi. 5 mg 
Serta.n. tabi. 
._SevenaJ inj; 
Se.venalt.>bl. 0,1 g 
Sevenal tabi. 0,3 g 
Shostákovsky balzsam 
Sicol spray 
Siiepa.r inj. 

r. Sombrevin inj. 
Spiractin inj. 1,5% 
Spiraetin inj. 2,5% 
Stazepine tabi. 200 mg 
Steralgin inj. · 
Stigmasan inj. 
Stigmpsan t;>bl. 
soohetm. -tabi.' '<tO mg 
K -S:trQR~t.9P-lUJ!Qjnj; 0,25_ mg 
K-Stropha.ntosid inj. 0,25 mg 
Strychninum nitricum inj. 0,1% 
Strychninum nitricuru inj. 0,2% 
Strycbnotonin drazsé 
Strychnotonin inj. 
Stugeron ta.bl. 
Sumetrolim azirup 
Sumatrolim tabi. 
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SuperSeptyl in j. -
Superseptyl tabi. 
SuprachOl drazsé 
Supra.stin inj~ 
Supraatin tabi. 
Suxilep kapszula.250:mg 
Symp3.thomim cseppek 
Syrilpá:thOlninl' in j. 
Synapleg -.tabi~ __ 
SynteS:trin drazsé 

Syntestrin olajos inj. l mg 
Syntestrin olajos inj. 5 mg 

TS.bex tabi. 5 mg 
'l'achystin olajos oldat 0,1% 
Tardyl tabi. 
Tavegyi inj. 
Tavegyi tabi. 
Tendor tabi. 
Tenaatrin tabi. 

J. Teperin drazsé 

Sz. Teperin inj_. 

r. Tetracain tabi. 100 mg 
Tetracor cseppek 
Tetracor inj. 
Tetracor-Epherit cseppek 
Tetracor-Epherit inj. 
Tetran sebhintőpor 
Tetran szemkenőCs _ _ _ _ ... , 
Tetran-Hydrocortis~U- kenőcs_ 
Thyreoidea drazsé lll. 0;12fi-_g 
'I'indurin tabi. 
Tisercin drazsé 25 mg 

Sz. Tisercin inj. l·~'-' 
Tisercinetta drazsé 
'.rolazolin inj. 
Tolazolin oldat 
TolazoJin tabi. 
Tonagen inj. 
Tanogen oldat 
Torecan drazsé 
Torecan inj. 
'l'orecan végbélkúp 
Tra-sicor tabi. 
Triaseptyl tabi:· 

Sz. Tremblex inj. 
Trioxazin tabi. 

Sz. Triphtazin drazsé 5 mg 

Trisedyl cseppek 

TriBedylinj; 
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Sz. TrisOdyl tabi. 
Troparin- inj. 
Trypsimusc inj. 
Trypsin 25 mg 
Turinal tabi. 

Uregyt tabl. 

J. Vagothyl oldat 36% 
Vasalgin tabi. 
Vas-Arsotonin tabi. 
VasobroJ;Olm tabi. 
YegáCillln tabl.-

r. Venobatbitál 'irij. 
Verospiron tabl. 
Vermax tabl. 
Visken inj. 
Visken tabl. 
Vitaiain A drazsé 3000 NE · 
VitB.min A kapszula 50 OOO NE • . 
Vitamin A olaj 150 OOONE __ · 
Vitamin A olajos iri.j, 100 OOO NE 
Vitamin A+D, drazsé 
Vitamin A+D2 olaj _ 
Vitamin A+D2 olajos inj. 
Vitamin_ A+D2 forte olajos inj. 
Vitamm Bl. inj. 10-mg 
Vitamin B 1 inj. 50 mg 
Vitamin B6 inj. 50 mg 
Vitamin B12 inj. 20 pg 
Vitamin B12 inj. 300 p,g 
Vitamin B12, inj. 1000 pg 
Vitamin O inj. 10% 
Vitamili D8 drazsé 3000 NE 

-.Vitamin_.D8_drazsé 50 OOO~.o -''--·o·-· 
Vitamin D3 olaj 400 OOO NE 
ViiaiDin D8 olajos inj. 400 OOO NE 
Vitamin E olajos inj. 30 mg 
Vitamin K 'inj. 10 mg 
Vitamin K tabi. 10 mg 

Xavin-inj. 
Xaviri tabi. 

Yóh:ffitclri··masculinum drazsé 
Yohistrin mascolinum szuszpenziós llj. 
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Zincprot-Insulin szuszpenziós inj. 400 NE 

B) Erőshatásúnak Ininősülő gyógyszeralapanyagok. 
Erős hatású alapanyagat is tartaJ.mazó magisztrális 
és Fo-No készitmények, amennyiben nincsenek az 
I., ill. III. Csoportba_ sorolva. 

C) Szerobakteriológiai készitmények- (vakcinák, szé
rumok, immunbiológiai diagnosztikumok, egyéb 
immunbiológiai vonatkozású készitmények). 

D) Törzskönyvezett állatgyógyászati -készitmények, 
amelyek forgalomba hözataliengedélye a vény köte· 
lezettséget előírja. 

Jelmagyarázat 

r. = orvosi rendelő részére 

Sz. = a gyógyszert az a szakrendelés (gondozó)_ szakor· 
vosa rendelheti, aki a gyógyszer javallatai szerin
ti betegség esetén a betl;:lg gyógykezelésére terü
letileg és szakmailag illetékes. 

J. =az orvos akkor rendelheti a gyógyszert, ha azt a 
területileg, illetőleg szakn:uillag illetékes fekvő· 
betegellátó osztály, szakrendelés (gondozó) szak
orvosa javasolja. 

Amennyiben az orvos az ,,Sz" vagy "J". hetiivel jelölt 
gyógyszerek javallatainak megfelelő szakképesítéssel 
rendelkezik, a gyógyszer rendelése tekintetében saját 
hatáskörében dönthet. 

III. Oso'port 

VÉNYRE-CSAK EGYSZERI ALKALOMMAL 
KIADHATÓ GYÓGYSZERKÉSZITMÉNYEK 

A) Törzskönyvezen fl'il6gyszerkészitménifek 

l. N aroo-analgetica 

Depridol inj. 
Depridol tabi. 
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Diacodon tabi; 
Dipidoior inj. 15 mg 
DitheScop· in j. 
Dó_larga.n inj. 
Dola:i'gan tabl.· 
Domatrin inj. 
Domatrin tabi. 
Morphinum--hydrochloriCum inj. l% 
Morphinum hydrochloricum inj. 2% 
Morphinum hydroohloricum inj. 3% 
Marpirinum hydrochloricum inj. 4% 
Moiophinuni hydrochloricum 2%, atrapinum 
:: '.sulforicum·Jl,05% inj.; • _; 
Oxycodo~- tabi. 
Tetracor··NeoCod cseppek 

2. Antiparkinsonica 

Aparkazin drazsé 50 mg 
Aparkazin drazsé 2_50 mg 
Aparkazin inj. 
Dopaflex tabi. 
Parkan -tabi. 

J. Viregyt-K kapszula 

3; ktibió_tiCa · ' 
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Beac~ szuszpenziós inj. 600 OOO· NE 
Beacillin szuszpenziós inj. l 200 OOO NE 
Chloi'oCid drazsé · 
Chioraeid szirúp 
Chlorocidetta drazSé 
Chlorocid szuszpenziós in j. 
Chlorócid -S inj. 
Ei-ythran granniatum l 5-00 OOO 1\TE 
Erythromycin laotdbiOnate amp. 300 mg 
_Erythromycll!..tabl.l0_0-000 E 
Erytbron;>yciri tá b!. 250 OOO E 
Maripen tabi. 
OieandomyCir,t phosphate t~'!Jl. 12~_qoo_E_. 
Oietetrin tabi. 125 OOO. E - ' 
Penicillin inj. 200 OOO NE 
Penicillin inj. I OOO OOO :l\1E 
Polymyx(n l){ sulpbate,tabl. 100 OOO oE 
Polyniyxiri l){ sulpbate tabi. 500 OOO E 

Fromptcilliu szuszpenziós inj. 
Promptcillin forte szuszpenziós inj. 
Retardillin szuszpenziós inj .. 400 OOO NE 
Retardillin szuszpenziós in j. l OOO OOO -NE 
Semicillin kapszula 
Streptomycin inj. l g 
Tetracyclin amp. 100 mg 
Tetracyclin amp. 250 mg 
Tetran intravénás inj. 
Tetran B drazsé 
Tetran'etta intravénás inj. 
Tetraolean amp. _100 mg 
_Tetraölean amp. 250 .mg 
Tetraoiean por l 500 OOO E- (sZirup készftéséll.e~) 
Tetriofan por · · 

4. Psyhostimulantia 

Aktedron inj. 
Aktedron tabi. 

· Centedrin tabi. 
Gracidin tabi. 

5. Codein származékok 

. ~Codeinum hydroohlorioum tabi. 0,01 g 
Codein hydrochloricum tabi. 0.02 g 
Hydrocodin cseppek 
Hydrocodin inj. 
Hydrocodin tabi. 

6. Antineaplastica (Cytostatica) 

Sz. Cyclopboapbamid drazsé 50 mg 
J. Degra.noi inj. 
Sz. Elobromol tabi. 50 mg 
Sz. :Elob:romol_ tabi~ 250 mg 
Sz. Lenpurin tabi. 
J. Myelobromol tabi.· 
J. Sarcolyain tabi. 10 mg 
Sz. ZitoStop. tabi. 

7. Glucocorticoidok ( +AOTH) 

Depersoion inj. 
Exacthin _inj. 
Hydrocortison azuszp. inj. 



Poloortolane t!i;bl. 4_-í:ng 
Prednisol<>n tabi' 'Ő mg 
Rhéi:iSOlon tabi. 
Sopoléort-H ainpo 25-'mg 

8. Varia 

J. Syncumar tabl. 
Sterogenol oldat 

B) Jogszabály által kábltós,..,mek minős\tet,t, gyógy• 
szeralapanyagok. _·-::_ :--<_:,;·_-'".' ·"<--•:· :· ___ -.-· ___ ;_. __ , 

Magisztrális és Fo,No)ié,SZltmériyek, """ll:Yek;,bató
an~gkéiJ.t_ kizá<r~lag code~ :s6.t -~t):l,llljfi~n-~~-- (Gutta · 
codéini - Fo-No). ·"· -

J el1nagyarázat 

Sz. =a gyógyszert a szakrendelés (gÓ:hdózÓ) ·s·za:korvosa 
rendelheti, aki a gyógyszer jaVSllátf)i Szerinti be
tegség esetén a beteg gyógykezelésé~e_-_tel'ületileg 
és szakmailag illetékes. ' --

J. = az orvos akkor rendelheti ·a gyógySzéit/lui ázt a 
területileg; illetőleg szakmailag- illetékes -fekvő
betegellátó'OSztály, szakretidelés-(gondozó) szak
orvosa javasolja. 

Amenilyiben az orvOs az "Sz" :vagy ,;.T'' .betűvel jelölt 
gyógyszerek javallatainak megfelelő szakképesítéssel 
rendelkezik~ a gyógyszer- rendelése tekintetében ,saját 
hatásköre'Oen dönthet. 

l§S-

_·t· 
~:~
·_;;;;;; 

- •''*p 

~lg 

;:.-· 

.:--d: 

4. az&mni :m&1éklet ' : 
a 32{1976. (Eü. K. 23.) EVM ~inii,u~ ~-~- ---~-.. --. 

20. §-lwz · 

a gyógys_zerrendelésnél az -irid~kolk ·rru;gszti.Utétésér?i 
szóló 3406/Go/5-6{1951. (Eü. K. 1.) EüM számu 
utasítás, 

~l}\{ l 

''\i~~::· 
:;ft::l 
~At-; 

_,·;.:ift.'j 

a gyógyszerrendelések szabályairól'--_ Bit)ltF · 341,0/Gy/ 
17{1951. (Népegészségügy 8) EüM számú útasitás, 

a Paernelnán forte injekció -és Vitámin -B12'_;m]-ekció 
rendeléséről és kiszolgáltatásárólszóló 8 360:__ 25}Hl52. 
(Eü. K. 1953. 2.) EüM számú utasítás; ·· 

a syphilisnek (vérba.jnak) és a gonorrh~e'á:~a~-1kan~ó
nak) perii~illinnel való kezeléséről szóló 8300-2/1953. 
(Eü. K. 5.) EüM számu utas! tás; 

a Bergamotta olaj _kiszolgáltatása,_ -~alamiut a készít
mények tartalinánák m~UapítáSáról_ szóló- 8360-
4{1953. (Eü. K. 6.) EüM számu utasítás, 

a gYógys~~külöhlegességekn~k a. gy~i cso~ade,;-rá.s _fel: 
bontásával _adagonként (darabonként) kisZolgáltatá
sáról szóló 8360~9}1953. '(,Eü. 1:(. 14.) Eü,M'_számú 
utasítás, · 

a Portio~s8:pkák, hü~eijr~peás-arium, v~Íari::llnÍ.,-egyéb -ha
soriló készülékek és szerek kiszolgá1ta_tásáhak. szibá
lyozá.sáról szóló 3180~32{1949.- (X, H.). N:M,ezámú 
rendeletmódosításáról szóló 8100-Sjl9_53. (Eü~-.'K~ 24) 
EüMszárnúutasitás~ - '-- -·--- -- ·--- ~ 

a -közforgalmú-és-~tézeti gyógyszerMr.~k :~ftköd~sé·;lek 
szabályozásáról szóló 8360--:-2fl95,4.,(E;ü •. K. 5.} _EiiA'l 
számú utasítás, valamint ennek módosításáról Szóló 
194/1955. (Eü, -K. ·24.) EüM számúutasítás, 

az egyes gyógyszerek orvosi rendelvénY nélküli kiszol
gáltatásának engedélyezéséről szóló 8360-4/1954. 
(Eü. K.·7.),EüM·számú utaSítás, 

a Sulfaguanid:iÍl -rendeléséről "· sióló' 8360-~8/19;)4. 
(Eü. K. 8.) EüM számú utasítás, 

a ThreomYcin· kúpOk r-erideMsének éS;·rimgisztrális''Clké· 
szítésének eltíhRsáról szóló 8360____:.:_:.-10f1954~ (Eü: K. 
10.) EüM számú utasítás, 

az· ':Ahtaethyl _ 'eJ.n:éve~sii · iY"ógYszerkülöniegéss~gTiek 
gyógyinté:;r.eti ápolás alatt ri8m álló betog~k>té;,z6re 

607 



törté')6 r,mdelésér61 szóló8360-13Jl954. (Eü. K. 21.) 
Eü,M; számú_'litasit_ás, _ 

a. globUiivaginaJ.es (antikoncipiens) ~zítéséhez ;kakaó_
vaj (Bueyrum cacaó) , felhasz:t?:álAs~na_l~<engedélyezé
sérőlszóló 8360=14/1954. (Eü, Ko 22,.) EüMsmmú 
utaaftás, 

a TBC gyógyintézetiLalk8.Ima~ttak apeoi_~_gyógySze
rekkel való ellátéséro1 szóló 8316/K/2-161/1954. 
(Eü. K. 23.) EüM smmú közlemény, . 

áz,·,~yes_ :iY~~~~~k_,Iqs_~Jgáik~k sia~áiy6~~: 
róJ Bzóló 141/~955. (Eü. K. 12!) EüM SZáifiÚ ut!l$ltéa, · 

a társada.lombiz_tosftás terhére történő. gyógyszen:en
delés' ~s gyógyszerkiszólgáltat_ás _s.~bályOzásáról 
s_zóló 145/1955. (Eü. ,K •. 12.) Eülli szátriú utsSitéa 

· -még lÍatá.lyban levő rendelk'ezései, · 

a Honvédelmi Minisztériúm terhére_ frt· vények kiállí
tásái:iak,_valilmiut _a __ :S:onvédelmi Minisitérium ier~ 
hér_e · .~ndelt gyógys~ kiszolgáltatásának s'Zabá
lyozáSárólszóló 162/1955: (Eű. K. 17.) EüM-HM 
szán:iú"'egylittés utasítás; -

a gyógyszervények nem orvosok _által _törtéiu5 kiállítá-
sának tilálméról szóló 83lfG/7J1955:,·(Eü. K: -8:) 
EüM smmú közlemény, . 

a gyógyszerkéSzítéshéz :aqu&' fOD.tis- -(kútVfz) felha.siiná.-'· 
!áSának eltiltéaárólszóló !50 JI 955. (Eű. K. 14.) EüM 
számú_utasítáa,: 

.. ----· . 

az SZTK ványeken a fejÚo ;r01;atafua:k kitöltése 
"BM" jel~ ~lkab:ga-~ól_ -~-zól4 
(Eű. K.l8.) EüMszamúutasitéa, 

a Chloroformium elnevezésű gyógyszer kiszolgáltatá., 
sánsk. szabáJyozáSá.ró) .szóló 111/1956. (Eü. K, 2,) 
EüM smmú utsSitéa, 

a gyógyszerrendelésekkel kapcsolatoa--i-ájékoitatók 
adáSáról szóló 116jl956. c(Eü. K, .• 3.), EüM 
ütasítáS, , · 
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a Glutarec elnevezésű gyógyszerkülön_J:egességne#: a tár
sadalombiztosítás terhére történő rendeléséről_-és ki
szolgáltatásáról szóló 117/1956. (Eü. K. 3~)- EüM 
számú utasítás, 

az-eg;és~ -intézrilélly~k i'észt'lre s~llitOt_~ _:gyógy. 
szerekszámlázásánakúj rendsze~r_ől s~lQ_:gJl,~,!956. 
(Eü. K. 7.) EüM számú utasítáa, . -

a külföldi orvosok által gyógyszereli; kiSzOlgáltatásáról 
szóló 8361/K/5/1956. (Eü. K. ll.) EüM számúutasítéa, 

a fekvőbeteg-gyógyintézetekben nyújtott_ Streptpmycin 
ellátás újabb szabályozásáról szóló. l5.3f1956_. (E:ü. K. 
15.) EüM számú utasítás, 

az egyes külföldi gyóg;Vszeirek 'beszerzésétő1' ·szóló 
40.436/424/1956. (Eü. K. 4.) EüM számú közlemény, 

az _EüM hivataios··-kö'zleinénYe·-a_kétkeresztes_ gyágy
szerek folyamatos rendeléséről érvényes ·rendelkeZések 
értelmezése tárgyában kiadott hivatalos közle~ny 
(1956. Eü. K. 6.), ' . ·. 

a gyári csomagolásban forgalomba hozott injekCiÓS- ké
szitmények gyógyszertári , kiszolgáltatásáról_ szóló 
34/1957. (Eű. K 16.) EüM számú utasítós, ·. 

a gono[rhoeás betegekriek Streptomy<-:innel; 
0
- vagy 

Chlorociddal való gyógykezeléséről 'szóló··-:22/1957. 
(Eű. K. ll.) EüM számú utasftá.s, 

az állami_ egés:záégügyi szolgá.Iat és. vasUtege.szS_égügyi 
szaigálat _ orvosainak a társadalon-lbiztosítás ,_terhére 
történő gyógyszerrendeléssel kapósolátos aP.Yagi __ fe· 
lelősségéről szóló 20/1958. (Eü. K. 8.) EÜM ·száínú 
utasítás, 

az SZTK terhére sz8.b8.don 'rendelhető új~;bb -gyógy. 
szerekről ~_óló 83.776/1958, :(Eü. K._ 8.) EüM ,szá.mú 
közlernény, · , 

a társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosultak_ r~~ 
s~re tö1·té~ő gyógyszerrendelés sz_abályoz~·ól szóló 
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az SZTK_- terhére'~szabá:dori- 1-endBlhető új8.bb_ 
s~rekről szóló 83~536/1959. {Ea K. 9.) EüM 
köZlenién y, ' -

az -SZTK terhére rendelhető újabb gyógyázerekről szóló 
86.908/1959. (Eü. K. 14.) EüM. számú közlemény, 

az" SZ~ :terh~e J:eUdelhető újabb, gyógyszerekről .S.zÓlÓ 
88.881/1959, (Eü. K. 17.) EüM számú közteiDériY:; 

aZ.SZTK- terh~re're~delhető újabb gyógys..ie~krőLs~Óló 
184.575/1959. (Eü. K. 1960. 2.) EüM számú közle· 

__ rnény, 
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az SZTK terhére rendelhető újabb gyógyszerekről szóló 
182.311/1961. (Eüi K. 22.) EiiM számú közlemény, 

a társadalombiztosítás terhére történő gyógyszerrende
lést szabálya!" 37/1962. (Eü. K. 16.) EüM számú 
utasitás I. RESZ l. pontja, 

"-:~ 

a társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosultak ré
szére történő gyógyszerrendelésre vonatkozó ·egyes 
rendelkezések m6dosftásáról szóló 41/1962. (Eü. K. 
17.) EüM számú utasítás, 

az SZTK terhére rendelhető újabb gyógyszerekről szóló 
80.245/1962. (Eii. K. 3.) EüM számü kö~en:tény, 

az SZTK terhére rendelhető újabb gyógyszerekről szóló 
83.714/1962. (Eü. K. 10.) EüM. számú köz!emény, 

a társadalombiztosítás szolgáliatásaira jogosultak ré· 
szére _történő gyógyszerrendelés szabályozásáról szóló 
40f1963. (Eü. K. 24.) EüM számú U.ta•dtás, 

a társadalombiztosítás sioJgáltatásaira jogosultak ré· 
szére történő gyógyszerrendelésre vonatkozó egyes 
rendelkezések· módosításáról szóló 26/1964. (Eü. K. 
12.) EüM szám ú utasítáS, 

Quinoseptyl tabletta réndelése és kis_zolgáltatá.sa, vala
mint a Triaseptyl tabletta -használati utasításának 
m.ódosításáról szóló 83.642/1364. (Eü. K. 9.) EüM 
számú közlemérij-, 

a Depersolon inj. és a 250 -mg,os Retandrol olajos inj. 
gyógyszerkészitményekrendeléséről szóló 32.350 fl 964 
Eü. K. 12.) EüM számú közlemény, 

Redergam cseppek rendelhetőségffi.ől szóló -84.013ji964. 
(Eü. K. 10.) EüM számú közlemény, -

VSZTO biztOsítóttak antidiabetikUs szerekkel· történi) 
ellátásáról szóló 182.003/1966. (Eü. K. 24:.) --EüM 
számú közlemény, · -

az Inzulin: ·és az oráliS antidiabetikumok rendeléséről 
és kiszolgáltatásáról szóló 5/1967:._ (Eü., _K._ 2.)_ EUM 
számú utasítás 8. §·a, 
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a Pondex-: tabletta.._ ·gyógySzerkéSzitmén;r ~~~;:~;:~c 
szóló84.409Jl967. (Eü. K. 9.)EüMszámúh 

a gyÓ?ys~~késZítlnéti~~- bOnt~~vá- zlyilv:~tliliái-;1 
szólo 80.688/1_971. (;mü. K. 3~5;) EüM; 82.774fl971. 
(Eu._ K. ~-·) E~---s~ar:n~ ~~zl~énr,_ 

Chinórto szeincaepp •... pótlkarói. szóló 84.450/Üm 
(Eü. K. 13.) EüM számú k~_zlenienY, ·· · --< · ·.- · 

Beta~id P.@:~~~--r~n~~eti6Ségéiől,$Zóló. SL870/1,9{7~. 
(Eu. K. 8.) EüM számú)<özleménJ7. . · 

Nitrmllint f.abietta gyÓ~rkészítirlény ,Csomag~J~
nak ?.onthatóvá, !'ételéről szóló 86.228jl978. (EÜ.--K.' 
9.) EüM számú kózleménJ7> . 

Gamma Globulin szei'Qb~kterioÍ6iiaJ. 
m,pcsolatós 83.789/1973. (Eü. K. 13.) EüM 
kOzleméii.y; •<·-~,~- "" ;·--"·'--•·-~• _,_,. --~"' •c ...... ::.:·;;""-- · ._ "'!"'!!~.Si 

a Gei-ovit·kapszula·,társadalombiZtositá.s terhére 
rendelhetőségérőF' szóló 80,521/1974. (JW;. :::·""'"'~'· 
EüM -számú ·közl9mény, -
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a Ro bébi A, Robébi B, és Rabolact elnevezésü. gyógy~: 
szerek társadalombiztosítás terhére történ6 rCndel
hetőségéről szóló 85.582/1974. (Eü. K. 15)• EüM 
számú közlemény, 

a kórházi: javaslathoz kötött gyógyszerek rendelésárisi 
szóló 31.190/1974. {Eü. K. 16.) EüM--szmnú közle
mény, 

a társadalombiztosítás -terhére nem rendelhető győgy
szerek. biztositott betegek részére történő rendelésé
ről szóló 32.896/1974. (Eü. K; 18.) EüM számú köz
lemény, 

a Clinium tabletta társadalombiztosítás terhére történő 
rendelhetőségér61 és kiszolgáltatásáról szóló 87.183/ 
1974. (Eü. K. 20.) EüM számú közlernény l, 2, 4. be
kezdése, 

a Linolao gyógytápszer társadalombiztosítás terhére 
történő rendelhetőségéről szóló 88.063/197 4.· (Eü. K. 
22.) EüM számú közlemény, 

az állainpolgárok gyógyító-megelőző ellátásáról szóló 
7 fl 975. (VI. 24.) EüM számú rendelet végrehajtásá
ról szóló l 7 fl 975. (Eü. K. 12.) EüM számú utasitás 
3. §-a, 

az egyes erőshatásúnak minósitett gyógyszerek orvosi 
rendelvény nélkül történő kiadásáról szóló 25/1975. 
(Eü. K. 16.) EüM számú utasítás, 

az Apitrkázin készítmény hatáserőssége jelzésének vál
tozásáról szóló 89.402/2/1975. (Eü. K. 6.) EüM szá
mú kö:4emény, 

a· Prodectin tabletta társadalombiztosítás terhére tör
ténő rendelhetőségéről szóló 82.070}1975. (Eü. K. 6.) 
EüM szám ú közlernény, 

az egyes gyógyszerkészítmények rendelhetőségének vál
tozásáról szóló 85.481/1975. (Eü. K. 15.)_EüM számú 
közlemény, 
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a.- közgyógyellátási .vény forgalomPói: való kivoná&í.ról 
szóló 32.958{1975. (Eü. K. 16.) EüM aZámú közle· 

- mény, · 

--az Cudb~{reiylel~ildlivataloa.,Z~pban_ 
- :nem jelentek meg: : 

Az ~ZTK-vények beváltási idejéról szóló 1951. febfimr -
9·1 41. számú .Körlevél, - · 

" L>ririi"'l viillr~í.a..lió. 34<lBfAÍ2Qf19~l.. yUJC r. az. 
ko~meny (megJélent.a.z -"Orvosi Értesítő"_._'f95Í: évi' 
ma.Jus·4. számában), · 

az -szTK igényj~gosul~k.részére. felirt: éS gy4gy~~rtár.:C 
ból ':l_n~ .Vl~t ~ógyszerek vényei:vei )mpcaolatoS_: 
~~valokrol szólo 1951.· szeptembér 10-i 97. számú 
korlevé1, 

a gy~gytáp~~!+. sza~zerű _ ttkOiásáróf _- szóió: 1953. 
október 7-l 40. számú körlevél · · . - .•... . 

a köhögés ell~ni kOD?-binftlt por kiszolgáltatásárói :s:zÓló 
8362/F/l-,975{1953. EüM siám, . ·. ' . 

a Caicaria· ~o~t~ besze~~Sér6i szóló ·4/1956._ :o::- 26~ j: 
Anyagellatas1 Igazgatósági körlevél, 

a lej;J-ratos-- gy~~zerk:üiÖnl~ge~~g~k _ ra~tározásái-'ói 
szoló 1956. maJUS 11-1_17,. számú körlevél~ - _ · 

a · Bergamotta -ola. j.. .. kisZolgáltatásárói 
'(V!L.;.'l7o)J~Qrrell,<iele:t·._~68~j- -. .-,'.-.:' .-- :-. ___ : 

a BM jelzéssb1 ellátott orvosi vényekről szóló 1957. 
május---6-i 4. szá.mú főigazgatósági k;özlemény. 10 ..• -.-. 
pontja, 

a kézieladás _korlátozására vonatkozó iendelkezéSekr61 
szóló 80.135/1958. EÜM száriiáközléméli.y, 

a társadaiombiztositás terhére rendelt gyógj-szerek· :ii:i
szoiiáJ.tatásának' fokozottabb' ellenőrzéséről szóló 
88.736/1958. EüM számú körrendelet, 

a gyógyszerkönyvi minöségű cUkor beSZél~! szóló 
1958. február 15-i 4. számú főiga.zgatósági közlemény, 

a.z SZTK gyógyszervények siírített sz{unlázásáról szóló 
1958. augusztus l-i 14. szároú főigazgatósági közle· 
mény L pontja; 

az egyes mérgezések elleni anyagok' besZerzésérŐl szóló 
1958. szeptember 6-i 16. számú főigazgatósági köz· 
lemény 4. pontja, 

a téritésmentes jelzésli -'HM véilytákeÚ' reri:delt gyágy
szerek kiszolgáltatásához szükséges edényzet ·elszá
molásá.ról- szóló 1958. december 16-i, 23. számú fő
igazgatósági kö~emény 6. pontja, 

a társadalombiztosítás ierhér8 szabáljt.al.Snul írt· vé· 
nyekkel kapcsolatos eljárásról szóló 182.400/1959, 
valamint a 82.194/1960. EiiM szám.ú közleimények, 

a Fo-No IV-be felvett készitmények fogyaSztói á.-ráról 
szóló 86.378/1959. EüM szám és az ezzel kapcsola.tos 
180.015/1960. Eü.M--sz. körleVéL 

a technikai minőségű anyagok forgalomba hozataláról 
szóló 1959. február- 2-i, -12. számú főigazgatósági· köz-
l emén y 4. pontja, · · 

az egészségügyi intézméllyek éS á.z orvosok alkOhol 
szükségletének beszerzéséről sz(>ló 80.955fl959._ EüM 
sz. körrendel~t~ -

az egészségügyi intézmények benzines alkohOliSI Való 
ellátásáról szóló 1959. szeptemb,er 17-i,_16. __ .száUlú 
főigazgatóságiközlemény, "· · · 

az unguentwn __ aluminü acetici tarfaciv~;:l kapcsolatos 
inkompatibilitásOk_rn,egoldásáról, s,z616.1959~ október 
17-i, 18. számU főigazgat6sági köZlemériy 9. pontja, 
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a Hidrofil_ ~~Iló~ök _ ?~t.artá,sárót szóló _1959 ... o~t_óbe_r 
- 17-'i, Is.' -~~~J(>igazg_a_pp·S4_glt_ köz1eiuénf:8. po~~ja, 

Cortisoll }éleségel; __ rendelése__·_ a '~~észe'tben tárgyú,· 
--. s_I.544oJ,I'96o.,-_~_üM;s_~_ú)._öZiemeny~ _ .. ,_ ._...__ :,._-_. ·· 

.. ' ,_-_- ___ :. -' --.- -·-_' . 

a Diaphyllin inj~k~i6~·-:Mé~"tt;;-é~Yek ~end~i~rői ·~--,ki
adásáről -~zóló 81.889f19QQ •. EüM 'számú közlemény, 

a Calciumsc inj. felliasználásáról szóló 82.-138jH}6o. 
Edi számú,közlemény,.. ·-. · ·-

IPé1mkriá.n8. forrázat és szappangYökér főzet készítési 
módjának a vényen- történő jelzéSéről ·sz6i6· · 1960. 
~~r<:ili'.s 2-i, 5. __ s_zámú ~~igazgatósági köziBmény 2. 
p·ontJa, · .-- -- -- · .-_ --'· . _- ' 

' ' - '--:-:.-- -· - é 

a g;Óftyszer;~~kb~~~ )ikÖ~ete_ty'::.·:~~lé~e~~i_ .'1~~p
csolatos elJárá-sról_ -s_zóló 1960.-m:ájus -l 4~ i; 10. -SZámú 
főigazg~tósági:l~özlemép.y, _ 

a EJr:ógys~r~n4í~~- te~üi~M;;·- .. : ~--!~~~~~:d~'i :t~la:j~~i/-:fo-
kozott védelméről szóló 80.200jl961. EüM sZámú 

.. közlem~y,--.. _ ; _, --

a~- ktda~ tabletta--kiad~rO{·~~.I_O- ,8'1.Ő1>_3/í_~~1·.· :EtiM 
számú közlemény, 

'.:::, ;_ :_;,,_._-._.,_ ,. _, 

a Thrombokinase __ tabletta xeiÍ.delőintézetekrészére ·tör
ténő bes~rzéséről szóló 1961. szeptember -21-i, 15, 
sz_ámú _főJ.gazgatósági.közlemény 3._ pontja, 

~· ~~~~~~t::~~~fi, ·i~:g:::~~~f.;;;~~r::~~~~~······· c·~~~~é . 
közlernény, 3. pontja, ---- ,, ---- ,_ _.- ,,, 

a Miiacfulonihi~tdSítáSi· vények:_i:i~~tásaró_i:&3 ,.be_V~tá-
sá:r:ól szóló 183.351/1962. föigaig8.tó.Sági köir'e:ridelet; 

a._- .Penié~_-lreszitménye-k')riadása· -áTht+ . .ivO~~t-i i~-~:~ 
····"rlyelfré.Sl;S04)lli62:tőigázgl'hl~I·~J;,tiiíelet,''·'''··· 

"'·6 

az 50%-os ·-klórfe~ -~ituráció felh8sznál~Ó1 s~óló 
·-s5.'327f1962. S.Zátriú főiga~gató~- közlem~ny, __ 

a honvédségi vények_ egy példkttyban való kiá1J.ítáaáról, 
valamint Algopyrin_ tabletta_ bl)nthatóságá.i-61 sZóló 
81.167/1963. EüM szá1nU közl8mény', 

a Syntestrin injekció felhasznáJ.ásró1 szóló 81.875/1963. 
számú főigazgatósági körrendelet, 

a Strychninum nitricuru ellá.tásr_ól :szóló -82;280{1963. 
szám ú fő igazgatósági közlernény • 

a gyógyszertári-·_ szeszforgal~m-- . kod~hozása..ról szóló 
85.603/1963. főigazgatósági közlemény, 

a Sertan- forte tabletta-forgálOmba hozataláról"szóló 
85.618{1963. számú fóigazgatósági körrendelet, 

az SZTK>Vényék beváltásá:ról szólÓ- 2. pont]~; _··_a Ma
gisztrális vények nyilvántartásáról szóló 4. -pontja 
86.988/1963. s~mú fői~~zgatósági _közlem~~Y,, 

a kézieladás útján- forgalomba keriuő·egyes_·gj~gjs_Zer
alapanyagok kiadásának korlátozásáról' sZ.óló -87.·322/ 
1963. számú_ főig~zgatósági kö~~~ndel~t 3. po!3tja, 

a gyógyszertári szeszforgalom sz_;.,bá.JYozá_~á-;Ó:{' -~~16 
89.066/1953. számú főigazgatósági közlemény, 

a Calcevit inj;·- _felhasználásáról. szóló . 180:.31~/1~_63. 
szárnú főigazgatósági körrendelet, 

a Quinosepty-L túladagolásának __ ártalmairól szóló_ 
l80.327f1963. szám-Q.:. főiga2:gatósági körrendelet, 

a normál és liofilizált_szérumokkiadásáról szóló 81.500/ 
Vill/1964. VII., számú ·főigazgat9sági _k_özl~ény,_ · · 

a K.liniövan ·olajoS fuj. bonthatóS8g4-ró_(Bzó16 81.600/ 
Xillf1964. (XTI. 7.) szám ú főigaZgatósági köZiemény, 

a 'StryChninuni nitric~ eU~t;~ól s~I~:-~1.090{19_64. 
szám ú fő igazgatá-si· közlemény~ -
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l a H;M7vé~yek :eJs~oláa_6.n,ak;. és __ felülvizsgálatának 
újabb. ozabályozáiláról s~ló •8!:5.00fVIJl964. (V •. 3. j 
számU: 'főigazgStóSági köZ16niéri.y,"·· . -_ - ~- . 

a . si.e";,g~;;o1 oldat • ~~ .~16 . ~uoiJJiVJúl64. 
(m. 25.) smmu:_f()~~~a_tó~ki-:~~~emény" -· 

a Quinoseptyl tabletta rendeléséról sz6ló 85.968{1964. 
- Siámú--fOigaZgatósági--körrendelet, · 

a Mira keserűvfzre vonatkozó 81.500/V/1964. (IV. ll.) 
siámú-föigazgatós'ági,_közlenlény ,- · 

a )'ei-Orá.liS--aritidiab8ticlmiok _kiadásárÓl szóló 80.400/ 
Il. J 65· (II. 2.) '"zamú főigazgatósági közlemény. 

a No-Spa tablett,; J;~~;~;;"~;,:;.'ój~~í.Í so.loÓJVII/ 
1965. (VI. 18.) számú:;főigazgatósági közleméiiY; ----

a Klion tabletta és- hüvelykúp forgalomba hOzataláról 
_ szóló 8~.400JVIJ1965. (Y •. 2'(.) __ s_z~_ú_. fői~~g11t6ság!_ közl:ei:Mllj<. ,/____ - · ·· · ··--- __ .- -_ --

a Neorrui~ol·,_tabiettit- 'JWi"yéiteSíteSéröi '~-i6Ió 85.90'0/ 
.1965. ,~örrendely); és a 80.400fVIjl965.,(V. 27.) számú 
főiga~w,~~~)~9i:IeiriénY~ ---- ~-·--- --·-- _o,_·, _, 

a BM~ gyefrnekin'tézniénYekg:fógyBie~i.hitáS'ii;-a gyógy--
szergyárakból tá<gyú 84.530/1965. számú főigazga· 
tósági köri'e:fi~Ie·li,-·-

a Quinoseptyl tabletta adagolásának felülbírálásáról 
szóló so:lOOJII/1966. (II. 15.) számú főigazgatósági 
közlemény, 

egyes gy6gtszeraJapanY&gOk ;kézieládásbá.n: ·történ6 .-ki~ 
adásának tilalmáról sZ6ló,80.lOOfXIJ1966c,'(XI.25,), ,,~,' 
számú főigazgatósági közlenlény, :::~::1.: 

a térl$IDen:1;9s je~li_llfY_~Y,~kén'ken:delt _gy6gys~:; ::~_~: < 
rek kiszolgáltatásához szükséges édényzet el.SZárilOlá- ; _:,·~- -: 
.WI 80.!50/X/1967. (XI. \4.) szá,múfőigazg~~~á~i t', 
közletnén y 25. pontja, - · · · · · .. -,-. 

az .Oculogutt.a.-,·neomy~-- Fo~N:o _rendelésér_ől_szóJ? --:~:t=-
61:l.307Jl967. számúköcrendelet; . • ~"~~,~J 

a _Mir~ keserűviz helyettesit.é.sér61 szóló 85.065{1968. 
számú körrendelet, 

a vitamin A inj. bonthatóvá tételéről szóló 85.420{1968. 
szám.ú körrendelet, 

a Formulae N ormales Vetecinariae életbe_lé~yel kap~ 
csalatos tájékoztatás, ármódosításról szóló 82.510/ 
1971. körrendelet, 

a Quinoseptyl tabletta rendeléséről szóló 80.260{1972. 
számú körrendelet, 

a Gracidin és CeniedTI.n rendeléséTől és- kiadásáról szóló 
80.960/1972. számú-körrendelet, · · 

a Nitromint tabletta bonthatóságával k:S.pcsolatos tá
jékoztatáaról szóló _ 83.450/1973. számú körrendelet, 

a Geravit kápszula rendelhetőségéről szóló 80._530{1974. 
számú körrendelet. - · 

az Acydum salicylieum/és Acetonuru kézielacl.Ásának 
megszüntetéséről szóló 80.580{1974. körrendelet. 
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Az egé=égügyi miniBZter 40Jl958. (Efl. K. 19.) 
Eü._-_M~ ,.námú: ·'Uta8Íf<Í.8a a ___ t(;;rsadq;JomhiztoeítáB _ azolgájtaa-
tása-ira jogosultak rész/3re_. tö~ .gy6gyszerrendelés ,azabá. 
lyozMáról. [A 27/1974. (Eü. K. 23.) Eü. M. utBBítás alap· 
ján m6dosito_tt szöveg.] 

A közlekedés- és postaUgYi m:iniSzterrel, valáinin:t a 
Szakszerv~zetek Országos Ta.n.ácsá.val egyetértéBben a 
következőket rendelem:* 

20.§ 

(I) Az alábbi (2)-(5) bekezdésekben felsorolt gyó
gyászati segédeszközök - az emlitett bekezdésekben 
foglalt rendelkezések szarint - a gyógyszerekre vonat
kozó. rendelkezéseknek megfelelőerr vényűrlaporr is 
rendelhetők. 

(2) Csak szakrendelések rendelhetik az alábbi gyó-
gyászati segédeszközöket: 

duodenum-szonda, 
fülfecskendő, 
gyomorcs6, 
katéter, 
katéterdugó, 
méhgyűrű, 
orrtölcsér, 
szemkötő. 
(3) Szakrendelések, körzeti orvosok és üzemi· orvo-.. 

sok rendelhetik a következő gyógyászati segédeszkö
zöket: 

~<-Osak a. 20.§ maradt; éi'vériyben: 
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üvegből készül'!i belégző- készülék asthmás be_t~g,~ 
szére, 

beretartó (1-9 számig), 
kankófecskend ő, 
mallszivó üvegharing, 
szemcseppen tő, 
szemecset, .-·;;">~-
szemkenőcshöz üvegpálca. 

(4) Az ideál-pólya gyógyásZati segédeSzközt olyitn· 
helységekben lakók részére, ahol szakrendelés· niűkö
dik, '-csak a szakrendelés, egyéb helyeken lakók rés_zére 
a körzeti orvos is rendelheti. · 

(5) Insulin-kezelésre szoruló cukorbet~g, _valamint 
asthma bronchiale megl>etegedésben·--szenvedő ~ny~ 
jogosult részére - amennyiben a befecskendezést ·a 
beteg maga végzi ----: Record-fecskendő, fecskendőtarló, 
parafadugós üveghenger és injekciós tű rendelhető. ~ 
említett gyógyászati segédeszközöket az iríSulin-keze
lésre szorúló cukorbeteg részére az insulin-ellátást-~~ 
délyező és nyilvántartó orVos, az asthma bronchiale 
megbetegedésben szenvedő 'igényjogosult részére pedig 
az igényjogosult lakóhelye szarint illetékes belgyógyá-
szati szakrendelés rendelheti. · · 

(6) A jelen § (2)-(5) bekezdéseiben felsorolt gyógyá· 
szati segédeszközöket előzetes jog_osítás nélkül köz
forgalmú gyógyszertárak is kiszolgáltathatják. 

Az egészségügyi miniszter 15f1976. (XI. 11.) EüM
ÁH számú rendelete a gy6gyszerek térl.,tési di}árál 

Az Országos Anyag- és Árhlvatal elnökével, a pénz
ügyminiszterrel és a Szaksze_rVezetek- Országos_' 'r~ná
csával- egye-(;értésben a következőket rendeljük: 

1.§ 

A Minísztertanács 38/1976. (X. 29.) MT azámú ren· 
deletének hatálya alá tartozó gyógyszerek a jelen ':feri.
deletben meghatározott téritési díj ellenében kerülnek 
forgalomba. 

2.! 

A Magyarországon forgalomba hozata~ra _ enge
'::.clé!Jrezett embe'rgyógyásza.ti --.:töfzskö:nyvez-ett ,-gyógy-
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szerkészitményektéritési díját, toVábbá a human sZeto~ 
bakteriológiai készitmények, gyógytápszerek, Orvosi 
gyakorlatban használatos, emberi szervezetbe ném 'ke
rülő . kém15szerek és festékek, állatgyógyászati 'törzs~ 
könyvezett gyógyszerkészitmények és- :szerobakterioló~ 
giai készítmények fogyasztói árát a jelen rendelet l. 
számú mellékletével módositott, illetve kiegészített·, 
,,A Magyarországon törzskönyveZett, faigalomba hoza
talra_ engedélyezett gyógyszerkészitmények, kémszerak 
és_ festkkek,_ . gyógytápszerek 'és tápszerek. immun~ 
bio~ógiai)i.~zítt_nények VII ... Hivatalos _Jegyzéke:~· (a to~ 
vábbiakbau: Hivatalos Jegyzék) .tart,almazza.* · 

·(~(A·;gy~ig~~&~~~Y~Ok~ ~igynovények, ~e·~ 
n_Üsi. __ készítmények ~:téri~_-.,dlját,._ tQvábbá _a sebészeti 
kötöz_őszerek, vegyszer8k és· re_agensek, gyógyászati se~_ 
gédes;z;közqk,_ gyógyvizek. és a felszámí_tható _cscmmg()ló., 
anyagok fogyasztóiárát _a __ jel~n rendelet __ 2._.. szái:rill. m81~ 
lékletével módosított és kjegészitett "Hivatalos gyógy~, 
s_zer árszabás ___ ~ Taxa Mediéamentorum~'- _______: __ (a _továb~_ 
biakban: HivataláB GyógySzerárszabiís) taitaJ.inazza.: · 

{3) A:z (1) é~ -(2) bekezdésben felsor~it te~ék~k· fu.for~ 
mába sorolásáról külön jogszabály re~de1kezi~. 

· (4} Azoknak a: gj-ógYszereknek az -.~Setében,_ ~ely8k~ 
nél a fogyasztói ár helyett téritési díj kciült megálla.: 
pításra, a "kórházi ár" a t.éritési díjjal azonos~ 

3. § 

díját az (l) bekezdés alapján 10 adagra számított térf· 
tós l flO rószébetl kell megállapíta'ni. 

(3} A gyógyszer elké.Szítés~él a vonatkozó··-sza~ 
előírás{)k ezerint kell eljárni, _továbbá -a felhaaz,nált s~
gédanyagok menn.yiségét a véuyen fel kell tüntétni, és 
téritési díját ugyancsak tételesen fel kell s~ít~-'-

(4} A (3) bekezdésben foglaltak ezerint kell értelem
szerűen eljárni abban az esetben is, ha a gyógyazerés'? 
a gyógyszert a rendelvénytől eltérően készíti el (p J. in
kompatibilitás).-

4. § 

(l) A gyógyszertárball készitett gyógyszer kiadásá-
hoz szükséges üveg-él'.t,; illetőleg ____ tégelyért betéti d,íj~~-
kell felszárnítani. A betéti díjat a megfelelőerr megtisz~ 
t.itott üveg, illetőleg tégely visszaszolgáltatása eseién 
bármely gyógyszertár visszatéríti. 

(2) A fiZe~nd.ő -hetéti díjakat a_jelen ~endelet 3 •. sZ~}.· 
mú melléklete tartalmazza. / 

(3) _A, szem~eppentő ll_1Űanyag flakol_l, ill13tőleg tiyeg, 
val.ami.nt ·az ezekhez _tartozó szerelékek téritési díját a 
gyógyszer'tár felszámítjS:. 

5.§ 

(l)'A~u)rvos ég-- az ·ruJittorvoS_(a-toVábbl~kban: orVOs} (l) A törzskönyvezett gyógyszerkészitmények ada-
általl:nagisztrálisan {g_yógyszertárban való elkészitésre) gÓrikén ti ( darabonkénti) kiadása esetén a kiadott gyógy-
rendelt~ illetve a gyógyszertár által elkészített szermennyiségre jutó téritési díjat kell felszámitani. 

szerek téritési díjának, ille!v;;e~t~;~~~~:~~~~'~~~~ vábbiakban: téritési díj) (2) Ha az orvos magisztrálisarr elkészítendő gyógyszer 
tételenként kell feltüntetni a felhaszmílt egyik hatórészeként törzskönyvezett gyógyszerkészit-
allyagók térítési díját. Egy~egy díjfétel ményt rendel, 
vesebb D.em leh!3t.· A:legkisebb térítési díj 

(2) Az orvosi rendelvény nélkül adagolt vagy o:B~tt
formában készített gyógyszer egy adagjának téritési 

-• A téritési dij~ ru; fogyas11tói ár a kémoítmények ,ismen;e~~eJI; 
~ciio~olás"'fejezeMben van feltfintetvs.·· · · · --
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a) bontható gyógyszerkészítmény rendelése esetén 
a ténylegesen fel.haszu<ilt mennyiség, 

b) nem bonthat6 gyógyszerkészítmény rendelése ese
tén a rendelt mennyiséghez legközelebb eső gyá-ri csei
magolás teljes térítési illját kell felszámítani. 
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A _gyógfszertárban- kiadott_ 'gyógyszere~- (kötoZ6sze· ·:~< 
rekF~Y'6g;V~~iati'SegédeSzkö:zok:stq;)_ téfltésidíj_ána:I~--ki~-- ':~ 
Szá~~~~~~i\1' 10 fillérn: .;:~I?· ket'-ekíWSt -lteH alkallira~i. ~ 

7.§ 

A a~'rVezeteka- -gyógYs~rért- ~m~Iói ár&t_--fiZem_ek -;_ 
á:bbáU"_a körben,_'-amelyben·gyógyszerszükségle_tüket ed-- '~ 
dig közVetleriiil 'a termelőtlH · törtérit ·vás~l~:-útján ·-elé~,· --~.-~.,1-' .. 
gitették ki. . . •· . .. . . . ' . 

.8;§ 

'{l) Ei a rendelet 197-'7)jáÍl~át1_~·n:apján léP hatálY?a._ '~ 
ili6Uéklétkft· __ a2?~Egés:Zségqgyi '-Xö~1öhYben: -kéll ,közZé- s' 
teillii. - --' ·-·-'" ""'''• ,- .. ---' ' ., "' 

·- - -_ :--, - J 
(2) E _I'elldelet- hatálY,bai 'lépése _·utálrfó~Ioriiba, ho~ , ... 

zott gyógyszerek térítési díját __ ·a péD.zügyminisz~r és a 
SZ OT_- egyetértéSével, -illetőb~g- _beVóri.áBáV'ti.l--kell· nl eg- ~: 
állapítani. · · · - ;; 

E (3yx·_ren'dei_et: IDélléldeteibéii ;b&,~~vetkető-'' _v~Itózá- :t: 
sokát ai'-Egészségügyi Közlön;y;~~;-~~-If_m~gj~~~~tnio ~: 

{4) A jelen rendelet·--hatálybilléPésével--a 161/1955. % 
(Eü. K. 17.) EüM-ÁH számú utasítás, valamint az ~n- ~ 
nek módosításáról szóló 10/1957. (Eü. K. 7.) EüM-AH 
számú utasítá~, hatál:y-át veszti. 

VASUTASOK ORVOSI ELLÁTÁSA 

Az egészségügyi miniszter· és a közlekedés~ és postaügyi 
miniszter 8/1961. (Eü. K. 4.) Eü. M. B~tnú Y!1Jiittea 
utaaitása a V asutaaok Szakazernezeténél b?aostltJttaknak 

éa igényjogosu-lt családtagjaiknak orvosi ellátásáról. 

A Szakszervezetek oJ..szágos Tauácsával egyetértés
ben a következőket rendeljük: 

Az igényjogosultak köre 

1.§ 

{l) A jelen utasítás alkalmazása szempontjából a 
Vasutasok Szakszervezeténél (a továbbiakban: VSZ) 
biztosítottaknak (a továbbiakban: vasutas) és igény
jogosult esaládtagjaiknak azokat a személyeket kell te
kinteni, akik a díjtalan állami orvosi ellátáara való jo
gosultságukat a VSZ által kiállitott állandó vagy ideig
lenes - tárgyévre vagy meghatározott időre érvénye
sített - "Társadalombiztosítási Tagsági Igazolváuy"
nyal igazolják. 

(2) A VSZ-nél biztositottak-és-igényjogosult -család
tagjaik -ideértve a félszázalékos önkéntes támogatási 
alap terhére elismert családtagokat is --a szolgáltatá
sok igénybevételekor a "Társadalombiztosítási Tagsá.
gi Igazolvány" felmutatásán felül személyazonosságu
kat személyi igazolvá1myal vagy MÁV arcképes igazol· 
vánnyal, :illetőleg MÁV arcképes ·igazoló jeggyel iga
zolják. 

Kezeloorvosi ellátás 

2.§ 

(l) A VSZ biztosítottak és igényjogosult családtag
j;:tik áJ.taláp_os kezelőorvosi _ (gyermekorvosi) ellátását az 
állami egészségügyi szolgálat. körzeti orvosai~ körzeti 
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gyermekOryosai, (a. továbbiakban: 'köi-~eti·_ orv?sl ;ég
zik. A kezelőorvosi ellátáara a Szakszervezeti_ Tarsa
dalombiztositáai Központnál' {a továbbiakban: SZ~K) 
biztositottakra vonatkoZó rendelkezések; az irányadók. 

(2)' A_ szo~tuk nüatt lakóhelyüktől táv~llev?- vas~ 
utas_.d.Olgozók_keze!4orvosi eiját.ásá~ az, átme~et1 ~zol
gálati (tartózkodási) helyük szermt illetékes korzet1 ?r· 
vos.végzi. __ , __ . "_ __ ___ - -. ; --- -·. _ 

(3) A körzeti orvos a VSZ ~i~osit?tt I~nyjogos:Ut 
csecsernője részére idegen anyatol szar.';nazo. an~ateJet 
rendelhet, há. a működési területén az allami egeszség
ügyi_ szolgáJatnak __ gyermekgyó~z szakorvos?'. vagy 
t'aaíáciadO·.·orvosa nilics. Az. anyateJet az "Orvosi Jav~-
lat anyatejre" elnevezéSű · . .riyointatványűrlapon kell 
rendelni. Az ilrlapra rá kell írni a "VS'JJ' betilket .. 

(4) A körzeti ,o;-vos a VSZ biztosi~tt?:t vagy igény
jogosult családta.gját·;;_,ha;:szakorvom VlZSgálatát vag~ 
szakorvosi kezelését tartja szükségesnek - az Orvost 
beutaJ.ás- javaslat- igazolás (rakt. sz. A 3510--64) 
(szabályszerűen kitöltött) nyomtatványűrlappal a 3. §-: 
ban_ foglalt rendelkezések szerint illetékes szakorvoSI 
rendelőintézetbe utalhatja. Az űrlapra rá kell írni a 
"VSZ" betűket. , .. 

(5) Szaktanácskozás s~gessége esetében a, kor
zeti·.orvos.az SZTK-nál biztosítottakra vonatkozo-ren
delkezések-Szarint ·az állami egészségügyi szolgálat-.te
rületileg illetékes_ kórháziinak (rendelőintézetének) _.ve~ 
zetőjétől kéri szaktartácsadó orvOs kiküldését-. H~ hel~
ben MÁV kórház vagy· szakorvosi rendelőmtezet ls 
működik-, a MÁV ·kőrháZ {rendelőintézet) vezetőjétől 
kell a sz~tanácsadó orvos kíküldését kérni. A szakta
nácsko_zás. díja a szaktanácsadó orvost. kiküldö _-kórház 
{rendelőintézet) költségvetésót terheli. - _ 

~-·_Szakorvosi ellál:ás-

(1) A VSZ~nél biztosítottak - ideértve a n~gdíj_a: 
sokat is -, valamint_ ezek-igényjogosult családtagJai 
szakorvosi ellátását, 

a) ha MÁV szakorvosi rendelőintézet működési terü
letén laknak a MÁV rendelőintézet székhelyén _kívül eső 
olyá.n helys~gben, amely területileg_ MÁV·'re':de1_ő~té
zethez_ tar_t()_~k oo .... helyben .. az .állarm_·.~zségugyi sz~l~ 
gáJ.atMk van sZakoi-vaSi rendelőintézete (szakrendelése), 
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a vasutas biztosított és igényjogosult -C-Sa4\d:t_~a'-·_a 
helyben levő ·rendelőintézetben (szakrendeléS~)"- 1is-"_:·;i_~ 
szesülhet szakorvosi ellátásban. (Pl.: Mezőtór~ 'l)_~tq_~ó;_ 
vár stb.), _ _ -~_'.:__::; .... : 

b} ~ MÁV szakorvosi rendelőintézet _működés(~~--
rületén kívül laknak, az állami egészségügyi szolgáia't~i': .. 
nak a beteg lakóhelye szerint illetéke.S:-:i-.end~tézete 
végzi. 

(2) Ha a körzeti orvos rendelőintézetben elhelyezett 
közilleti rendelőben rendel, a nála jeléntkéZő vasutas 
biztosított és igényjogosult családtagja ebben a rende
lőintézetben is részesülhet szakorvosi ellátásban. A tény
leges szalgálatot teljesítő MÁV dolgozó szolgálatképes
ségének, valamint alkalmasságának megállapitá.sához 
szükséges szakorvosi vizsgálatok elvégzése az illetékes 
MÁV rendelőintézet hatáskörébe tartozik, 

a) ha a dolgozó MÁV rendelőintézet működési terü
letén lakik, vag_y, 

b} akinek MAV ellenőrző orvosa MÁV rendel{Sintézet 
működési területén székel. 

(3) A szalgálatuk .miatt lakóhelyüktől távollevő vas· 
utas dolgozók az átmeneti szaigálati (t_artózkodási) he
lyük szerint illetékes rendelőintézetben (szakrendelésen) 
részesülhetnek szakorvosi ellátásban. 

(4) A MÁV rendelőintézet székhelyén kívüllakó cse
csemők és gyermekek _.az állami egészségügyi szaigálat 
legközelebbi egészségügyi intézményében {rendelőinté
zet, csecsemőgondozó stb.) is szakorvosi ellátásban ré
szesíthetők. 

(5) Azokat a szakorvosi viT.Sgálatokat vagy keZelése
ket - beleértve a fogpótlást kivéve núnden fogorvosi 
ellátást is -, amelyeket a területileg illetékes MÁV 
szakorvosi rendelőintézet, illetőleg rendelőintézeten kí
vüli fogszakorvos megfelelő felszerelés hiányában vagy 
az illetékes Éizakorvos távolléte miatt elvégezill -'nem 
tud, a MÁV szakorvosi rendelőintézet működési terüle
tén is az állami egészségügyi szaigálat megfelelő szak
rendelése végzi. Ezekre a szakorvosi vizsgálatokra, il
letőleg kezelésekre a MÁV illetékes orvosa is adhat be
utalást. 

(6) A fogpótlási ellátást - tekintet .nélkül a VSZ
biztositottak munka-, ille-tőleg lakóhelyére - minden 
esetben a MÁV illetékes fogszakorvosa vég~. 

(7) A VSZ-nél biztosítottak és_-igényjogosult cSalád
tagjaik gondozóintézeti (tbc~, -bőr·, nemj.-, idegbeteg, 
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onkológiai) ellátását a.z álla~ _egészségüg~ szolgála.tnak 
területileg· illetékes gon~ozmntézetek,- illetőleg MÁV 
gondozóintézetek végZik.· , -- . ____ .. · 

(8). A MÁV sz~orvö~ _rendelő~téze~ek ~elsorolásá~::és 
működési -·területük : .. -~eghátárózá.Sá.t a Jelen utasítás 

-melléklete t~rtaliii~~! 

Fekvi>beteg-gyógyintéz~e utaÍás 

·t§ 
;_ ,_~"'': -:-' -': " " '' 

- A :vsz.- -biz-töSitOtf:·;'és- .-igényjogosult · cSaládtagjainak 
kórhBizba utalásá.l'ól''.-életvesZély vagy -sürgős szükaég 
esetén előzetes helybiZtoSítáS után'··a körze_ti Orvos_ v?'gy_ 
szakorvos gondoskodik. Minden egyéh esetben az ille~ 
tékes körzeti orvos illetőleg szakorvos az A 3510.......(}4 
rakt. szám ú -nyomtatványűrlapon 'javaslatot -t·esz a 
VSZ biztosított és igényjogosult · családtagjainak kór-_ 
házba UtaJ.aSára- és fe1hiVj8. a--~biztosítottat~--- illetőleg 
igényjogosult családtagját, hogy a k~r~ázi utalvru:y ki
állítása -céljából forduljon szolgáJ.ati, illetőleg- n:yüván-' 
tartó (tüzel6anyag-nyilvántart6} főnökségéhez.- A VSZ 
biztosítottnak,- 'illetőleg családtagjátia.k_ különleges 
gyógyintézetbe (szanatórium, -gyó_gyüdül6 -stb.):"uta~-~ 
sára- az metéke·s szakorvos (goridoZ6intézet) -tesz- -javas
latot az előírt -nyömtat'ványűrl8.pon. A: beteg gyógyin-· 
tézetbe utalásáról ·az igényjogosultságnak·-.- a· ·dolgoz6 
szaigálati ·-(nyüvántaJ;tó) fő~ök~ége_ áJ.~al ~ö:it?nő ig~~
lása ·után a MÁV EgésZségügyi -Szolgálát- gonrloskodik. 

A szo1gáJatképtelen vasu~s. dolgoziikkal 
kapcsolatos eljárás 

5.§ 

(l} A körzeti orvosok, valamint az állami egészség~ 

ügy-i szolgáfutilak a- 130/1955;,'(Eü. K; 8;)' E:t;,i··~M~~

1
_.,

1
s;zá~·, 

m'ú utasítás 1: §-'án_ak:-2.-·pontja értelmében 
á.llománybti.vételre jögosult·-. s~korvos ·(a 
han: -sza,'k:orvds)· ·vasutas_ dolgozót táppénzes 
ba': -nem-vehetnek'. · "' - ·- - -·- · 
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{2) Ha a körzeti orvos, illetőleg szakorvos.-a :vasutas 
dolgozót vizsgálata alapján- szolgála.tképtél~~ t94ja 
az_;_A 3510-:-64 rakt. számú nyomtl:l,tvánYfir41.pon;_,a 
k6risme feltüntetésé~l-javaslatQt~_tesz a =dolgozónak 
táppém;es állomáp.y:havé_telére. A javaslathan-.. :Olvas~ 
hatóan fel kell tüntetni_~ a·_ dolgozó, teljes pevé:~~- J.atcl~ 
mét, azoigálati főnökségé_t,_ valamint_.·a-~t~te
lenséget okozó betegség megnevezését (kórismét)._ A ja. 
vaslatban továbbá fel kell tüntetni, hogy .a_ táppénzes 
állományba vételre jayasolt dolgozó járó- v8.gy fekvő
beteg-e. Ha_ a dolgozó fekvőbeteg, egyben meg kell .je
lölni a járóképtelenséget okozó fontosabb betegségi.tü· 
ne.t_eket (pl.Jáz~ vérzés,-_ görcsök si; b.) .is.-.A javaslatot a.z. 
zal a keltezéssel kell kiállítani, amely_ napon a. beteg az 
orvosnál -jelentkezett, illetőleg _amely napon -a k_ör_zeti 
orvost a fekvőbeteghez. hivták. A javaslat kiállításával 
egyidejiileg a körzeti orvos, illetőleg-a-szakorvos a.·dol
gozót a,"~yilvántartási napló a.keresóképt.elen bizto
sitottakról" elnevezésű naplóban {a továbbiakban: tá.p~ 
pénzes -napló) nyilvántartásba' veszi~ at:lllak: f~l:tünte_M_~ 
sével; hogy a dolgozó VSZ biztosított. 

{3) A (2) bekezdés esetében a körzeti orvos3 illetőleg 
a szakorvos_ a -dolgoz6t· :figyelmezteti .arra, hogy ,a_ táp· 
pénzes állományba vételre· csak_ a MÁV ellenőrző or
vos illetékes. __ Ezért a. dolgozó ·az -orvosi javaslatot 
24 órán belül köteles SZ!3mélyesen elvinni~ a_}ekvőbeteg 
pe~ h~éktalanul_ köteles eljuttatni az illetékes 
MÁV ellenőr:W orvoshoz. Az illetékes,MÁ_V ellenőrző 
orvos székhelyé~l. és rendelési idejéről bármely: ~V 
azoigálati hely tájékoztatást nyújt a. betegeknek, ille· 
tőleg hozzátartozójának. Egyebekben a vasutas bete
gek orvosi ellátásáról ugyanúgy kell gondoskodni, mint 
a.z SZTK biztosított betegekről. 

{4) A terhes. vasutas: dolgozónőnek a terh~gi állo
mányba vételére javaslatot _az iUe~kes szakorvos tesz. 
A javaslattal a dolgozó .terhes-nő -a_ (3)--bekezdésben fog
lalt rendelkezések s_zerint az- illetékes_ -MÁV -ellenőrző 
orvosánál jelentkezik. -

6. l 

(l) A MÁV ellenőrző orvos által táppénzes állomány· 
ba vett dolgozó "Beteglap betegjelentés és ellenőrzés 
céljára" (21. sz. Eü. minta) oitnű fuiapjára a körzeti 
orvos, illetőleg a szakorvos minden esetben rávezeti a 
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viZsgáÍat_·-va~ a kezelés· időpontját; ila_·a járók6peS_---_he. 
teg járÓképtéleD.n.S, -_vagy_ a jároképtelen beteg- já:OOké· 
p essé 'váJ.ik; · ennek'·időpcintját· az_· emll~;;~ ""Be!e?Ia.P 
betegjeléntés·: _és- :.~ne:nőrZés·.··ooJjár~·- -_-:ciinu ~ urlapJ álla~ 
megf~lelö·rOvá.tába -~--be· k~U frili.: A __ ;,Beteglap 
bete~eientés é.St8llenő_r~- OOljá'ra~:--clmű'ür~JXit. 'a·szol· 
gálatképtelenBégideje-alií.tt a--dolgőZó őrzi. · '.!-- .-.-- , 

·o(2) A- ,;Beteglap· be:tegjeletités-,és elle~rzés_ célJára' 
cím ű -_űrlapóli · fei ·kell tüntetni,·-högy _a 't_áppénzes állo· 
máriyba vett járóképes-dolgozó ~or {l~ány n~po_nké~t) 
köteles a.· körzeti-. orvosnál, illetőleg--a szakorvoSílál·-Je· 
lentk,e_ini•- :A: j~lentke~S- időpontjának 'me~pításá-: 
ná!Jigye}em.De·'-k~1l !-~llili -~a--_dolgozq_-})~gét,: ~po~_, 
tát;·:·:valámili!J,~Ieges _egy:~ b-_· ::. __ :-a __ k~képes~g elbl~ _ 
ráláSát befolyásoló ~ -'körühnényekef!. ·_A.· körzeti orvos 
(szakórvds) indokolt~ esetben módosít_hatja·az előírt je-
lEmtkezésiidőközöket•:-· ·- __ ·-·-~_- __ :: -: ____ -'_-~- ___ ·.·. _ 
-; · (3) -A -körZeti orvos -'_-a t_áppénZeS áJlóillá~;rb~ --levő 
fekVőbeteg -részére járóképteleri.Ségének _tartama ·ala:~ 
félhavonként igazo~ -állit ki arról; }iogy_ a· d(tlgo_z? -~eg 
fekvőbeteg. Az igazolást a körieti:-or:vos'az~-_a--~1· 
m"8ztetéS.sél 'adja' át·'a fe~?betegn.ek,; -~ _azt.·a·~áp~ 
pénzes utalvány_ --kiállítása -céljábbl haladéktalanul- J_~t· 
tassa el·a.z_ illetékes MÁY ellenőrZő_ orv oshoz._·;_._·-~ 

(4) :A::tappénzéS ~omá.nyblm·--lev~;-:~~~as dolgozó~ 
szolgálatképtelenBégé:nek-'megáJ.lapitas~a<.~ M_t\y ellen· 
őrző ol-Vos jogOsult~ A MÁV eU~nórzl)_~ry~~---_a·;s~?lgá.l_at: 
képessé- ·válás 'időJ)ontját -ra vezeti-'a '_"Beteglap-'beteg~ 
jelerit_~á ~íf~llen~rzés·'Cé:lj~a" cíinű űrlap-ra.·_ 

-Á kÖrzeti: orvosók~·- és szakOrvoSOk-- köyel8sek' a ·vas~ 
ú.ti'egés-z.ségiigyl:_'sZOlgálat- és a VSZ _elleriőrző "Orvosainak 
a--·táppénzes ·-állolnánybannlevő·-vasutá.S-~olg?zóln-?1-~e~ 
zetett ·D.-yil"\l'án:tartá.Sba: ( táppénzes -n_aplóba}-'bete~te~t 
engedni és a kezelésük alatt álló vasutas'dólgOzokról-a 
szükséges felvilágosítást megadni 

... r---- -- ==-======---==----==--..;;;.;;.;.;...~iiiiiiii 

AmbUláns gyógyfürdílkezelés -

9.§ 

A körzeti orvos, ill€:tőleg -a szaJr-orvos, _az . ellát_á.t>álJ_Jt 
tartozó VSZ biztosítottak_ és :ig~nyjogosiil.t. -_családt!J.g~ 
jaik ambuláns_ gyógyfürdőkeze1ésél}_e]{'~~gessége 
~setében az A 3510-64. _rakt. számú nyomtatvány· 
űrlapon javaslatot tesz a VSZ biztositott szolgáJati 
(nyilvántartó) főnökségnek az ambuláns kezelésre jo
gosító fürdőjegyek kiszolgáltatására. Az űrlapra rá kell 
írni a .,VSZ" betűket. 

MelltliszállítáS 

.HJ.§ . 

Á- Vsz biztositotiliak~ illeteSleg igéiiyjogósúlt csa
lád_t~agjain_ak. nientőszáJlit_áSika az . SZTK·riiil _PiZtosí
tottakra vonatkozó rendelkezések az irát:l.yadÓk. · 

Díjmentes ntazásra javaslattétel 

ll.§ 

Ha --a vSz: biztositott_aknak-, me~l~g -i~~~ogU_suit 
családt_agjaiknak szakorvosi- ~_rendelőintézetbe,.- v;agy 
gy6gyintézetbe utaláaa esetán má.s.helységbe kell;utaz
ni~, a.körzeti ():r_'VOS _az A:_35lű:::-64. rakt._ számú nyom~ 
tatványűrlapon killön jav-aslaWt·t~?Z_;a beteg lakóhelye 
szerint illetékes- MÁV állomásnak díjmentes utazásra 
jogosító utalvány -.kiállitásá_ra .. Ha a-beteg-Jakóhelyén 
CS:S;l!: .:kitt4_ó9_r,s_ég. vagy állomáskezelőség .van. a javasla
tot az.utazás irápyába .eső legközelebbi -MÁV: áJl()mlÍsc 
nak kell círnezni. · - -

12. § 

Jeien; ut~t~ az 'Í 96 I: évt-rebruá.r'-h;(L ü~~j4~: léP 
hatályba. . .,. 
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KÖZGYÓGYELLÁTÁS 

AZ- egé8zaigo,gyi·-miniai:tér -15/1958:' Eil: 'M. s~mú· uta
sítiúia a lroz(m6gy6llál&r6! Bzó/6"-1{1958: (III. 23.) EU.' 
Me Bzóinú rendelet iég,-e:Jwjiása 't&yyáhan. [A 7 {1975• 
(VI. 24.) Eü. M • .. , rendaet; ü!. a17{1975. (Eü. K. 
12.)' Eil.- M~ ez. Utq:aítáa alápján módo8ítoU ki~s 

, BWV"ff.J, 

A __ pénZügymfuiszterrel, e._ mú~~I&d~Yi- ~~~
t6rrel éa. a Szakszervezetek Országos- Tanácsával egyet• 
értésben a következ(Sk~t,renc;I~e_lll:·v 

[Az Egés,.;égügfl Kiizíöriy '"'áz 1/1958. (ll!. 23.) 
Eü. M. számú rendeletet, valamint a jelen utasítást a 
könnyebb áttekinthetőség céljából egységes szerkezet. 
ben közli. A n:úniszteri _ rend~l~tet (a továbbil$b,an: 
("R") ~ álló,. a v:égrsbajM~ utamtást ,(a t'ováh,biakbau: 
"U'') perug_ a dőlt' betlikkel szedett _ s~:veg _t,arta!t:ps.zza.] 

A ~özgyól!Y,~IIátásra v.ruó jogosultság 

R. l. §.(l) Közgyógyellátásra jogosultak: 
a) az intézetekben elhelyezett vagy nevelőszülők~ 

höz kihelyezett állami gondozásba vett kiskorúak, 
. b)- a- rendszereS'-· szociális Segélyben rés_z_eSülő sZeiD.é~ 

lyek, valamint= ·a Vélük együttéiő: háZaStársak (élet·· 
társuk)·és kiSkorú gyermekük-,--- -- · · _ ·- --.-. · ""' 

.- c)-_a PéhzeMtáSban·réSzesülő hadigbndOzott~i vala; 
Iriint ·a velük .egyöttélő''házastárslik (élettáa-suk) és kis' 
ko~_gyermek~ · _ _ ___ __ _- , .- '-

d)'a had:irokkant-otthonok-.gondozrittai:·-: .· _ :--_-·-· 
.(2) Az (l) •bekezdésbenenilitett.szelDélyekközgyógy, , '';'·""·· 

ellátáSára" csak abban- -az -:esetben jogosultak; _-_ha-_a be-_ 
_ tegségi biztosítás szolgáltatásaira jogosW.tSágii.tl nem 
rendelkeznek. 

R. 2. § (l) Kérelmére a -közgyógyellátásra való jo· 
gosultsága megállapítható annak __ a betegsé~_biztos~táa 
szOlgáltatáaaira nem jogoSult személyn ek, · aki ·kor~ 
vagy egészségi .állapota miatt keresőképtelen- -· vágy 
nagymért-ékben csökkent munkaképességű, ha sem ma
gának, sem· a házastársánek (élettársának) nincs olyan_ 

keresete vagy jövedelme, 
ségeit viselhetné. A 
pítáaa esetében a 
kiterjed a vele egJrütl>ll~ 
korú g~rmekére, továbbá az olyan 
gyermekére és unokájára is, akinek 
lezett. A- jogosult kiskorú testvérére 
közgyógyellátás,- ha _a 
óvodáskorú gyermekre a 
sultság abban az esetben is 
tézetben. (pl. gyógype<lagógiai 
lyezve. . . ___ - -- _ _ __ 

(2) .A,z (l) bekezdé~~-en ernlitett !SZBm~lyekriek a köz
gyógyellátásra való jogosultságát a kérelmezi) ~óhelye 
szerint illetékes- -községi tanács, végreháj-tó bizottságá
nak elnöke_ (titkára), illetőleg yárosi, vácrosi (flSvárosi) 
kerületi tanács végrehajt6 bizottságának- egészségügyi 
osztálya (csoportja) állapítja meg a kérelm.ező-.szociá
lis körühnényeinek gondos mérlegelése alapján. 

(3) A közgy6gyellátásra vaJ,ó jogosultség meghatlko· 
zott időre, de legfeljebb egyévi időtartamra állapit
ható meg. Ha az .(1) bekezdésben ml;lgállapitott felté
telek a meghatározott idlSta.rtam.lejárt-a után __ továbbra 
is fennállnak, újb6l.kérni kell a közgy6gyellátá.sra való 
jogosultság megállapítását. 

(4) A közgyógyellátásra .)'aló jogoaultség. megállapl· 
tása iránti kérelem elutasítása esetében a ~elmező a 
határozat kézbesítése napját követő -15- napOn: belül a 
felettes tanács végrehajt6 bizottságának egészségügyi 
osztályához- (csoportjához) fellebbezéssei élhet. A má
sodfokon hozott _határozat ellen tov_:ábbi fellebbezés· 
nek nincs helye. 

R. 3. § (l) A kö7gyÓgyellátásra jogoaultak jogosult· 
ságukat "Közgyógyellátásra jogositó igazolvány"-ukkal 
igazolják. Az igazolványt a közgy6gyellátásra jogosult 
részére .a lakóhelye szarint- _illetékes községi tanács 
végrehajtó bizottságának. elnöke (titkára),. _illet6Ieg 
városi,_ városi (flSvárosi) kerületi- tanács végrehajtó bi
zottságának egészségügyi osztálya (csoportja) állít-
~~· . . . 

(2) Az igazolványt a közgy6gyell~tásra val6 jogo· 
sultság feltételének megszünteté~kor vissza kell 
vonni. 

u. I. § (1), A községi tamros végrehajtó b'iz<>u. 
aágának elnöke (titkára), il!etl!leg a v&ro.;, városi 



terMre-igényt tarthat, tov&hb& jel.'-keli--ÍiiirÓ'tni azo
kat ·a családta{jokat, aJ.,·ik dz igazOtVán'!}on·:,feltün
tetett szolgáJtaf;ÓjJ()kra ugya:ncaak jO{josultak 'é8 vé
gül- meg kell jelölni, hogy_ az ··igazolVántt'-~ 
ét'vényeB. Az R~-1. §-ában 'emlitett-oz,emélifelc köz· 
gyógyelláMsra -~ou_osító . igazol1iányá?;:J._.,-~azo~
vány --érvényessegenek . időtartamát_- -;,'Vi8BZiiiVonás1.{} 
bvényPAJ" ·8Za-vakkal kell megjelölni, az R. 2. §-a 
alapján közyyógyellátáera jogoeultak ___ igazolvá· 
nyán pedig jel kell tüntetni azt a 1UI.ptári napot, 
arneddig az igazolvány érvényes. Ez utóbbi sze· 
mélyeknél az igazolvány érvényetJBégét a kiállittu1 
napjától ozámitoU legfeljebb egyévi_ idótartamra le· 
het megállapítani. 

(3) A közgyógyellátáma jogosító igazolvánYt ,

1 

. 
.sorozám'i'WJ,l kell ellátni. Az igwwlvány awazáma 
megegyezik a jelen utasítás 4. §-a alapján vezeten- J 
d(J nyilvántartás .sorazámával. 1 

U. 3. §(l) A R. l. §-ában emlitett 8Zemélyektől l 
a: állam'~>é. gondo~l • wa r~~e~es szociálisl.~~~ ',· 
gely, a p nzellát<is, '/, letöleg a tf..U.U:irokkantottru;u'/, '.'·( 
ellátás megszüntetésével egyidejűleg a közgy6gy-
ellátásra jogosító igaZolványt vissza kell vonni. 
V is8Za kell vonni a kötgy6gyellátásra jogosít6 iga· 
zolványt cibban az esetben iB, ha- az említett iga· 
zolvánnyal rendelkez/J swmAl,y a betegségi bizto-
sitás szolgáltatására jogosulttá válik vagy szociá-
lis otthonhan nyer elhelyezést. 

(2 J A közgy6gyellátásra való jogooultság meg
szűnés"e esetében az intézetben elhelyezett szemé· 
lyelctől a- közgy6gyellátásra iogooít6 igazolványt az 
intézet vezetiJie vonja be és azt megk-fllili az iga
zolványt kiállító szervnek. 

(3 J A közgy6gyellátásra jogosiM igozolvány 
visszavonását a ielen uta8Ítá8 4. §-a alap;já:n veze
tett nyilvántartás "M euiegyzéo'' rovatában Jel kell 
tüntetni. 

U. 4. § A községi tanácsok végrehait6 bizou
ságai, valamint a városi (JIJvárosi.) kerületi taná
csok végrehajt6 bizottságainak egéazségUgyi osztá
lyai ( csoporfdai) kötelesek a közgydgyellátásra jo
gosultakrdl nyilvántartást vezetni. A nyilvá-ntar· 
tartásnak a következő rovatokat kell tartalmaznia: 
1. a közg-yóg-yellátásra ;"ogosult neve, 2. születé.si 
éve és helye, 3. lakáscíme. 4. a köZfl!jdgyellátá.m-a 
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FEGYVERES TESTÜLETEK 
TAGJAINAK EGÉSZSÉGÜGYI 

ELLÁTÁSA 

Az egészségilgyi minw.ter 32/1959. (l!Iü. K/21:)~. M. 
számú utasítása a hdrWédségi _egészségűgyi szolgáltatá
sokra igényjogos-ultaknak az állami egé8zségutjyi szolgá~ 

lat részéről történ/J ellátásáról. 

A honvédelmi miniszterrel, a közlekedés- ~s .posta
ügyi miniszterrel, valamint a Szakazarvezetek Orszá
gos Tauácsával egyetértésben a követkézőket rendelem; 

Az állami egészségügyi szolgálat részéri>l 
történo ellátáora jogosnltak 

l. §·Az állami egészségügyi szolgáJ.at_ .részéről - a 
2-35. §-okban_ foglalt rend~Ikézések szerint ,---__ -_egész
ségügyi ellátásra jogosultak: 

l. a honvédség illetékes szerve által "Egt3szségügyi 
igényjogosultsági lap"-pal (a továbbiakban: Efi. igény
jogosultsági lap) ellátott-honvédszell!élyek. 

2. Az alább felsorolt - Eü. igényjogosultsági Iappal 
el nem látott- honvédszemélyek: 

aJ· a katonai iskolai növendékek (hallg~tók), . 
b) a sortiszthelyettesek, sortisztesek és _ sorkatonák 

(a továbbiakban: sorállományúak), tényleges szolgáJ.a
tuk tartama al.a.tt, 

c) a tartalékos állományú- t,isztek, tiszthelyettesek, 
tisztesek és honvédek a gyakorlat, kiképzés stb. tar-

c··.······ ··········~:·1i~0 .•.. tama alatt_, _. 3. az Eü. igényjogosultsági lappal ellátott nem hon-
védszemélyék, nevezetesen: 

aj· a honvédszemélyeknek Eü. igényjogosilltsági lap-
pal ellátott csaJádtagjai (hozzátar't{)zói); _ : _ -

b) az Eü. igényjogosultsági lappal- ellátott· volt- hon
védszemélyek és aZok Eü. igényjogosultsági l_app_al el-
látott esaládtagja,i (hozzátartozói). _ _ ' -
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KezelOorvosi-ellátás 

2. § <AZ állami 'egészSégilgYi szÓÍgáfut , k<Jrzetf ·orv' o~ 
sai, körzeti gyermeJ>:orv:osfli_,_ és k9rzeti- szülészorvosat 
~ díjtalanUl·- áltil,1állos ·kezelőorVosi {gyermekorvo.si, . 
-szülészorvosi) ellátá.st,nyújtanak:- _ . 

l. ahonvéds~rnélY~.~öziil: __ _ 
q)~ hl)nvé~~gi .alakuiat' e~l;Y~zéSi-kő~ietén- ~~kta~ 

nJ7a,_ táliOr. _Stb~)- kívi.U,lakó. fe~vől?eteg honvédszemé~. 
lyeknek, 

Q) a szábadslíg·~- átutazás 'miait átmenetileg az elhe~ 
1?'-ezési· körlet~öll-_kivül tartózkodó járó~ és fekvőbeteg 
h()nvédszemélyekiiek:; · 
: .. cyáz OlYan hori:v'édSégi egjrségnél (szetVnél):'·szOlgá·~-

latot ·teljesítő- hoD:Védszetnélyekhek-, ahol' ·sem --hori.Véd.: 
orvos, sem szerződtetett polgári orvos nem működik. 

2. Az Eü. igényjogosultsági lappal ·ellátott nem hon-
védszemély<:~k:_·_ "·-- >- ·< __ -. '::·, --< ... -··,:- · .. __ . 

3. § A keze_lőorv9si ell~t-~a-VSJó jogo~t_SáoVukat: ·: .. , ( 
a) az Eü. igényjogosultSági hppal ellátott személyek 

az Eü. igényjogosultsági lapjukkal, 
b) aZ-'Eü. igényjogosultsági lappal-el nem látótt·hon~ 

védszemélyek a katonai'igazolványukkal"és:-a 2.-§ l. 
pontjában említett körühnényék valamelyikéilek fenn:. 
állását · igazóló -ir8.ttal-' (pl. szabadságolási igazolváriy) 
igazolják. · · 

4. § Szaktanácskozás _-smksegessége esetéhén ·a--kör
zeti, orvos- (körzeti gyermekorv os, körzeti"';izülészbrvos) 
az állami e~szségügyi szolgálat teriiletileg illetékes kór~ 
házának (rendelőintézetének) 'vezetőjétől-lffiri szakta
nácsadó orvos kiküldését; A szaktanácskozás díja a kOr-
ház (rendelőio:tézet) költségvetését terheli. 

Járóbeté~-(Sziiko:rvosi 'ellátása 

'fj_' § (l) Éuda~est~ ~~den l;~~véd~~mély- és._ min7 
den Eü. igényjogosUltsági lappal e~tott nem honvéd
személy szakorvosi ellátását a honvédség egészségüg.yi 
intézményei (hoilvédszakd:r;-vosok)_ .biztosítják. , . , . ,c 

(2} A, Budapest területén lakó, Eü. igényjogosultsági 
lappal ellátott személyek a szakorvosi ellátást 7'" sürg{).s _ .. 
szükség esetében a fogászati ellátást is - az állanú-- '..;···· 
egészSégügyi szolgálatnak a ·lakóhelyük szerio:t met~~--. '' 
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~e~ ~zakorvosi--rendelőintézetében (gondozóintézetében) 
IS Igenybe vehetik. . · -. 

.~· ~-~1) Yidéken ~ ~ónvédszemélyeknek; Valamint·az 
Eu. IgenYJogosultsagt lappal ellátott nem honvédsze• 
mélyelmek szakorvosi ellátását: 

aJ ha az állami egészségügji -szolgálatnak az ellátás
ra Jogosult lakóhelye szerint illetékes siaKör~. ren
delőintézete (gondozóintézete) működési területén hon
védségi egészségügyi intézmény (kórház, rendelőinté
zet, honvédszakorvos) működik, a honvédségi · egész· 
ségügyi intézmény; 

b J ha az állami egészségügyi szaigálat szakorvosi 
rendelőintézetének ··(gondozóintézetének) működési ·te
~etén honvédségi egészségügyi intézmény nem:·inűkö
dtk, vagy működik ugyan, de·a beteg:elláiásál:foz·szük
~ge.s szak~rvoss~ nen: re?-de~ezi~, az-állami egészség
ugyi szolgalatnak területileg Illetékes szakorvosi .·ren
delőintézete (gondozóintézete, szakorvosa) végzi. 

(2) Azoko~ a_ he,lyeken, amelyek honvédségi fogá
szati rendelo, honvedfogszákorvos kijelölt működési te
rületéhez tartoznak, a honvédszemélyek _ valamint az 
Eü. igényjogosultsági lappal ellátott nem honvédsZemé
lye~ az áJiami egészségügyi 'szolgálat fogászati szakren
delesét - sürgős szükség esetét kivéve·- nem. vehetik 
igénybe. 
.. 7 .. § (l)~ honvédszemélyeknek az áJiami -égészség
Ugy:I szolgalat szakrendeléseire a jelen utasítás 5. és 
6. §·ában meghatározott ·esetekben- rnind a körzeti or-
vos, mind a honvédorvos adhat beutalást. . 

(2) Az állami egésZségügyi szolgálat szakorvosi -ren
l delőintézetében (gondözóintézetében) napcinként _ szak. 
orvosi_ ellátásban részesíthető ,----- .Eü.- igényjOgoSUltsági 
lappal el nem látott - honvédszemélyek számát az ér
dekelt rendelőintézet (gondozóintézet) vezetlije- az-_il. 
letékes honvédparancsnokság vezetőjével egyetértés
ben állapitja meg~ 

.Pt ~ h~nvédsze~élj'ek időszakoS szűrőviZsgálata.· a 
szur,~VI:Sga.latot v~~o; szakor~osi rendelőintézet-- (gon
dozomtézet) vezetőJe a-Ital az-illetékes honvédpai'ancs
nokság vezetőjével egyetértésben megállapított·_ :ütem
terv- szerint történik. 

8. § A szakorvosi ellátásra-való jogosultságOkat:: 
a J_ az, ~ü. ~gényjog~s~tsá~ lappal ellátott sZenlélYek 

az Eü. -tgenYJogosultsagt la:pjukkal, , 
b) az Eü. igényjogOsultsá~·lappal el nem-látOtt- holl-
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és a ~örzeti 

kezésük 
felmutatni. 

}2)~~ sorállom~ki:u\i a.-·Szak:OJ:.vosi-_Vlzsgálat ered
menyet be .kell._ vezetni. az_ egészségügyi könyvecské-

látáss.~ 
vizsgálata 

álli taní. 

Fogpótlás 

"H. ·M. nem 
;gényjogosUltsági lapot 
nokség-- neVét ·es az 
mát. Azokmil a 
gosultsági_-láppal-nincsenek 
tolni-. -kell az illetékeS kat'onái 
arról, 
áéii 

illO 

sziírő, 

!3. § (!)Az állami egészségügyi azoigálat fogaz:,.0 
orvosa a honvéd!>égi igényjogosult részére igazóláSti 
állit ki arról, hogy a társadalombiztosítás szolgálta~
tásaira jogosultakra vonatkozó rendelkezések szerint 
milyen összeg(í téritési díjat kell befizetnie. A honvédségi 
igényjogosult a térítési dijat - a társadalombiztosítás 
szolgáltatásaira jogosultaktól eltérően- minden eset
ben vagy közvetlenül az Eli. igényjogosultsftW::~ot 
(igazolást) kiállitó honvédségi alakulat pénzügy]_ s-zol
gálatához vagy honvédségi csekkszámlára fizeti be. 
A beiizetési lapou fel kell tüntetni a "fogpótlás"- szót. 
A befizetés megtörténtét igazoló csekkszelvényt, ille

-""Mleg a honvédségi alakulat pénzügyi szolgálatának arra 
vonatkozó igazolását, _hogy a fogpótlás költségeit a 
honvédség viseli, csatolni kell a mu.nlmlaphoz. 

(2) A fogpótlási munkálatokat csak a térítési dij be
fizetését igazoló csekkszelvény, illetőleg a honvédségi 
alakulat pénzügyi szolgálata költségvállaJási igazolásá
nak átvétele után szabad megkezdeni. 

14. § (l) Térítésmentes fogpótlásra jogosultak - a 
honvédségi rendelkezések szerint - azok a honvédsze
mélyek, akiknél a rágóképesség-csökkenés mérve 50%
nál nagyobb. ilyen esetben az állami egészségügyi szal
gálat fogszakorvosa javaslatot -tesz a honvédszemélyek 
téritésmentes fogpótlásban részesitésére. A javaslatban 
részletesen fel kell tüntetnie, hogy 
:'a J mely fogak pótlása szükséges, 

b J fixpótlás vagy lemezespótlás szükséges-e, 
~ EcJ lemezespótlás esetében akrilátot vagy más anya~ 
go t ( nyelviv, fémlemez) használ-e fel. 

(2) A javaslatot - az illetékes katonai parancsnok
ság záradékolása után- meg kell ki1ldeni a legközelebbi 
honvédkórház fogászati osztályának. A fogszakorvos a 
fogművet csak a katonai parancsnokSág pénzügyi szol
gálata költségvállaJási igazolásának átvétele után ren
delheti meg. 

(3) Szaigálati eredet-G. sérülés miatt szükséges fog
pótlást csak honvédkórház fogászati osztálya végezhet. 

15. § (l) -A fogászati szakrendelő _a fogpótlással kap
csolatos fogtechnikai munkát arrnál a fogtechnikai labo
ratóriumnál készítteti el, amelyet a társadalombizt·osi
tás szolgáltatásaira jogosultak fogpótlásával kapcso
latban foglalkoztat. 

(2} A fogtechnikai laboratórium az elvégzett fog· 
technikai munkáról - a társadaloiribiZtosítás szolgál-
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tatásaira jogosultakkal kapcsolatban megállapitott díj- ," 
tételek S7..erint - számlát állit ki és azt az elkészített 
fogművel együtt megküldi a fogászati .szak:rend.;.lőnek. ~ 
A fogászati szakrendelő a fogpótlási munkák befejezése 
után a szárnlá.n a fogmil: kifogástalan -e~zítését ~a..:· · 
zol ja, ru:mak-átvét-elét a beteggel igazoltatja és a szám~ 

- lát visszaküldi a· fogtechnikai laboratórillllll'uik. A fog~ 
technikai laboratórium a visszaküldött számlát Irifize
tés végett megküldi az Eü. igényjogosult-sági lapot (iga
zolást) kiállító (érvényesítő) honvédségi alakulat pénz
ügyi szolgálatának. 

16. §Kivehető fogsor kisZOlgáltatása es6tében·a fog-
orvos -köteles ___ az_ Eü;_ igényjogosultsH.gi lapra rávezetni 
_..,...,.," sorálkimányúaknál- az egészségügyi_ könyvecskébe 
bevezetni - a fogpótlás ri:iegtörténtét. 

17. § A fogpótlásra · va.ló jogosUltság igazolására a 
8. § rendelkezései az~irányadók. 

FekvObeteg-gyógyintézeti ellátás 

18. § (l) Az állami egészségügyi szolgáJat orvosa- az 
ellátásba tartozó honvédszemélyt, valamint az Eü. 
igényjogosultsági lappal ellátott ·nem honvédszemélyt 
kórházi ápolás szükségessége esetében kórházba utal
hatja. 
~ (2) Az állami egészségügyi szaigálat orvosa 

a) a honvédszemélyt_- a sürgős szükSég esetét 
kivéve - csak honvédkórházba, · 

b) az Eü. igényjogosultsági lappal ellátott ri.em 
honvédazemélyt az áJiami egészségügyi szaigálat kór-
házába_ vagy honvédkórházba utalhatja. _ 

(3) Honvédszemélynek honvédkórházba való beUta~ 
lásáhoZ: előzetes helybiztosítás-nem A .jelen 
utasítás hatálya alá tartozó állami 

egészségügyi szaigálat ~~!~~:~~~~~~á~~;~~~~~·~!j··· történő-- beküldése·, esetében· ·a 
ben a biztosítottnak .kórházba 
szabályok sZerint kell-eljárni. A kórházba vo~ 
natkazó orvosi javasiatra a ,,H. M.', betűket kell rá~ · 
lrni. 

19. § A honVédorvos ackórházi ápolásra- szoruló hoh~ 
védszemélynek vagy Eü. igényjogosultsági . 

látott nem honvédszemélyeknek az áJIU'arru::·
1 
~~:::it;~~ ~'~~) 

szolgálat-kórházaiba való utalásánál l 
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kintetében a biztosítottakra érvényes· szabályok szarint 
köteles eljárni. 

20. § (l) Ha a körzeti orvos vagy rendelőintézeti 
(gondozóintézeti) orvos honvédszemélynél bármilyen 
természetű tbe-s megbetegedést állapít meg, javaslatot 
tesz a honvédszemélynek a Központi .Katonai Kórház 
(Budapest XIII. Róbert K. krt. 44.) tüdőosztál)!á;oo való 
felvételére, illetőleg a tbc·s megbetegedésre gyanús hon
védszemélyeknek a szóban forgó honvédkórház tüdő
osztályának járóbeteg. rendelésére való beutalására. 

(2) Eü. igényjogosultsági lappal ellátott nem honvéd
személy tbc-gyágyintézeti ápolá.sának. szükségessége 
esetében a területileg illetékes the-gondozóintézet az 
erre a céJxa szolgáló nyomtatványűrlapon javaslatot 
tesz a betegnek az állami egészségügyi azoigálat tbc
gyógyintézetébe történő beutalására. A javasiaton a 
tbc-gondozóintézet jogosítási záradékként feltünteti-az 
Eü. igényjogosultsági lap sorszámát. A tbc-gondozóinté
zet a szabályszerűen kiállitott javaslatot megküldi Bu
dapesten az Országos TBC Betegbeutaló Központnak, 
vidéken az illetékes megyei tbc-beutaló központnak, 
amely intézkedik a betegnek _az- állami egészségügyi 
szaigálat tbc-gyógyintézetébe történő elhelyezése iránt. 

21. § Honvédszemély vagy Eü. igényjogosultsági lap
pal ellátott nem honvédszemély gyógyfürdőkórházi ápo· 
!ásának szükségessége esetében az állami egészségügyi 
szolgálat illetékes orvosa javaslatot tesz a betegnek 
gyógyfürdőkórházba való elhelyezésére. A javaslatot 
- honvédszemély vagy annak Eü. igényjogosultsági 
lappal ellátott családtagja esetében az alakulat parancs
n~kság~ útján, egyéb esetben közvetlenül- meg kell 
külderu a Központi Katonai Kórház :fizikoterápiás.osz
tályának, amely intézkedik a betegnek az állami egész
ségügyi szolgálat gyógyfürdő kórházba történő beuta
lása iránt. 

22. § (l) A kórházi tbc-gyógyintézeti, illetőleg gyógy
fürdőkórházi -(a továbbiakban: Jekvőbeteg-gyógyit:tté
zeti) ápolásra való jogosultság-ukat: 

~) az Eü. igényjogosultsági lappal ellátott személyek 
r;un~ beutalás, mind sürgős szükség alapján tőrtént 
?'polasbavétel esetében az Eü. igényjogosultsági lap· 
Jukkal, 

b) az E ü. igényjogosultsági lappal el -nem látott hon
védszemélyek beutalás esetében az illetékes lmtonai pa
rancsnokság részéről· a honvédorvos, illeMleg az· állami 
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egészségügyi szolgá.lat orvosa által adott beutaló javas
lat bátlapjára rávezetett (vagy külön kiáJlított) igazo
lássa!, 

c) sürgős szükség alapján történt ápólásbavétel ese
tében pedig ll. fekvőbeteg-gyógyintézet megkeresésére 
-az illetékes katonai-parancsnokság által kiállított és a 
fekvőbeteg-gyógyintézetnek megküldött igazolá.ssal iga
zolják. 

(2) Az (l) bekezdés b) pontjában emlitett igazolásnak 
azt kell tartalmaznia, hogy az ápolt honvédszemély az 
aJ.akulat állományában katonai azoigálatot teljesít. Az 
igaZolást a ]:)etegfelvételi iratoklloz_ kell csatolni. 

(3) _A- fekvőbeteg-gyógyintézet az Eü. igényjogosUlt
sági. lappal ellátott személyektől_a gyógyintézeti ápo-· 
lásra való jogosultság igazolására az Eü. igényjogosult
sági lapon felül egyéb igazolást nem kérhet. A fekvőbe
teg-gyógyintézetben az Eü. igényjogosultsági -lapról 
másolatot késziteni nem kell. Az Eü. igényjogosultsági 
lappal rendelkező személyeknél a betegfelvételi jegyző~ 
könyvben fel kell tüntetni az Eü. igényjogosultsági lap 
sorszámát. A betegfelvételi jegyzőkönyvet be- kell muw 
tatni a· fekvőbetegwgyógyintézet vezetőjének~ aki a rá
vezetett sorsZámot a bemutatott Eü. igényjogosultsági 
lap -alapján ellenőrzi és az ellenőrzés megtörténtét a 
betegfelvételi jegyZőkönyvön aláírásával igazolja"' 

23. § (l) A s01'állományú köteles a fekvőbeteg-gyógyw: 
intézetbe· történő felVétele alkahnával- az e~gügyi 
könyvecskét felmutatni. - · 

{2) A sorállományúaknál az egészségügyi könyvecs
kéjükbe kell bevezetni az· ápolás első és utolsó napját, 
a kórisniét, valároint a zárójelentés fontosabb adatait. 

24. § (I)· Honvédszemélyeknek az állami ~i:s~:~~r. , 
szaigálat fekvőbetegwgyógyintézetébe h 
esetében a fekvőbeteg~gyógyintézet 
védszemély ápolá.sba vételéről, más felcvlibe,tel'-gyógy: 
intézetbe-való- esetleges áthelyezéséről -és "a fel<viibE'te!s·~ 
gyógyintézetből való elboosátásáról; -illetőleg az_ 
lozásáról az illetékes katonai parancsnokaágat - ha ez, 
nem állapítható meg, a legközelebbi helyőrség pai·ancs
nokát --24 órán belül írásban értesíteni. 

{2) Honvédszemélyekn_ek az állami egészségügyi szol~-
gálat fekvőbeteg-gyógyintézetébe történő beutalisa 
esetében· az illetékes honvédségi alakulat · 
szolgáJ.ata a beutalásról szóló_ szolg41ati 
bekeZdésben "emlitett adatok küzlésére SZ<>lgálii ncyo,m-'i , 
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tatványűrlapokat csatol. llyen esetben az {l) bekez
désben meghatározott adatokat a szaigálati jegyhez csa
tolt nyomtatványűrlapon kell az illetékes katonai pa
rancsnoksággal közölni. A honvédségi alakulat egész
ségügyi · szolgálata a nyomtatványűrlapokon a beteg 
nevét és személyi adatait előre feltünteti és így a fekvő
beteg-gyógyintézetnek ·a nyomtatványűrlapóln'a csak 
a közlendő adatokat kell rávezetnie. 

25. § Az állami egészségügyi szaigálat fekvőbeteg
gyógyintézete a gyógyintézetből elbocsátott sorállo
mányú részére legfeljebb 14 napi egészségügyi szabad
ságot javasolhat. A javaslatot az egészségügyi köny
vecskébe kell bevezetni. Ha a ·fekvőbeteg-gyógyintézet 
osztályvezető főorvosának megítélése szarint a beteg
nek 14 napnál hosszabb egészségügyi szabadságra van 
szüksége, a vezető főorvos javaslatot tesz arra, hogy az 
illetékes katonai parancsnokság a beteget a honvédség 
szabályzata szerint a honvédfelülvizsgáló bizottság elé 
utalja. Az erre vonatkozó javaslatot ugyancsak be kell 
vezetni az egészségügyi könyvecskébe. 

26.§ Az állami egészségügyi szolgá1.at fekvőbeteg
gyógyintézetében a honvédszemélyek, valarnint az Eü. 
igényjogosultsági lappal ellátott nem honvédszemélyek 
után felmarült ápolá-si költségeket - az ápolás időtar
tamára tekintet nélkül - az állam terhére kell elszá
mo1ni. 

Gyógyszer rendelése 

27. § (l} A körzeti orvos (körzeti gyermekorvos, kör
zeti szülészorvos), úgyszintén a szakorvosi rendelőinté
zet (gondozóintézet) szakorvosa az ellátásba tartozó 
honvédszemély és Eü. igényjogosultsági lappal ellátott 
nem honvédszemély részére gyógyszeres kezelés siük
ségessége esetében gyógyszert rendelhet. 

(2) Az (l) -beke'zdésben emlitett személyek l'és7oére 
gyógyszert SZTK-vényűrlapon kell rendelni. A vényűr
lap fejlécének minden ravatát pontosan ki kell tölteni. 
A vényűrlaporr a munkáltatóra vonatkozó rovatba 
"H. M!' betűket kell beírni. 

(3) Az Eü. igényjogosultsági lappal ellátott szeinélyek 
részére azt á gyógyszert, amelyért a társadalombizto
sítás szolgáltatásaira jogosultnak térítést_ kell fizetnie, 
a vénylirlapnak "SZTK" téritésköteles vény feliratú 
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oldalán, azt a gyógyszert pedig, amelyet a társadalom
biztosítás szolgáltatásaira, jogosultnak térítésmentesen 
kell kiszolgáltatni, a vényűrlapnak- .,SZTK téritésiDen--
tes vériy" feliratú oldalán kell-rendelni. · 

(4) A zsoldban :részesülő Eü. igényjogosUltsági lappal 
el nem látott tiszthelyettesek, ·tisztesek és honvédek ré- . 
szére bármely- gyógyszert a vényűrlapnak .,SZTK tárí
tésmentes vény" feliratú oldalán kell rendelni. 

(5) Az állami egészségügyi szaigálat orvosai részéről 
történő gyógyszerrendelés tekintetében egyéb vonatko
zásban a társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosul
takerészére J.örtén6 _ gyógyszerrendelés szabályozásáról 
szóló-.40/1958. -_(Eü.. K. _19.) · Eü. M-. számú utasítás reÍl
delk.ezései az. irányadók. -

Gyógyászati segédeszköz rendelése 

28. § (l) A körzeti orvos (körzeti gyermekorvos, kör
zeti szülészorvos), valamint a szakorvosi rendelőinté_zet 
(gondozóintézet) szakorvosa az ellátMába tartozó hon
védszemély és Eü. igényjogosultsági lappal ellátott nem 
honvédszemély részére a következő gyógyászati segéd
eszközöket. rendelheti: 

üvegből készült belégzőkészülékek asthmás betegek 
részére, 
heretartó (l-9 számig), 
kankófecskendő, 
mallszívó üvegharang, 
szemcseppentő, 
szemecset, 
szemkenőcshöz üvegpálca. 
(2) Az (l) bekezdésben emlitett gyógyászati segéd

eszközöket SZTK. vényűrlaporr kell rendelni. A vényűi
lap kiállitására a 27. § (2) bekezdésében foglalt rendel
kezések az irányadók.-

(3) Az (l) bekezdésben felsorolt gyógyászati segéd
eszközöket az Eü. igényjogosultsági lappfLl ellátot_t sze
mélyek részére a vényűrlapnak az "SZTK téritésköte
les vény" feliratú oldalán, a zsoldban- r_észesülő, Eü. 
igényjogosultsági lappal el nem látott tiszthelyettesek, 
tisztesek és honvédek részére pedig a vényűrlapnak 
"SZTK térítésmentes vény'' feliratú oldalán kell ren--_ 
delni. ·A- vényen-,rendelt gyógyászati segé_d~&zköz köZ
forgalmú gyógyszertárban szereihet& be; 
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29. § (l) A szakorvosi rendelllintézet szakorvosa az 
Eü. igényjogosultsági lappal ellátott személy részére 
lúdtalpbetétet is rendelhet. Gipszminta után készített 
lúdtalpbetét csak abban az esetben rendelhető, ha az 
előregyártott lúdtalpbetét nem megfelelő. _A lúdtalp
betétet a társadalombiztoSítás szolgáltatásaira jogosul
tak részére rendszeresített nyomtatvánJ'iír~n kell 
rendehri. A rendelvényre .,H. M." betűketkell ráírni. 

(2) A lúdtalpbetétet az SZTK alközpontja (kirendelt
sége) szalgáltatja ki. Ha a lúdtalpbetétet a szakorvosi 
rendelőintézet szakorvosa rendeli, a beteg köteles a 
lúdtalpbetét kiszolgáltatásának igénylésekor az SZTK 
alközpontjának (ltirendeltségének) az- orvosi rendelvé
nyerr felül -az illetékeS hónvédségi- szarvnek vagy a lakó
helye szerint illetékes községi taná-cs_ végrehajtó bi4Qtt
ságának, illetőleg városi, városi (fővárosi) kerületi ta· 
nács végrehajtó bizottsága egészségügyi osztályának 
(csoportjának) arra vonatkozó igazolását is átadni, hogy 
honvédségi egészségügyi ellátásra jogosult. A községi 
tanács végrehajtó bizottsága, illetőleg a.z egésZségügyi 
osztály (csoport) az igazolást a beteg Eü. igényjogosult
sági lapja alapján állit ja ki. 

30. § Ha a szakorvosi rend816intézet {gondozóintézet) 
szakorvosa a beteg részére a 28. §-ban, illetőleg a 
29. §-ban nem emlitett gyógyászati segédeszköz kiszol~ 
gáltatását tartja szükségesnek, a- szakorvos üres papír
lapon javaslatot tesz a sziikséges gyógyászati segéd
eszköz kiszolgáltatá."'ára-. Erre a célra tehát a társadalom
biztosítás szolgáltatásaira jogosultal<.: részére rendszere
sített nyomtatványűrlapot felhasznáh# nem szabad. 
A rendelvényül szolgáló papidapon fel kell tüntetni a 
beteg nevét, a lakáscímét és a szükséges gyógyászati 
segédeszközre vonatkozó _adatokat. A papírlapra to
vábbá rá kell írni a "H. M." betűket, valamint a követ
kező szöveget: "Honvédorvosi engedé~y szükséges." 
A betegnek a javaslatot el kellj1.1ttatni a legközelebbi 
honvédkórház illetékes szakrendeléséhez. A_ jaVaslathoz 
csatohU kell a 29. § (2) bekezdésében említett szerv iga· 
zolását arról, hogy honvédségi egészségügyi ellátásra 
jogosult. 

31. § A körzeti orvos (körzeti gyerrnekorvos, körzeti 
szülészorvos), illetőleg a szakorvosi rendelőintézet (gon
dozóintézet) szakorvosa köteles gyógyászati segédesz
köz rendelése, illetőleg javasolása esetében sorállomá
nyó_ak:nál az egészségügyi könyvecskéjükbe beírni; 
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egyéb személyeknél pedig az Eü. igényjogosultsági lap
jukra rávezetni, hogy a beteg részére mely napon, miM 
lyen gyógyászati segédeszközt rendelt, illeteileg java
solt. 

Anyatejellátás . 

32.§ (l) Az állami egészségügyi szolgálat gyermek~ 
gyógyász szakorvosa, valamint az egészségvédehni szal-
gálat tanácsadó orvosa az' anyatej beszerzésének szabá
lyozásáról szóló 3350-15/1951. Eü.- (II. 17.) Eü. M~ szá.. 
mú rendelet és az annak )riegészitése tárgyában kiadott 
3350--'---'--15--'--2/J95L Eü.:- M. ·számú utasítás {lásd .. •az 
Egészségügyi jogszabályok- gyűjtérnénye ID. köteté
nek 201. és 202. oldalán) rendelkezései szerint engedély-t 
adhat Eü. igényjogosultsági lappal ellátott személy eSe
csernője-részére más anyától származó anyatej beSZer-
zésére. -

(2) Az orvos az engedélyt az ,,Orvosi javaslat anya
tejre" cfmű nyomtatvány űrlapon adja meg, egysZerre 
legfeljebb egyhavi idótartamra. A nyomtatványűrlap 
kiállitru.;,.a a 81/70/1953. Eü. M. számú utasítoo (lood 
a.z Egészségügyi jogszabályok gyiijteménye ill. köteté
nek 206. oldalán) rendelkezései az irányadók azzal az 
eltéréssel, hogy a- nyomtatvánYfulapon a ml.inkáltató 
neve helyett .,H. M."- betűket és az Eü. igényjogosultM 
sági lap sorszámát kell feltüntetni. 

33. § (l) Az anyatejre jogosult réSzére aZ- anyatejet 
Budapesten az AnyaM és Csecsem 6 védelmi IntéZet (ACSI) 
vagy anyatejgyűjt6 álloinás útján, vidéken az anyatéjM 
gy(ijt6 állomás vagy az egészségvédelmi szolgálat ··cse:
csem6tanácsadás útján kell biztosítani. 

(2) Az ariyatejet igényiti az anyatej árát számla ellené
ben az anyatejadónak megfizeti .. A számlátlak tartal
maznia kell a tejadás id6pontját, az ·adott tej '::~~~~:~;;~[ 
gét ·és-annak--hivatalosan ·megállapított- ácrát, v 
kifizetett összeget- (a: s'zám1.a. Végösszegét). 

A kifizetett összeget a számla, valamint aZ· orvosi_ ja
vaslat egyik példánya alapján a honvédség -állományi
lag illetékes pénzügyi szerve az anyatejet igénylőnek -a 
számla benyújtásakor viss~atéríti. 
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Mentoszállítás 

34. § (l) A honvédszemélyek, valamint az Eü. igény~ 
jogosultság:i lappal ellátott nem honvédBzemélyek·mEm.:-' 
tőszállítására a társadalombiztosítás szolgáltatásáira 
jogosultakr?' ,vonatkozó rende}kezések -~-Ú'~adók, 
azzal az eltéressel, hogy a honvedszemélyeKet·- ""-ha erre 
lehetőség van - honvédaégi mentőgépkocsin kell szál
lítani. 

A betegszállítási utalványra rá kell írni a "H. M. •• 
betűk.et. 

(2) Az (l) bekezdésben emiltett személyeknek az Or· 
szágos MentószolgáJ.at által történő szállitásával kap
csolatban felmarült mentőszállítási költségeket az állam 
terhére kell elszámolni. 

Orvosi fuvardíj 

35.§ A honvédszemélyek:nek, valamint az Eü. igény
jogosultsági lappal ellátott nem honvédszemélyeknek az 
állami egészségügyi szolgálat illetékes orvosa által tör
tént gyógykezelésével kapcsolatban felmarült orvosi fuw 
vardíj elszámolása a biztositottak betegellátásának ide
vonatkozó szabályai szerint és költségvetés terhére tör
ténik. 

V egyes rendelkezések 

36. § Az Eü. igényjogosultsági Iap fényképes személyi 
igazolvánnyal együtt és csak arra az évre érvényes, 
amelyre kiáJlították, illetőleg, amely évre az érvényét 
meghosszabbították. 

37. § (l) A honvédszemélyeknek betegség által okozott 
szolgáJ.a.tképtelenségét általában csak a honvédorvos jo
gosult igazolni. A betegség által okozott szolgálatképte
lenséget a körzeti orvos igazolhatja: 

a) az alakulat elhelyezési körletén (laktanya, tábor 
stb.) kívüllakó vagy szabadság, átutazás miatt átmene
tileg az elhelyezési körletén kívül tartózkodó honvéd
személy megbetegedése esetében, 

b J az olyan honvédségi egységnél (szervnél) szalgálatot 
teljesítő honvédszemély megbetegedése esetében, ahol 
sem honvédorvos, sem szerződtetett polgári orvos nem 

'működik. 
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(2} A körzeti orvos a ·szo]gálat~éptelenséget a kórisme 
feltüntetésével a 112/901., vagy 3510-64. rakt. számú 
űrlapon igazolja. SoráUoniányúakuál a _szolgálatképte
lenséget az. egészségügyi könjveeskéjükbekell, bevezet:Di. 

(3) A k_örzeti orvos köteles az _(l} pekezdésben emlitett 
·honvéd-személy betegség áltaLokozott szolgálatképtelen- · 
ségéről az illetékes katonai parancsnokaágat posta útján 
értesíteni. 

38. § A jelen utasítás 27-31. §-ai alapján a t'ár.9:a.d.a
lombiztosítás szolgáltatásaira jogosultak_ részére rertd
szeresitett rendelvényre kiadott gyógyszerek és gyógyá
szati ,segédeszközök_ ár4nak ~lszámolása- a._ Honv~delmi 
MinisZtérium .. és_ á.:BzakszervBzeti Társad$lombi~osítás,. _ 
Központ között Jétesitett megállapodás szerint-törtép.ik: 

39. § (l) A honvédség biztosításra köteleze:tt polgári 
alkalmazottait, valamint az Eü. igényjogosultsági lap
pal el nem látott nyugdijas honvédszemélyeket a dolgo
zók betegségi biztosítására vonatkoZó jogszabályok ren
delkezései szerint járó szolgáltatások illetik meg. 

(2) A .honvédség biztosításra kötelezett polgári ~1-
mazottainál a munkáltatói igazolványon, az orvosi vé
nyen Bs minden egyéb orvosi rendelvényen a munkálta
tóra vonatkozó rovatban ném "H. M.", hanem a "Honv. 
polg. alk." szavakat kell beírni. 

40. § A jelen utasítás az 1959. évi november hó 1. nap
ján lép batályba; egyidejűleg a 182/1955. (Eü. K. 21.) 
Eü. M. szárnú utasítás hatályát veszti. 
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1]1961. (Eü. K.1.) Eü. M. számú utaaitása néphadsereg
biJl, illetóleg a feiJyvere8 és reiulé8zeti testJületekhiJl kivált 
személyek bet'{lségi ellátámJq-61 sz6Z6 46/1960. (X. 13.) 
Karm. számú rendelet végrehajtása tárgyában. [A 7]1975. 
(VI..24.) Eü. M. sz. renddet ill. a 17/1975. (Eü. K.12.) 
Eü. M. sz. utasítás alapján mórUJsitott kivonatos szöveg.] 

A belügyminiszterrel, a honvédehni miniszterrel, a 
pénzügyminiszterrel, a külkereskedehni miniszterrel, 
a munkaügyi miniszterrel,. valamint a Szakszervezetek 
Országos Tanácsával egyeté:rtésben az alábbiakat ren
delem: 

5. Ha a leszerelési segéllyel ellátott személy betegsége 
miatt keresőfoglalkozást nem folytathat, részére táp
pénz legkorábban a leszerelési segéllyel való. ellátás 
utolsó napját követő naptól jár. Ha a keresőképtelenség 
már a leszerelési segéllyel való ellátás időtartama alatt 
kezdődött,-a keresőképtelenség első.napjának a kereső
képtelenséget megállapitó orvosi vizsgálat napját kell 
tekinteni. A kivált személy keresőképtelenségát csak 
akkor lehet megállapítani, ha betegsége következtében 
igazolt polgári Szakképzettségének vagy fizikai, szellemi 
képességének megfelelő foglalkozást nem folytathat. 
A katonai szolgálati beosztást (munkakört} a keresőkép
telenség megállapításánál :figyelembe .venni nem lehet. 
A keresőképtelenség elbírálá.slka egyébként. a 130/1955. 
(Eü. K. 8.) Ei,i.- M. számú utasítás rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 

8. Ezt az útasitást a.z 1960. évi november l. napján 
kezd<Sdő hatállyal kell alkalmazni. ' 

9. Az ut asitás hatálybalépésével egyidejűleg a 881 (F) 
16-2/1952. (Eü. K. 17.) Eü. M. szá=ú utasítás hatályát 
veszti. ~ 
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Az egészségügyi mini8zter 23/1964. (Eü. K. 12.) Eü. M. 
számú utasitása a hailkötelesek jelentkezési kötelezettségé
vel kapcsolatos szabályoleról és a katonai igazolványról 
szóló 4/1964. (II. 9.) Korm. számú rendeletnek és a végre
hajtása tárilyában kiadett Z/1964. (II. 9.) HM ezámú ren
deletnek a kötelez{; gyógykezeltetéKre vonatkozó 'rendelkezései_ 

végrehajtásáról. 

A 4/1964. (II. 9.) Korm. számú rendelet (a továbbiak
ban' R) 20. §·ának (l) bekezdésében foglalt felbataJma. 
zás alapján a R.-nek,: valamint a R. végr_ehajtásár61 
szóló 2/1964. (II. 9.) HM számú rendeletnek (a továb' 
biakban: Vhr.) a kötelező orvosi vizsgálatra és gyógyke
zeltetésre vonatkozó rendelkezései végrehajtása tárgyá
ban - a belügyminiszterrel, a honvédelmi miniszterrel, 
a közlekedés- és postaügyi miniszterrel és a Szakszarve
zetek Országos Tanácsával egyetértésben - a követke
zőket rendelem: 

[Az Egészségügyi Közlöny a kormányrendeletnek és 8. 
honvédelmi miniszteri- rendeletnek a kötelező orvosi 
vizsgálatra és gyógykezeltetésre vonatkozó rendelkezé
zéseit, valamint az egészségügyi miniszteri utasítást a 
könnyebb áttekinthetőség céljából egységes szarkezet
ben közli. A kormányrendeleit (R.) rendelkezéseit a vaS
tagabb betűkkel, a honvédelmi miniszteri rendelet (Vbr.)_ 
rendelkezéseit a dűlt betűkkel, az egészségügyi minisZ
teri utasítás (Vh. ut.) rendelkezéseit a vékonyabb áll9 
betűkkel szedett szöveg tartahnazza.] 

A katonai szolgálatra alkalmasság 
eliízetes elbírálása 

Vhr. 1. § A hadkötelest az állami egészségügyi ozolgá
lat valamennyi megkeresett azervének (intézményének J '~Jiu!· 
gálathan kell részesítenie. 

Vb. ut. l.§ 

{l) A kiegészítő parancsnokság által: elő_ze~rvosi 
vizsgálat végett gyógyintézetbe (rendel6intézetbe, gon
dozóintézetbe stb.) utalt hadkötelesnél a kiegészítő pa
rancsnokság megkeresésében megjelölt orvosi vizsgálat 
(vizsgálatokat) kell elvégezni. 

(2) Az orvosi vizsgálat (vizsgála.tok) eredményével 
együtt a kiegészítő parancsnoksággal közölni kell az 
arra vonatkozó szakvéleményt is, hogy a hadköteles 
fogyatékossága (betegsége, kórállapota; a továbbiakban: 
betegség) - a hadköteles gyógykezeltetésre kötelezése 
esetében - eleireláthatóan egy éven belül megszüntet
hető-e. A vizsgálat (vizsgálatok} eredményét a szakvéle
ménnyel együtt, zárt boritékban a hadköteles útján kell 
a kiegészít6 parancsnokságnak megküldeni. 

A hadköteles kötelezi) gyógykezeltetése 

R. S. § (l) .Ha a kiegészítíi parancsnokság az össze.. 
irás során megállapítja, hogy a hadköteles fogyatékos
sága eliireláthatóan egy éven belül _megszü.ntethetO, 
a hadkötelest gyógykezeltetésre kötelezheti. 

(2) Az (l) bekezdés ezerint jár el a kiegészíll'í paranes· 
nokság akkor is, ha az összeírás után, de a sorkato_nai 
szolgálat megkezdése eliitt állapítják. meg, hogy a had· 
kötelesnek olyan fogyatékossága van, amely egy éven 
belül megszüntethetíi. _ , 

R. 4. § (l) Akit gyógykezeltetésre köteleztek, köteles 
az elOirt orvosi viMgálatoknak és gyógyító eljá· 

, __ ,,.rásn"-" alávetni-és evégbOI a lakóhelye s~t illetékes 
járás;, l'árosi (fől'árosi) kerületi tanács végrebajtó hi· 
zottságának egészségügyi osztálya ( cooportja) által 
megjelölt idOpontban és gyógyintézetben megjelenni. 
' (2) A hadkötelesen a kötelező gyógykeZeltetés kap. 

_ esán sebészeli mütét csak akkor hajtható végre, ha ehhez 
a hadkHteJes elOzetesen hozzájáruL A kizárólag'ffekvl) .. 

· : heteg-gyógyintézetben elregezhetíi miitét tekinteléhen 
orvosi rendtartásról szóló 195_9. hi 8. számU törvény· 

.-" " erejű rendelet ·6, §-ának rendelkezéseit· keD alkaJmazni. 
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(3) A kiegészítő parancsnok~nak a gyó9ykez~~te: ~-~~t 
tést elrendeiO határozata ellen, JUetOleg -az egészségügyi 
szerv intézkedéseimiatt jogorvoslatnak helye nincs~· ._·-

Vhr. 2, § (1) A kiegészitő parancsrwliság a gyógykeZeltv .• 
tés elrendelélJéről köteles értesíteni· a hadköteles lakóhelye 
szerint illetékes járási, váro.si (fővárosi) kerületi tanács vég--;-·: 
rehajt6- bi:wttságának·-_egészségügyi- osztályát (csoportját; 
a továbbiakban: egészségügyi osztály). 

(2) Az egészségügyi osztály a gy6gykezeltetéBre kötelezett 
hadköteleseket lakó- vagy munkahely szerint illetékes szak
orvosi (üzemi) rendelóintézetbe~ gondozóintézetbe (a to
vábbiakban: rendelőintézet) 1Jlxilja be. 

Vh. ut. 2.§ 

(l) A kiegészítő parancsnokság á. gyógykezeltetést el
rendel{) határozatáról névjegyzékkel értesiti a hadköte
les lakóhelye szerint illetékes járá&, városi (f6városi) 
kerületi tanács végrehajtó bizottságának egészségügyi 
osztályát, illetőleg csoportját (a továbbiakban: egész-
ségügyi osztály). __ 

(2) A kiegéSZÍtő parancsnokság a névjegyzékben fel
tünteti a határozat számát, a gyógykezeltetésre kötele
zett hadköteles szei:nélyi ··adatait, állandó lakóhelyé!;, 
iniinkahelyét éS 3.zt a betegséget, amelyből kifo~yól_~g 
a hadkötelest gyógykezeltetésre kötelezte, valamm~ -az ::;I;:;:~ 
értesítés időpontját. 

Vh. ut. 3.§ 

(l) Az egészségügyi osztály a gyógykezeltetésre k9t8-_ 
lezett hadkötelest íráSbeli értesítéssei ·utalja-be a __ lakó- .. >_:':, ~ 
helye vagy a munkahelye- ezerint illetékes szako~oSi _:::-/: 
(üZeirii) · _ ·reiidel5iilté"Wtb'e; -m~t'5l~g-- ·:· góndt:lzóirit~~tJ:_ie~-;.:ú~: :~--
(a továbbiakban: rendelőmtézet). ._,,_._.y,_;3' 

(2) A belltalá.sról szóló értesitéSbeil: __ : ':{:;)~ 
a) fel kell tüntetni, hogy melyik_ ki?gészítő par~cs·_.--:b',_ 

nokság, milyen számú határozattal, milyeu betegs~g1JPL fif·' 
kifolyólag kötelezte a hadkötelest gyógykezeltetésre;:_ ·_ 

b) meg -kell jelölni, hogy a hadkötelésnek a köteleZ6:-~~·;:~),Í; 
gy6gykezelt13tés .végett .melyik napon és mely:ik rendelő:-:_~~2-~'f/-
intézetben (pontos név és cím) kell megjelennie; ' h;~lii. __ ~ 

c) a hadkötelest fel kell hívni arra, hogy a megjelölt 
napon a kézhez vett értesítéssei a rendelőintézet vezető· 
jénél jelentkezzék; 

d) a hadkötelest figyelmeztetni kell arra, hogy ha az 
egészségügyi osztály által meghatározott napon a ren
delőintézet vezetőjénél jelentkezni nem tud, köteles azt 
a rendelőintézet vezetőjének bejelenteni-etr-tá.~ara
dásának okát hitelt érdemlően igazolni. 

(3) A beutalásról szóló értesítést tértivevénnyel kell 
a hadkötelesnek kézbesíttetni Az értesítést másolatban 
a rendelőintézet vezetőjének is meg kell küldeni. 

Vhr. 3.§ (1) A rendelllintézetben a hadlditelest megjelelő 
'IJizsgálathan és gyógykezelésben kell részesíteni. A azakor~ 
vos, ha megállapítása BZerint a hadköteles gyógyke:zelé8emás 
szakorvosi, fekvóbeteg-gy6gyintézeti vagy körzeti orvosi ke
zelést igényel, a hadkötelest _a megjelelő szakrendelésre,jek
v6beteg-gyógyintézetbe vagy körzeti orvosi kezelésre utalja. 

(2) A kezelésre utalt hailkötelest az állami egészségügyi 
szolgálat valamennyi megkeresett survének ( irUéz·ményének) 
vizsgálaJJJan kell része.sítenie. 

Vh. ~t. 4.§ 

(l) A rendelőintézet vezetője a hadköteles jelentkezé
sekor intézkedik aziránt, hogy a hadkötelesnél a szük
séges orvosi. vizsgálatokat soronkivül elvégezzék és a 
hadkötelest azzal a betegségével kapcsolatban, amelyből 
kifolyólag a kiegészítő parancsnokság gyógykezeltetésre 
kötelezte, a Vbr. 4. §·ának (l) bekezdésében foglalt ren
delkezés figyelembevételével megfelelő gyógykezelésben 
részesítsék. 

(2) Ha a hadköteles azzal a betegségével kapcsolat· 
ban, amelyből kifolyólag a gyógykezeltetésre kötelezték, 
olyan szakorvosi kezelést is igényel, amely részére a ren· 
delőintézetben nem biztosítható, a rendelőintézet ·veze
tője a hadkötelest haladéktalanul az állami egészségügyi 
szolgálat, illetőleg a MÁV egészségügyi szolgáJat meg
felelő rendeMintézetébe (szakrendelésre) utalja be. 

(3) Ha a ha-dköteles kötelező gyógykezeltetése körzeti 
orvos útján is biztosítható, a rendelőintézet vezetője a 
hadkötelest gyógykezeltetésa végett a lakóhelye szerint 
illetékes körzeti orvoshoz utalja. 

(4) Ha az egészségügyi osztály a hadkötelest a munka
hely szerint illetékes rendelőintézetbe utalta -be~ a ren· 
delőintézet vezetője a hadkötelest - kérelmére - kö-
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telező gyógykezeltetésa végett a lakóhelye szerint illeté~ 
k:s rendelőintézetbe uta.lhatja. Ha az egészségügyi osz~ 
tály a hadkötelest a lakóhely szarint illetékes rendelő
intézetbe utalta be, a rendelőintézet ve~'tője a hadkÖte:· 
lest - l;rerehnére - kötelező gyógykezeltetésa végett 
munkahelye szarint 'illetékes rendelőintézetbe 'utalhatja·.· 

(5) A hadkötelest, ha dolgozik, a lehetőségekhez ké
pest, a munkaidején kivüli időpontra kell vizsgálatra és 
gyógykezelésre berendelni. 

(6) A ·rendelőintézet vezetője a hadkötelest "OrVoSt 
Beuta.lás-"':- Javaslat- Igazolás"- cimű nyomtatvány.: .. -
~lappal utalja más rendelőintézetbe (szakrendelésre):· :·:
illetőleg-a körzeti orvoshoz.-Az űrlapon fel kell tüntetni":· 
a-hadköteles nevét és lakclmét, a_ munkáltató rovatba. 
p;dig ~e kell írni a kötelező szöveget: "Gyógykezelte-
tesre. k~te~ezett hadköteles.'' Az űrlapon továbbá meg 
k~ll Jelolni~.,?ogy a hadkötelesnek melyik. napon és me.: 
lYik rendelomtézetben (szakrendelésen), illet6leg körzeti 
o~osi rendelőben (pontos név és cím) kell kötelező .. 
gyogykezeltetése végett megjelennie. Az űrlapon végür 
f~l kel! tüntet~ azt a betegséget (kórisroét), amelyből 
kif?lyolag a kiegészít{:) parancsnokság a hadkötelest 
gyogykezeltetésre kötelezte. Az orvosi beutalást át kell-
adill a hadkötelesnek. Ha a hadkötelest más, rendeló
intézetbe (szak:rendelésre) ut.alták, ·az orvosi beutalást 
azzal a rendelkezéssei kell a hadkötelesnek átadni, hogy_~-_· 
azzal a rendelőintézet (szakrendelés) vezetőjénél kelL 
jelentkeznie. 

(7) A rendelőintézet vezetője, ha a hadkötelest a (2)~ 
(4) bekezdé~ek alapján más rendelőintézetbe (szakren
delésre), illetőleg a körzeti orvoshoz utalta, erről - az 
orvosi beutaláson feltüntetett adatok közlésével ~ 
egyidejűleg irásban értesiti az illetékes_ rendelőintéZet 
(szakrendelés) _vezetőjét, illetőleg az illetékes kör~ ·· , 1:1 

?rv~st, azza-~, hogy a Vhr. _3. §-ának (2) bekezdése alaf,:-,~ __ :, i 
Ján mté~edJék -a-hadköteles megfelelő gyógykezelte~·c"C·+;. 
iránt. A rendelőintézet vezetője az értesítés_ másolatát---··'· ' 
megküldi a hadkötelea lakóhelye szerint illetékes egész:_ 
ségügyi osztály vezetőjének. 

Vh. ut. 5. § 

Ha a hadköteles 
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kezelését végző rendeldintézet (szakrendelés) veZetője; 
illetőleg körzeti· orvos köteles a hadkötelest - előzetes 
helybiztosítás -után - megfelelő fekvőbeteg-gyágyinté
zetbe utalni. A hadkötelesnek megfelelő gyógyintézetbe 
való felvételét soronkivül kell biztosítani. 

(2) A hadkötelest "Orvosi Beutalá.s -'- _Jav_aslat -
Igazolá.s" című nyomtatványűrlappal kell ~ fE!Jr.yóbeteg
gyógyintézetbe beutalni. Az űrlap kiállításái·a @telem~ 
szerűen a 4. § (6) bekezdésben foglalt rendelkezések az 
irányadók. A hadköteles az orvosi beutalással jelentke
zik a fekvóbeteg-gyógyintézetben. A társadalombizto· 
sitási szerv a hadköteles részére kórházi utalványt nem 
állit ki. 

(3) A rendelőintézet (sZakrendelés} .vezetője, illetőleg 
a körzeti orvos a hadkötelesnek fekvőbeteg-gyágyinté
zetbe való beutalásáról - az orvosi beutalá.son feltűn· 
tetett adatok közlésével - egyidejűleg irásban értesiti 
az illetékes fekvőbeteg-gyógyintézet vezetőjét, valamint 
a hadköteles lakóhelye szarint illetékes egészségügyi 
osztály vezetőjét. 

Vhr. 4. § (1) A lwdk/Jtele8 gyófiYkezelését- Iuh a kiegi
szítő parancsnokság más időpontot nem &lapított meg -
lehetőleg ugyanazon év augU8Zf/US hó l. 1WJ]JjáiQ be kell 
Jeje=i. 

(2) Az egéBZSégügyi oMJiity (1) bekezdésben megluWiro
zott időpontig köteles értesíteni a kiegészítő para1W81Wksá
got az elrendelt gyógykezeltetés eredményéről. 

(3) Ha a gyógykezelés az (1) bek~en megluWiro
zoU időpontig nf'ff/1, fejeződik be, a:zt a határozat keltétől B zá~ 
mítou egy év után csak a hadköteles lwzzájárulásávallehet 
folytatni. 

Vb. ut. 6. § 

(l) A l>.adköteles gyógykezelését a Vbr. 4. §-ának (l) 
bekeZdésében foglalt rendelke~s figyelembevételével 

ke~2)T:!iköteles gyógykezelésé-t VégzŐ gy?gyiD.téz~t 
vezetője (körzeti orvos) köteles a gyógykezeles eredme· 
nyéről a gyógykezelés befejezése után, de legkésőbb 
ugyanazon év július hó 15. napjáig a hadköteles lakó
helye szerint illetékes egészségügyi osztály vezetőjét 
értesíteni. Ha a hadköteles a kötelező gyógykezeltetésre 
nem jelentkezett vagy arról.elmaradt, a gyógyintézet 
vezet& je· (körzeti orvos) ezt_ a körülményt köteles az em-
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litett időpontig az egészségügyi osztály vezetőjének be
jelenteni. 

(3) Az egészségligyi oSztály vezetője az elrendclt 
gyógykeze~tetés eredményéről a gyógyliezelést végző 
gyógyintézet vezetője (körzeti orvos) áltS:l közölt ada
-tok alapján értesiti a: kiegészítő parancsnokságot. Ha a._ 
hadköteles gyógyk8zeltetésének eredményéről az egész.. 
ségügyi osztál;y nem kapott értesítést, az egészségügyi _ 
osztály vezetőJe köteles a hadköteles gyógykezeltetését 
végző gyógyintézet vezetőjétől (körzeti orvostól) a-
?Y_?gykezelés er?~ényére vOnatkozó adatokat olyan· 
l~ppo~tban :beker:ru,. hogy_ a Vbr. 4: -§~ának ·(2) bekezdé"· 
seb_en.megállapított_ jelentési kötelezettségének az ott~i
meghatározott időpontig eleget tehessen. -

Vh. ut. 7.§ 

(l) A hadkötelesek kórházi ápolásáról aZ érdekelt -tá,r:.: 
sadalombiztosítási szervet- a (2) bekezdésben foglalt 
kivétellel - jegyzékkel értesiteni nem kell. ·-- -

(2) Ha. a hadköteles után- felmerül-t kó,rh<\zi áJ>OI<\áic~cc' 
költség az R. _5. §-ának (2) bekezdése értelmében 
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utasok Szakszervezetét (VSZ) terheli, a k6rház köteles a 
hadköteles ápo!M>k61 - a 8300-4{1954. (Eü. K. 2.) 
Eü. M. szám ú utasítás 7. §-ának (4) bekezdésében foglalt 
rendelkezésének megfelelően - a területileg illetékes 
MÁV igazgatáságat jegyzékkel értesíteni. A jegyzéken a 
hadköteles neve mellett fel kell tüntetni a következő szö
veget: "Gyógykezeltetésre kötelezett hadkilt@l.es." 

Vh. ut. 8.§ 

(l) A hadköteles részére azzal a betegségével kapcso
latban, amelyből kifolyólag gyógykezeltetésre kötelez
ték, gyógyszert, gyógyfürdeit, gyógyászati segédeszközt, 
fogpótlást, ha a badköteles a betegségi biztosítáe szol
gáJ.tatásaira jogo'sult, az illetékes társadalombiztosítási 
szervnél biztositottak részére rendszeresített nyomtat
ványűrlapon, ha a hadköteles a betegségi biztosítás szol
gáJ.tatásaira nem jogosult, a Szakszervezeti Társadalom
biztosítási Központnál -(SZTK) biztositottak részére 
rendszeresitett nyomtatványűrlapon kell rendelni. 
A nyomtatványűrlapon a munkáJ.tat6 neve rovatba a 
következ() szöveget kell beírni: "Gyógykezeltetésre kö
telezett hadköteles." A gyógyszert térftésmentes vény
űrlapon kell rendelni. 

(2) Az (l) bekezdésben foglalt rendelkezés irányadó a 
kötelező gyógykezeléssei kapcsolatban febnerült úti
költség igazolására is. 

A keresilképtelenség tartamára 
gyógykezeltetési segély folyósitása; 

a keresilképtelenség igazolása 

R. 6. § (l) Munbriszony (kmpari termeliiezövetke
zeti tagságuk) alapján a betegségi biztosítás szerint táp
pénzre jogOlllnit hadkötelesek az illetékes -társadalom
biztosítási szerv terhére - keresetveszteségtik pótlásá
ra - a táppénzzel azonos mértékfí gyógykezeltetési se
gélyben keD részesíteni. A táppénzre jogosult hadkötelest 
a gyógykezeltetési segély az e rendelet alapján fogana
tosított gyógykezelésSei kapcsolatosan bekövetkezett 
esetleges kereso1c.éptelenség tartamára, legfeljebb azon
han I· érig, folyamatos mnnkaviszonya (tagsága) ido-
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tartamára tekintet nélkül illeti meg. A segély folyósitá
sának idiitartama alatt táppénz -nem-jár. 
. (2) A .m..Ogazdasági termel6szövetkezet (termelil; 
szövetke2:eti , csoport vagy 81ac8onyahh · tipusú · meZ&-· 
gazdasági · szövetkezet) tagjai r<szére a gyógykezelte
téeseL össieliiggO keJ:esilképtelenség . tartamám, leg· 
feljebb azonhan l évig, naptári naponként húsz furint, 
kórházi (klinikai stb.) ápolás esetén napi tíz forint 
gyűgykezeltetési segély jár,'- amelyet az SZTK illetékes 
szerve folyósít. 

(3) As (l) ós (2) bekezdésben nem említett hsdkö..., 
lesek.. hll a keresill;éptolenségiik egy hónapnál ho.z.. 
szaidddéig tart, a keresill;éptelenség tartamára ·"'"· leg
fu lj ebb azonhlln 1 évig ~ ·a fuezögazdasági termelli
szövetkezeti tagokkal :azonoS mértékií gyógykezeltetési 
segélyben részesülnek, amelyet az SZTK illetékes szer
ve folyósit. 

(4.) As e rendelet alapján fog.......,.tott gyógykezel. 
teléssei kapcsolatban esetleg keresill;éptelenné váló had
kötelest a keresilképtelenség idOtartamára szintén díj
talan orvosi gyógykezelés, gyógyszerellátás és kórházi 
ápolás illeti meg. 

(5) As (1)-( 4) bekeadós alapján folyósitott ellátás 
idotartama a betegségi biztositási szolgáltatásilk tekw
tetéhen eliizményként nem vehető" szánútásLa 

Vh. ut .. 9.§ 

(l) Ha a hadköteles azzal a betegségével kapcsolatban, 
amelyheil kifoly6Iag gy6gykezeltetésre kötelezték, kere·· 
sőképtelen vagy a kötelezlS gy6gykezeltetés folytán ke
res6képtelenné válik, a hadkötelest keresőképtelen állo
mányba kell_venni. A .hadköteles keresőképtelen állo
mányba helyezésffioe és orvosi felülVizSgálatára, továbbá-
a döntőbizottsági eljárá.sra; vala,mint a kereseíképtelen~ 
ség igazo!ás",a· ~..,c(S)·bekezdésben·foglalt kivétellel-
130/1955. (Eú. K. 8.) Eü. M. számú utssltás és az ezt 
módosit6 jogszabályok az iráriyadók, azzal az eltéréssel, 
hogy a kereseíképtelenWállománybavételrlSl szól6 orvOSi 
igazolásra és táppénzutalványra feltlilllS m6don rá kell 
írni a következ<S~szöveget~ "Gy6gykezeltetésre kötelezett 
hadköteles." 

(2) A R. 6. §·ának (3) bekezdésben emlitett hadköte
lest-csak-_abba.n az. esetben szabad_keresőb:éptelen állo~ 

~ ..... . ~~n~~ venni, ha keres5képteleusége mal a betegségé· 

ll 

vel van kapcsolatban, amelyből kifolyólag gyógykezel· 
tetésre kötelezték, és egy hónapnál-hosszabb ideig áll 
fenn. A keresőképtelenségnek egy hónapnál hosszabb 
ideig fennállása esetében a keresőképtelen állományba 
vételről sz6ló orvosi igazalásan a keresőképtelenséget 
a keresőképtelenség első-napjától kell igazofui. 

(3} Ha a hadköteles a VSZ~ nél biztosított, :a_ ~ö teles 
keresőképtelen állományba helyezésére és -~OrvO~ielül
vizsgáJ.atra a 8/1961. (Eü. K. 4.) Eü. M~·számú együttes 
utasítás 5-7. §-aiban foglalt rendelkezések az irány~ 
adók, azzal az eltéréssel, hogy a hadkötelesDek kereső
képtelenállományba vételérevonatkozó javaslatra, vala
mint a táppénzutalvátlyra rá keJl_frni a_ következő szö· 
veget: .,Gyógykezelte:tésre kötelezett h8..dköteles." 

A sorozás alkalmával ehéndelt 
orvosi vizsgálat 

R. 8.§ (1), akit sorozáson való megjelenési kötele· 
zettség terhel, köteles magát sorozúnn orvosi vizsgálat· 
nak alávetni, illetOleg a sorozáe alkalmával elO'Jrt orvosi 
vizsgálat végett a kiegészíti parancsnokság által meg• 
jelölt idiipontban és gyógyintézetben megjelenni. 

Vhr. 5.§ (1) E rendelet 1. §~a a sorozáson, illetőleg a 80· 

rozás alkalmával előirt orvosi vizsgálat esetén is irányad6. 

Vh. ut. 10. § 

A gyógyintézet köteles a kiegészÍtő parancsnokság ál
tal a sorozás alkalmával orvosi vizsgálatra utalt hadkö
telesnél a kiegészítő pa.rancsnokságmegkeresésébenmeg
jeló1t orvosi vizsgálatot (vizsgálatokat) elvégezni 

A vizsgálat (vizsgála.tok) eredményét zárt boritékban 
a hadköteles útján kell a kiegészítő parancsnokságnak 
megküldeni. 
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A katonai szalgálatra alkalmasságot 
érinto betegségek igazolása 

_R.: 13 • . ~ A badki:itetes_ a lioDVéd'éiD:i.i ~er rend~ 
leteöeú. ~egjelölt szem_e'lyi _adataiban és személyi köriil~ 

· ményei~n _WIIo~: 'f,áltQzásokat köteles a kiegészitő pa• 
rancsuokságnak _haladéktalanul, illetOieg a külön jog .. 
szabályban előírt idOn belül bejelenteni~ . 

Vhr. 8. § A hiulköteles 
k) a katonai BW/gálatra alkalmasságot érint/J betegs'r/lt 

élJ Bbiiléaét köteleB _bejelenteni.- _ , . : 
. Vhr.- Jl. §{3) A knJxmo,i szolgálatra alkalmn.Bságot érin

fl) betegség vagy_ séTalés ;l)ekövét~ezéee ésetében az Vrá8bán 
történd bejelem.téshez eredethen csatolni kdl; ű(etőleg azób_i:Ú~ 
történő bejele:nté8 során eredetben be kell 'YI'III.lJ;afJn a gyógy
intézethez (kórk!iz, szakorvosi 'J"endet/Jintézet, gondozóinté
zet) által kiálUtOtt igazoláSt. 

(4) A gyógyintézet· (kórház, -8Zrik6rv0Bi rendellJintéút, 
gondozóintézet) a hadköteles kérelmére köteles a (3) bekiz
désben emilltett igazolást kiadni. Az igazolástwk tartaJinaz
nia kell a hadköteles egészségi állapotában beálloU változá8 
részletea orvosi lefrrá8át (k6risme sth.). 

Hatályba lépteto rendelkezés 

Vh• ut. ll.§ 

Ez az utasitás az Egészségügyi Közlönyben történt 
közzététele napján lép hatályba. 
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ANTITUBERCULOTICUMOK 
RENDELÉSE TÜDŐGONDOZÓ 

INTÉZETBEN 

Az egészségügyi mininter 12/1975. (Eü. K. 6.) Eü. M. 
számú utasitá8a a tüd/Jgo'JUlQzó intézetekben kezelt betegek 

antWuhercul.oticumokkaJ való ellátáaáról. 

A gümőkóros betegek gondozói kezelésének biztosí
tása érdekében a következőket rendelem: 

L§ 

(l) A tüdőgondozó intézetek az utasítás 1., 2. és 3. 
számú mellék.letében felsorolt antituberculoticumokat 
térítésmentesen adják a kezelésre szoruló gümőkóros 
betegek részére. 

(2) Az l. számú mellékletben felsorolt antituberculo
tioumok alkalmazását - a fekvőbeteg-gyógyintézetből 
elbocsátott betegek utókezelésén túlmenően - a tüdő
gondozó intézet saját indikációjaalapján is elrendelheti. 

(3) A 2. és 3. számú mellékletben felsorolt antituber
culoticumok a fekvőbeteg-gyágyintézeti javaslat alap
ján alkalmazhatók utókezelésre. 

(4) A mellékletben felsorolt antituberculoticumok al
kalmazásának módjára az Országos Korányi Tbc és 
Puhnonológiai Intézet módszertani levelei az irányadók. 

(5) Az utasitá.s mellékleteinek a szükség szarinti mó
dositását {kiegészítését) az Egészségügyi Minisztérium 
az Egészségügyi Közlönyben közleményként teszi közzé. 

2. § 

(l) A tüdőgondozó intézetek az l. és 2. számú mellék· 
letben felsorolt antituberculoticumokat - költségveté
sük terhére- rendelik meg a Gyógyáruértékesítő Vál· 
lalattó l. 

(2) A 3. szá.mú mellékletben felsorolt antituberculoti
cumoka.t - a gondozói utákeZélés idejére - a betegét 
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1 
il kibocsátó fekvőbeteg~gyógyintézetnek kell_ igányehúe 

az Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intéze:f; éJ, tal 
erre a feladatra kijelölt elosztó intézettől. Az elosztó 
intézet -----: amennyiben-·_a javaSolt--áinb~ kezelést· 
indokoltnak tartja, az _Országos· Intézet irányelveit' 
figyelembe véve ~_az igényelt antituberculoticumot a· 
beteg lakhelye -Szerint illetékes tüdőgondozó intézetnek 
megküldi. _ _ __ - _ __ _ 

(3) A 3. számú mellékletben felsorolt antituberCuloti~
cumokat a tüdőgondozó intézetek térítésmentesen kap
ják. 

Ez az utasítás az Egészségügyi -Közlönyben 
közzététele napján lép hatályba; egyidejűleg a 27/1963. 
(Eü. K. 17.) Eü. M. számú utasítás és annak mallékletét 
képező tájékoztató hatályát veszti. 

l._azámú melléklet a 12/1975. (Eü. K. 6.) Eü. M.-azámit 
utasításhoz. 

Isonicid.tabl. 
Phtyson tabl. 
Pyrazinamid tabi. 
Rigenioid végbélkúp 
Streptomycin inj. 
Teheform drag. 

2. számú nwlléklet a 12/1975. (EU. K. 6.) EU. M. számú: 
utasításhoz. 

Cycloserin tabL 
Sura! (Ethambutol) tabi. 

3. számú melléklet a 12/19'15. (EU. K. 6.) EU .. M. számú 
~hoz. 

Rimactan ('fubocin, Rifampicin) kapszula 
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CLINIUM 
(MŐDSZERTANI LEVÉL) 

Módszertani levél a Olinium- (Lidofia,si_'(l!3:)d~ápia
java.Uatára ischaemiás szivbetegségben. 

[Az Eü.M.87.183/I974 (Eü.K.20.) közleménye alapján.] 

A Clinium (Lidoflasine) új tipusú myocardialis anti
ischaemiás gyógyszer. Anatkisérletek és betegeken nyert 
tapasztalatok alapján jogosan feltehető, hogy a szer 
praeforrnált, de normállsan zárt collataralisok kinyüását 
segíti elő és ezáltal az ischaemiássá vált szívizom jobb 
vérellátását biztosítja. A tapasztlilatok azt mutatják, 
hogy a gyógyszernek nincs akut hatása, hanem csak 
hosszas, 3-----6 hónapos szedés után jelentkezik._ Ezért 
angina akut kezelésére nem alkalinas. Amennyiben a Cli
niumhoz fűzött jogos reméí::tyek bizonyítást nyerhetnek, 
olyan új gyógyszer birtokába jutunk, amellyel nemcsak 

·az -ischaemiás szívizom működése javítható, hanem a 
reinfarctus és hirtelen halálok száma is Csökkenthető. 
Ennek a nagy jelentőságú kérdésnek, amely embextár
saink sok százas Vagy ezres létszámát érinti; az eldöntése 
elSősorban a gyógyszert rendelő és a gyógjrszer hatMát 
megfigyelő orvosok kezében van. A jelenleg még nagyon 
szaros határok közé azoritott javallaton kivül __ történő 
adagolása a gyógyszer hatását discreclitálhatja, a kellő 
ellenőrzés hiánya a gyógyszer hatásáról alkotott véle~ 
mény bizonytalanságát növelheti. Megbízható adat,ok 
csak úgy nyerhetők, hamind a javaslatot, mind az ellen
őrzést minden olyan orvos, aki e szert rendeli, vagy a 
szer hatását ellenőrzi, ennek fontosSágát megérti és a 
módszertani levélben foglaltakat betartja, azt·lel.kiisrne· 
reti kötelességének érzi. 

A Clinium szedése javallt: 

A) postinfarotusos, anginás állapotban, ahol az angina 
a myocardium~infarctus előtt is fennállott, vagy esak 
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az infarctus után jelentkezett. ~~-l hónap után is fennáll. 
Postinfarctusos anginának:. tekinthető . az az állapot, 
amely enzirilvizsgáJ.atokkal i vagy EKG· jelekkel .is_ iga~ 
zolt infarctus után jelentkezik. · 

B) Konvencionális antianginás szerakkel {nitrát, beta-
blookolók) k:ielégitően nem befolyásolható angina pec
toris, jellemző klinikai és EKG-jelekkel. 

l. Klinikai tünetek: 
a) terhelésre jelentkező, megállásra és/vagy Nitro

mintra 10 percen _belül sziinő szegycsont mögötti fájda-
lom ( effort angina), --

b) :fizikai terheléstől függetlenül is jelentkező 
a,: típUsos helyen,-· .amely _Nitromintre 10 percen 
szűnik. 

2. EKG-jelek' . . . . . . . 
a) nyugalmi EKG is ischaemiás jeleket mutat, vagy 
b) a nyugalmi EKG nem, de á terhelésas EKG-n 

iSchi:temiásjelek éSzlelhetők, . . 
G) panasztneutes szakban az EKG norm., de fájd.alom 

alatt készitett EKG-n káros jelek :figyellle_t6k meg. · 
3._ Ischaemiás jelnek tekii:tthető! 
á) _ba.l oldali mellkaai elvezetésekben O, i mV-nál iiá:.

gyobb ST-szakasz depressio, amelynek tartama 0,07 sc. 
vagy ennél hosszabb, _ _ _ , 

b) egyéb repolariSatiós -zavar (negatív Vagy rlegatíV· 
pozitiv T-hullám), __ _ . _ _ _,: 

c) fájdalom vagy _terhelés során,jelen~kező-ritm~-~-

FOGAMZÁSGÁTLÓ SZEREK 
RENDELÉSE 

Az egész8égügyi minim.ter 23/1973. (Eü. K. 17.) Eü. M. 
azámú utasítása a gyógyszeres (hormonális lw.tású)~am
zásgátl<! szerek rewielósér8l Ó8 kiszolgáltatásár6l. A 30 {197 3. 
(Eü. K. 21.) ós 13{1974. (Eü. K. 13.) Eü. M. számú 

'llta8itáaok alapján műdosított azöveg. 

l. § 

A gyógyszeres (hormonális hatású) fogamzásgátló ké
szitmények (továbbiakban: fogamzásgátló szer) a 12. §· 
ban foglaltak kivételével a társadalombiztosítás terhére, 
orvosi vényre rendelhetők. 

2. § 

Fogamzásgátló szer a 16. -éÍetévét betöltött nő részére . 
rendelhető. 

3.§ 
-zaVar (:fib:cillát._auric. parox., extrasystolia). ___ , 

·A gyógyszerek felírását javallhatja olyan kórház_:!)~~- (l) Fogamzásgátló szert ____ _ 
gyógyáSz főorvosa, ahol cardiológiai, fekvőbeteg-osrl_8Jy - rendelőintézetek nőgyógyáÚati szakrendelése, 
is működik, vagy az Országos Ktu:diológiai IntézetQ~n - kórház-rendelőintézeti egységben- működő nögyó-
jegyzékbe vett cardialogus főorvos. _ · gyászati szakrendelés, 

A gyógyszert a_ kezelőorvos írja fel, m~:~~t':jtf'a:i~;'t - klinikák, Orvostovábbképző Intézet család- és nő-
amelyen a javaslatot tevő intézmény ri.eVe, _ védelmi tanácsadói, 
kélte és a jaVaslat alapjául szolgáló. kórisme - a család- és nővédehni, illetőleg a terhestanácsadók 

tüntetve. Mindig -kétheti ~fj~:§~~~~~:~r},~~~~l[!:--~;J~ orvosai rendellietnek. · a kezelőorVos. Ebből az (2) Az (l) bekezdésben felsorolt intézetek orvosain kí-
16en naPi 3 X l~ illetve 3 X 2 a bet"eg. · vül fogamzásgátló szert rendelhetnek még: 

A gyógyszert a beteg 6 hónapig szedje. -a körzeti orvos (bányaüzemi körzeti orvos), 
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- az üzemorvos, 
- az üzemi körzeti orvos. 
(3) A 16. életévét betöltött, de a 18. életévet el nem 

ért nő részére fogamzásgátló szert csak az (l) bekezdésben 
felsorolt intézetek szillész-nőgyógyász_ szakorvosai ren
delhetnek 
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(4) A fogamzásgátló szert a n6 állandó, vagy ideigle
nes lakóhelye, illeWleg munkahelye szarint illetéke.s, sz 
(1)-(2) bekezdésben felsorolt intézetek orvo!3ai (szak
orvosai) irhatják fel. 

4.§ 

g~~á!g:~~~~:=~~~: szert rendelő orvosnak -·a fO-
előtt - meg kell győződnie~ 
nem áll fenn olyan áJlapót, 

a foganizásgátló szer szedése ká
Ennek érdekében az orvos 

intézményben 
a fogamzásgátló szert nőket gondó-

záaba venni, tájékoztatást adni a gyógyszer szedésér{Jl, 
hatásáról, esetleg fellépő mellékhatásáról. 

(2) A fogamzásgátló szert szedő nőket ellenőrző vizS .. > 
gáJatra kell berendelni. Az ellenőrző vizsgálat időpontját 
a fogamzásgátló szert feliró orvos határozza meg és 
közli az érdekelttel. 

5.§ 

(l) A fogamzásgátló szert társadalombiztosítás terhére_ 
a ,.Társada.lombiztositási Főigazgatóság Térítésköteles 
Vény"-en (A. Sz. Ny. 3510-2. r. sz.), valamint a 8. §
ban meghatározott· egészségügyi szalgálatoknál rend~ 
szeresitett_vényen is lehet felirni. · 

(2) Fogamzásgátló szeren kivül a vényerr más-gyógy
szert felirni nem szabad. Fogamzásgátló szer legfeljeb'~? 
3 hónapra szük:séges mennyiségben írható fel. -· 

6.§ 

l (l) A fogamzásgátló szer rendelésére jogosult ~r:Vds~·:; 

l 
a fogamzásgátló szert szed_ő nő kezelőlapján az· orvosi 
vizsgálatok eredményeit, az egészségi illlapotával kap
csolatos fontosabb észrevételeket, a fogamzásgátlószer 
rendelését és annak szedésével kapcsolatban adott_ 

· sításait részletesen rögzíteni_ köteles. 
i (2) A fogamzásgátló szert szedő nilrucől.bo't~~e,od<>sé;," t ---::~gondoz~ ~~vántartáet keUveootni. 

:.:==:..:.;:.;..;..:;;.;.;;.;;;~ 

7.§ 

A fogamzásgátló szerek rendelésével, szedésével kap· 
csalatban felmerülő gyógyintézeti felvétel és ellátás a 
betegbeutalás rendjéről szóló miniszteri utasítás ren· 
delkezései szarint történik. 

8.§ 

A fogamzásgátló szerek felírására az alább meghatá-
rozott szervekegészségügyi szolgálata ellátási körébe tar· 
tozó nők- az áJ.lam.i egészségügyi szolgálat 3. §-ában 
meghatározott orvosain kivül- az alábbi egészségügyi 
intézményeket is igénybe vehetik: 

- a Belügyminisztérium egészségügyi ellátására jo
gosultak az alapellátás gyógyító-megelőző munkaköré
ben dolgozó belügyi orvosait, továbbá a BM Szakorvosi 
Rendelőintézet nőgyógyászati szakrendelését. 
-a honvédségi egészségügyi igényjogosultak a Hon

véd Kórházak nőgyógyászati szakrendelését, valamint 
az illetékes honvéd orvost; 

- a vasutasok és igényjogosult családtagjaik a vasút 
üzemorvosi, a MÁV területi egészségügyi központok nő
gyógyászati szakrendelését, a MÁV kórház-rendelőinté
zetek (Budapest, Szolnok) nógyógyászati szakrendelés és 
terhességi tanácsadás orvosait. 

9.§ 

Az egészségügyi miniszter külön rendelkezései alapján 
meghatározott gyógyintézetek a fentiekből eltérő m·ó
don is rendelhetnek fogamzásgátló szert. 

10. § 

(l) A fogamzásgátló szerek a közforgalmú gy6gyszer
tárak útján kerillnek forgalomba. 

(2) A fogamzásgátló szer az (l) bekezdésben meghatá
rozott közforgalmú gyógyszertárakon kivül a 8. §-ban 
meghatározott egészségügyi szalgálatok gyógyszertáJ:ai· 
ban is forgalomba kerül és ott beszerezhet6. 
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n.§ 

Megtagadhatja az orvos 'a fogamzásgátló szer relld~~ 
lését attól, aki azt nem az--orvos előirás~k megfele~ 
lően szedi . áz orvos utasításait nem tartJa be, vagy a 
részére relirt gyógyszert másnak -adja át.- . 

12. § 

Ha-a fogamzásgá.tló szert az-érdekelt személy nem a 
3. §-.(4) bekezdésében megjelöl~ orvosnálíratja fel, azt a~ 
ac.•§ .(1)~(2) belrezdéséb.,n•megjelölt bánn~1y ?'':osnál 
felírathatja.- Ebben az -es:et~en .a fol?.a:U~ga.tlo szer 
teljes árát tartozik megfizetm. Ezt a- korülnumyt az ·5. § 
(l} bekezdésben meghatározott vényen "Teljes á;on'~ 
megjelöléssei kell feltüntetni. Ugyanigy kell elJárni: 
abban. az esetben is, ha a fogamzásgá,tló szert a társ~a~ 
lombiztosítási: szolgáltatásokra nem jogosult szemaly 
kívánja feliratni. 

13. § 

A fogamzásgátló szerek alk8,1mazásának egészSégügyi 
feltételeit amindenkori m6dszertani útmutatóban lefek
tetett szakinai :kányelvek hatáJ-ozzák meg. 

14. § 

(l) Ez az utasítás 1973. októ~:mr l-én lép-_~tályba. 
(2) Az utasítás ha.tálybalépesével egytdeJűleg. az ~

fecundin törzskönyvezett gyógyszer rendelésének és ki~. 
szolgáltatásának engedélyezéséről szóló 9/1967. (E~- K, 
8.) Eú. M. számú utasítás; továbbá ennek mó~o-?táS:áról 
szóló 36/1968. {Eü. K. 13.)-Eű. M. számú utaSitas,-va.la,...--
mint a Bisecurin törzskönyvezett gyógyszerkészítmény 
rendelésérŐl és kiadásáról szóló 4/1971. (Eü. K. 2) Eü.M:. 
számú utasítás hatályukat vesztik. 
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INSULLN ES ORALIS 
ANTIDIABETICUMOK RENDELESE 

Az "f!észséuÜ1P.Ji m&.iszter 5/1967. (Eü. K.,~2.)..Ji!ü. M. 
azámú 'Uta.8ltása az inBUlin és az oralis amtidiaheticurrwk 

rendeléséről, kiszolgáltatásáról. 

l.§ 

Insulint, valamint oralis antidiabeticumot - kivéve 
a fekvőbeteg-gyógyintézetben ápolt betegeket -:- csak 
cukorbeteg részére szabad rendelni, a gyógykezelés 
szempontjB.ból szükséges, egyszerre legfeljebb. egy hó
napra elegend5 mennyiségben. 

2.§ 

(l) Az :insulin és az oralis ~tidiabeticum alkalmazásá
nak szükségességét, valamint a naponkénti szükséges 
adagot els5 ízben fekvőbeteg-gyógyintézetben (kórház, 
klinika, egyéb gyógyintézet) kell megállapítani. 

(2) Ha a kezelőorvos, illetőleg a kezelőorvos szolgálati, 
vagy szakmai felettesének véleménye szerint a betegnél 
szövődményfellépése stb. Iniatt újabb megállapitás szük• 
séges, a beteget fekvőbeteg-gyágyintézetbe (kórház, kli· 
nika, egyéb gyógyintézet) kell utalni. -

(3) Oralis antidiabeticum napi adagjának beállítása. 
kivételes esetekben járóbetegen is elvégezheM belgyó· 

szakrendelés (belgyógyász csoportvezetői felül· 
által, ha megvan a lehetósége·a szak· 

a vizelet és vércukor folyamatos 
stb~ 

A szakorvosi rendelőintézet igazgatója- állapítja 
hogy illetékességi területén mely járóbeteg-szak· 

r<mdle!l;s (belgyógyász csoportvezető~ felülvizsgáló fő
, )rvos) jogosult az oralis antidiabeticumok riapi adagjá
, --!.M a járóbetegen történő beáilltására. 
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3.§ 

Cukorbetegség megállapítása. ese~n! am~nnyiben a 
beteg részére insulin vagy oralis ant1diabetwum alkal
mazása szükséges, a. szükséges gyógyszer, annak n~pon

-ként adandó mennyiségét a kórházi, klinikai záró}elen
tésben, illetőleg ezt a célt szolgáló orvosi igazolásban 
fel kell tüntetni.· Ezt az igazolást a betegnek - vagy 
hozzáta.rtozójának- kell átadni. 

4.§ 

h). a kezelőorvos által rendelt· insulin -(ill8t6leg-._oralis 
antidiabeticum} teljes·mennyiSége_ (üveg- és egységszám, 
illetőleg a tabletták száma) és naptári -~p szEmint meg
jelölve az az időtartam, amelyre a kezelőorVoS ·az insu
lint { oralis antidiabeticumot) rendelte. 

(4) A nyilvántartó lap egyik példáriyát át kell adni a 
nyilv_ántartásba vett betegne;~. A másiklap;J\}1_~ván
tartá8ba vevóilél marad:_ EZ ui;'6bbi lapon a: h) iovatot 
nem kell vezetni. -

5.§ 

(l) Az inSUlin és orali~-ahti~_abeticu:m véD.yézftö_rté~ő 
(l) Minden olYan .CU_'~{oi-be~~et~ a_kinek ~ógykezelé- rendelésére a orikorbeteg gánaozá-sát végző·kezelőorvöS 

sére insulin vagy oralis ant1diabetiCum szükséges, az (körzeti, üzemi orvos stb.)-jogoSult. -- ··' ',,· '-'·-'' -- · -· 
eire vonatkozó kórházi zárójelentés, orvosi bizonyít- (2) Az insulin, oralis antidiabeticum. rendelésére fel-
vány adatai alapján nyilvántartás~a k_ell ~enni. A nyil- jogosult orvos az általa esetenként - havonta - ren-
vántartást az igénylő lakása szermt illetékes rendelő- delt gjrógyszermennyiséget a beteg nyilvántartási lap-
intézeti igazgató vagy általa megbizott, sze~ély (cuko;-- jára pontosan köteles be jegyezni. Mind a vényen~ :mind 
beteg-gondozó, szakrendelés stb. a tovabb1akban: nyil- a--beteg--nyilvántartási lapján ·azt; is fel kell-t~te~ni, 
vántartásba vevő) végzi. hogy a .. felírt mennyiség mettől- meddig térjedő időre 

(2) A nyilvántartáaba vevő, amennyiben meg~pí- szükséges. 
totta, hogj a beteg az ille~ke~ége területé~ lakik, ~ (3) Amennyiben a Cukorbeteg részére naponta -szüksé-
beteg nevét feljegyzi, és ket peldányban nyilvánta~o ges insulin, oralis antidiabeticum mennyiségében váJ.to-
lapotállitki.Azecélrarendszeresített "Cukorbetegnyil; zás állott' be, a 2.§ (l) és (2) bekezdésében emlitett, 
vántartó lapja antidiabeticum rendeléséhez" elnevezé~ beállítáara jogosult intézmény stb. Zárójelentése, -Orvosi 
nyomtatvány C 3410,-328. r. szám~?- leh?t beszerezm igazolása ·alapján csaka.4.'_§- (!)__bekezdésében. eiQ]itett 
a Nyomtatványelláto V áJla,lat szaküiletetben. A még nyilvántartás ba ·vevő veze'theti- b_e;a betegnél levő:~-· és 
rendelkezésére álló' eltérő mintájú, a rendelőintézetben saját- nyilvántartó lapjára. 
esetleg raktáron levő vagy házilag- készitett űrlapot fel , (4) Ha a Cukorbeteg-a rendelőintézet.illeté~SE!égi :tei'ii-
lehet használni. · letéről elköltözik, az új lakóhelyén a 4. § (l) és (2) be· 

(3) A nyilvántartási lapra a következŐ adatokat kell kezdése szarint kell eljárni. llyen esetben nyilvántar-
rávezetni: tásba vételét a beteg nyilVántartó-Iapján is fel kell je-

aJ nyilvántartási száru, gyezni, él) egyi~ej~eg értesíteni kell azt a_ren~~l6inté-
b J a beteg. neve, születési éve, zete~, aroéÍ'yneli' terluetéről ·a bet6g ~lkö~tözött:-· _,' ' 
e) a beteg la.kcíme, .. .. ·;- -~' -- . . "k[jellö"•ltcu: ji']: (5)' Ha _a cUkorbeteg csa~ idéigleUeS6n,_tart6Zkodik~a 
d) annak a fekvőbeteg-gyógymté~tnek <- _ _.:.:::-: ·r~delő~p.tézet jlletékessége .terü}6:tén _kiViilt akko!" nem 

korbeteg-gondozónak stb.) megne;e~se, amel,Y az . _ > ' J:cell'közPOnti-'nyilvántartásba ve~; --- -
diaheticum szükségességét igazola biZonyitvanyt lnál-
lította, 

e) a meghatáro»z::""~~,;f~:;j;a; 
J) a kiállitott b :~:!!~~~~~~~~~~~!:~~":::~ ~~~ insulinv, illetőleg oralis 
g) a rendelt insulin neme (rendes vagy 

tású), 
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6.§ 

A beteg nyilvántartó lapját gondosan megőrizni és 
minden: irlrmlin,. _oralis' antidiabeticum, ;injekciós, -fecs
kend6 és injekcióS· tű rendelése:alk_Q.lmávalaz·oryösnak 
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- ezek bejegyzése céljából-- átadni köteles. Ezeket 
az-adatokat az orvosnak a saját nyilvántartásába (kar
ton, egészségügyi törzslap, napló) is fel ~ell jegyezni. 

7.§ 

Ai orvos nyilvá.ntai-tásba. neffi vett beteg réSZére .
illetőleg nyilvántartásba vett beteg részére .szövó~ény 
fellépése stb. esetén a nyil~tartási lapj:R"a f~ltüntetett 
mennyiségen felül - legfelJebb 400 E msulint rendel
het ha az insulinra életmentés céljából van szükség. 

IÍyen ~tben_az or_ve~_ k9teloo __ a. vényer,t az ,~n 
hatasZt-hatatla.n_'- szükségességét "sta tim" ',;cito_" _. xagy 
"periculum in mara" jel,zésseligazohú. -

9.§ 

Ez az utasítás 1967. február l-én lép hatályba, ezzel 
egyidejűleg a·l-l/1958. (Eü. K.- 5.) Eü. M.· Sz_ámú, valá
mfut a -12/1958.: (Eü. K. 5.) Eü. M. számú utasítások 
hatályukat vesztik. 

A• egészségügyi miniszler 20f1967. (Eü. K.'l6.) Eü. M. 
azámú- 'IJta8ÍtáBa .a hülföliU-•:(mártmánf!Ú inB'I.Jlin é8-_(Jif'a~is 
aniJidiaheli,cumok rendelésér6! k kWdás<WI'[ A ,2/1971. 
(Eü; · K~·lo)'Eüo-M. -száTivá 1Ltas1tással módosított szöVeg. J 

szére csak abban az esetben rendelhető, ha orvostudo· 
mányi egyetem belklinikája (továbbiakban: belklinika) 
vagy· az- Egészségügyi Minisztérium közvetlen felügye· 
lete alá tartozó egyéb fekvőbeteg-gyógyilitéZetnek~ a fő. 
várOsi, a_ megyei, a megyei jogúvárOSi 'tanács vég'rehajtó · 
bizottsága egészségügyi- osztálya- által' _kijelölt ·fek-Vőbe--.:. 
teg-gyógyintézetnek,- a_- Közl~kedés~- éa--~:]?C!~~~.O:Mi~ 
cisztérium felügyelete- alá ·-tartozó egé~, s'Zolgá
lat;-metőleg a fegyveres erők és a-fegyveites'-testületek 
egészségügyi szolgálata; --keretében működői:fekvőbe"teg
gyógyintézetnek a gyógyintézet vezetője ·-áltáJ. kijelölt 
belgyógyásza_ti oSZtálya megállapította~ h_Ogy· &''-beteg 
állapota hazai .gyártm~~-·_insúlin, illetőleg oralis~-anti
diabeticum alkalmazásávSbieril tarthátó egrensúlybtin. 

(2)_ A cukorbeteg -részére- csak oly~ -~·belföldi fórga
lom bithozataira engedélyezett és foly8mato:san: beszerez~ 
hető - külföldi antidiabeticum· rendelhető, amely- anti
diaheticum alkalniazásána.k szükségességét a 'belk:l.ii::üka., 
illetőleg ·a fekvőbeteg-gyógyintézet kijélölt belgyógyá.-
szati osztálya megállapította~ · _ 

-~(3) ·Á killföldi antidiabeticum alkahnazásánák,:sZüJri3é~ 
_gességét a belklinikán ak, illetőleg a fekvőbeteg-gyógyin
tézet kijelölt -belgyógyásza~i osZtályának vezetője (he
lyettese)·irásban igazolja. -Az igazolást két példányban 
kell kiállitani; Az· igazolásban fel kell tüntetni)& cukor· 
·beteg·nevét, sZületési évét, lakásclmét, a külföldi allti
diabeticuni_ megnevezését· és a naponkénti szültireges 
mennyiséget~-<A belklinika,- ·illetőleg--a- belgyógyászati 
osztály -a betegDék á gyógyintézetből való elbocsá.tása
-kOr az igázolás ·két példá.J;tyát átadja a betegnék :(hozzá· 
tartozójának) azzal, hogy _az egyik példányt · ....... --a _beteg 
nyilvántartásbavétele, ,illet6leg- ha már- ko:i'ábba'n njil
vántartásba vették, a beállott változásnak·'aF'D.yilVán
tartó lapokra ráve~tése végett __;_.át kell adnia ·a beteg 
lakása Szeritt.t ''illetékes rendelőintézet··. lgaZgatójának, 
illetőleg az általa- a nyilvántartáshavétellel -megbízott 
sZemélynek [fi továbbiakban: nyilvántartásba-,-Vevő: 
5{1967. (Eü. K. 2.) Eü. M. sz. utasitás 4 .. §·ának (l) be· 
kezdése], a Dllisik példányt:pedigmeg-kelU)riztúe. 

(4)_-A külföldi antidiabeticum alkal.ma-zásária:k :SZUk
ségességét megállapító belklinikai, illetőleg fekvőbeteg
gyógyintézeti belgyógyászati osztály köteles a cukorbe
teget a gyógyintézetből való elbocsátásakor legalább két
heti szükségletének megfelelő mennyiségű _ antidiabe
tio:ummal .. ellátni; 
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nak ja~a vagy- ~?s~.zaJ;>bo~.~~ szö:"ődmén:y:_;_reJJ,épése 
stb. mmtt - a külfoldi antldiabetiCum alkaJn:ú~zá.sa 
szükségességének újabb megállapítása vagy az_ .alkalma
zott külföldi a.ntidiabeticum helyett más külföldi Vagy 
belföldi antidiabeticum megálla.p:ítása szüksége,s,~_a.:~
teget belklinikára, illetőleg a 2. § (l) be_~~zé!_ésélleD;erii
lített fekVőbeteg-gyógyintézet kijelölt -"OO~gyáSZa.ti 
osztályára kell beutalni . .Amennyiben kizárólag az ilkaF 
mazott külföldí antidiabetícwn· napi riieni:t.yiségé:D.ek 
megváltoztatása szükséges, a napi mennjiséget beigyó: 
gyász szakorvos (belgyógyász szakorvosi képesítéssel 
rendelkező körzeti, üzemi -orvos, csoportvezető belgyó
gyász főorvos;·- belgyógyász-szakrendelés) a járóbeteg. 
ellátáa-keretében is megállapíthatja. 

(2). Ha a h.'iilföldi antidiabeticum -alkahna7..ásii.nak 
szükségessége megszűnt, vagy az alkalmazott külföldi 
antidiabeticum helyett- más·. antidiabeticumot kellett 
megállapítani, . úgyszintén,- ha az alkalmazott külföldí 
antidiabeticum napi menny:iségét meg kellett változ
tatni, a beállott változásról a belklinika, a fekvőbeteg
gyógyintézet kijelölt belgyógyászati osztályának veze
tője (helyettese), illetőleg a belgyógyász szakorvos két 
példányban igazolást állit ki. Az egyik példányt a beteg
nyilvántartást vezetőnek adja át, a másik példányt meg
őrzi. A belklinika, illetőleg a belgyógyászati osztály a 
beteget a gyógyintézetből való elbocsátáskor - szükség 
esetében - ellátja legalább kétheti szükségletnek meg
felelő mennyiségű antidiabeticumma.l. Á- továbbiakban 
a 3. §-ban foglalt rendelkezések az irányadók.-

A fővárosi tanács, valainint li rriegyei és á megyei jogú 
városi tanácsók végrehajtó bizottaágai egészségüg~ 
osztályai kötelesek a működési területükön leVő gyógy
intézeteket, egészségügyi szerveket tájékoztatni arról, 
hogy melyik fekVőbeteg-gyógyintézete~ (fekvőbeteg
gyógyintézeteket) jelölték ki arra, hogy külföldi antidia
heticum alkalmazásának szükségesSégét igazolh.assák. 

G.§ 

Ez az utasítás az 1967. évi szeptember hó l. napján 
lép hatályba. 
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K.ÁBÍTÓSZEREK.RE~DELÉ§E 
'<-

l. §. 

·. 8 (V 12} BM-Eü. M: sZámú egjrilttes ·• .·• • 
:: (1) Az_ -1/~~-b~n felSorOlt _kábító~zerekne~ és.ka- -·· .'._

rendelet.m aJ.r.n . ~ k' zitményeknek (a továbbiakban: --.. ·:· 
bító~= :oé.s~ati célxa. a táraadalOmbiztosít~, . ··:' 
káblt 1_!~ ~-~ zté ·um és a közgyógyellátáa: terhére-
a Honvédell.l.ll l.lllSjo;sult (a továbbiakban:

tört.eno , ·.· 
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van forgalomban, a készítmény hatá.ser6sségét -, vala,.. 
mint a használati utasítást. 

(4} Kábitószarnek minősitett törzskönyvezett gyógy
szerkészítmény rendelésénél a készítmény ha.táser6ssé
gét arah számmal és hetiivel (pl. Morphinum hcLc inj, 
2% (duo per centum)], a rendelt'adagolási--egységek 
(inj., tabl., supp., stb.) szárrult pedig ronmi_",al és 
hetiível kell kifmi. Ha a készítmény csak egyféle hatás~ 
er5sségben vaD. forgalomban, a Vényen csak az adagok 
számát kell feltiintetni. 

(5} Magisztráfuan elkészitend6 kábltószer tartalmú 
gy6gyszer rendelésénél a gyógyszerben foglalt kábitó
szar .mennyiségét arab -·számmal és bett'ivel,· az adagok 
számát (Dent. tal. doses divide in doses) római szánnnal 
és betlivel kell feltiintetni. 

(6) Ha. az orvos a. kábítószert a- meghatározott leg
nagyobb egyszeri, illetőleg napi adagnál nagyo:bh·meny~ 
nyiségben rendeli, k6teles a vényen a kábítószer meny~ 
nyiségét az 5. §~ban megállapitott módon külön meg· 
erősíteni. 

(7) A vényen a használati utasítást pontosan, félre
érthetetlenül kell megadni. Ha sz orvos olyan használati 
utssitást kiván 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,· illet6leg tablettát vehet be. Ha az orvos 
a vényen használati utasításui "az orvoS kezéhez" sza
vakat tünteti fel, külön használati-utasítást adnia nem 
kell. A vényen használati utasításui "rendelet szerint" 
vagy "utaaítás szer:int"·-megjelölé.seket al.ksJma.Zt:lia:nem 
szabad. 

(8) Ha az: orvos összetett gyógyszerben ·a Tinetura 
opü, a Pulvis opii, illet6leg- az Extrs.ctum opii · kábít6-
szert betáffiriegészftés céljából rendeli és a rendelt össze
tett gyógyszer összmennyiségében a Tinctur8. opii -a 
0, 75 g-ot (45 cseppet) vagy a·Pulvis ópü·aO,OS g-ot; ille
Mleg az Extract um opü ;fi". 0,05- g-ot ·nem- haladj& meg, 
az (5) és a (7} bekezdésben foglalt rendelkezéseket-nem 
kell alkalmazni. 

2.§ 

(l) 'A társadalomb;ztositás, a Honvédelmi Miniszté
riuri:t, illetőleg .a közgy6gyellátás terhére; gyógyszerellá
tásra nem jogosult (a továbbiakban: díjtalan orvosi el-
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látásra nem jogosult) személyek rés~~ ká:?itószert csak 
nyomtatcitt vagy gumibélyegzős:feJléCeel .ellátott vény~ 
űrlapo:n szabad.rend!3lni. A._vényűrlap fejlécénektartal
maznia kell a21 orvos neVét, a:z .~orvos" szót·vagy a sZak
orvosi cún~t :és -a .magánorvosi .. rendeló _címét (község, 
Váro~;-.-utéa, há.~zám)·:-~-;.;-:.:-;· .-.. , .- _ · --

{2) Az orvosi.-vényt. tintával vagy-tintairónnal €igy .pél
dányban kell kiállita.ni~_A ·vényen. fel kell tüntetni a be
teg nevét, életkorát, lakáscímét éR rendelés keltét;vala
mint az 1. § (4)-{8) bekezdéseiben-foglal.t_rendelkezések 
szerint a rendelt :kábit6szert. Az orvos.-köteles .a sZabály
szerii~ kiáJ]i:t_ot:t .. séQ._yen-:_a_ -nevét --olvashat6an __ aJA.irni 
var&~ -kézjegyév_el_és_'néY:b:élyegzőjéife~_l~y:o~atáv~ 

e"f:~ k~rháza~ é~- ~-klinikák·j~~~eg~szakrend~lés~Ín 
a díjtalan 9_rvosi ellátáara nem-Jogosult betegekrészére 
a--kábítószert a kórház .(klinika) .v~nyúrlapján kell ren
delni. A_.vényt-a rende~6orvosnak ?l~áshatóan ~kell 
írnia_ és el-kell látnia,.a- kórbAz (klinika) bélyegz6Jének 
lenyomat ával. 

3.§ 

Ha az-Orvos az_ "brvosi tás'kaJa~:_i-ési.érB reil~el k~?itó-.: 
szert, a ·vén~n;: a_, kábítósze(__ ne_vé,t, : wehD:~~t 
[l.-§_ (4} és (5) bek~] és'az .~orvosi_t~~a rés~"_s~fl,V:_a~t 
kell feltünte~nie. , __,~ -

(l} Kábítószert 
vényűrlapo~ kell 
talmazn:ia kell az 
nevezését és 

az 
az 
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4.§ 

5.§ 

Ha az orvos, illetőleg az állatorvos a már ·kiállított 
vényen változtatást (utólagos 'javítást) eszközöl, ezt a 
javított részénél külön _meg kell erősítenie, éspedig a 
kábítószernek díjtalan orvosi ellátáara jogosult.-,beteg 
részére rendelése esetében - a vény-mindkét'példányán 
- kézjegyével és hivatali bélyegzőjériek lenyomatával, 
a kábítószernek díjtalan orvosi ellátáara -nem jogosult 
beteg részére rendelése· esetében Olvasható aláírásával, 
vagy kézjegyével és névbélyegzőjének lényomatával, 
a kábítószernek állatgyógyászati célra -rendelése eseté
ben kézjegyével és hivatali_ béljregzőjének lenyomatávaJ.. 
A kórházban {klinikán), illetőleg a.z Állatorvostudomá.
riyi Egyetemen_ vagy -állS.tkórházban kiállított' -vényen 
eszközölt változtatást a javított résznél a vényt kiáJJ.ító 
orvos (állatorvos) olvasható aláírásávalikellmegerősiteni. 

6.§ 

(l) Ha a betegriek tíz napnál hosszabb időn át folya
matosan és rendszeresen-kábítőszerre vi.tn,sziiksége, az 
orvosnak a vény - a kábítószernek díjtalan orvosi_ ellá
táBra jogosult beteg részére rendelése .esetében a .,Má
solat" jelzéssel ellátott vény hátlapján· fel-kell tüntetnie, 
hogy a beteg részére- a kábítószerből el6i-eláthaitólag 
mely időpontig~·milyen időközönként, milyen mennyiség 
szükséges. Az orvos köteles egyben a beteget. (hozzátar
tozóját) felhívnf arra, hogjr a vényt-a kábítószer kiadá
sának engedélyezése végett a beteg lakóhelye szerint 
illetékes járási, járAsi jogú városi, illetőleg városi (fli· 
városi) kerületi tanács végrehajtó b~ttság8. egészség
ügyi osztályának,_ illetőleg Csoportjának (a -~oV:ábbiak
ban.: elsőfokú egészségügyi -hatóság) 'mutassa be, -a··.ká~ 
bítószer kiadásának engedélyezése ·után -pedig -a vényt 
hozza vissza a-vényt:k:iállitó orvoshoZ. · 

· (2) Az elsőfokú egészségügyi-hatóság a kábitósZer:ki
adásának: engedélyezése előtt ellenőrzi, hogy- a bemuta· 
tott vényt az orvos a jelen utasítás: rendelkezéseinek 
megfelelően állitotta-e· ki. A vény szabályszerű-kiállitása 
esetében az elsőfokú egészségügyi hatóság:a.vény-- a 
kábítószernek dfjtalan orvosi ellátásra--jOgosult -beteg 
részére rendelése esetében a "Másolat" jelzéssel ellátott 
\Tény - hátiapjáira rávezeti, hogy a gyOgyszertár. a ren· 
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delt kábítószerblSl mely időpontig,: milyen időközön" 
ként, milyen wennyiséget ·adhat ki. - . , . . 

(3) Az elsőfokú egé..ségügy.i ható.ságckábitószer,folya
matoa' ki.adÁeát legfeljebb ,háromhóllapi idQt~ari:rra ·en~ 
gec?:élye~~i. Ha az·:·ol'Vós.:n:~pit~ sze~t- ~-~
tegnek -,három- hó;napon· tül:'lS· -szüksége- van a .káb1tó~ 
szerre, úgyszintén· ha. az orvos 'llleg~apitása- s~rint a 
beteg-- gyógykezeléséhez-- ·az engedélyezett" kábltószer 
helyett-más.kábítószerre, vagy a.z.engedélyezettnél ~ar
gyobb mennyiségű ká.bítószerre van folyamatosan szük
sége, cc.., e]sőfokú,cegészségilgyLhatóságtól,újabb enge· 
délyt•kell'kér<ú' ,, '•'' • c cc c i c c ' c., .. •''· .. _, 
c'(4)c•Az elsőfol&·:egészségiigyi hatóság kötel<>:c.Bckábi' 

tószer Jtiadásának engedélyezéséről,.,az-,engedely~:~neg
hossZabbításáról és az engedély esetleges -m6doaitásáról 
megfelelő .-nyilván.tar.tást _ve~tni._:A ~yilvánta,rt~ a 
Belügyminisztérium:: ellenörzo·-. -s~rvemek-- .betekintés 
végett rendelkezésre kell bocsátani. 

Az orvosi vényen rendelt kábítószernek 
közforgalmú gyógyszertárból kiadása 

8.§ 

(1) Az orvosi_ vényen rendelt kábítóSZ'/frti8'k'""'i, kÖzfor· 
galrnú gyógyszertárból történ6 kiadására 8.z · egyéb 
gyógyszerek kiadására vonatkozó rendelkezéseket az 
alábbi (2) és (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni. . . _ , 

(_3) Ha az orvos a reridelt ká.J:lítósZer ID4(nnyiség~·(és 
adagolva kiadandó kábítószernél az adagsZámot nem az 
J,. § (4) és (5) bekezdésében_foglalt rendelkezések s~t 
tűntette fel a vényen, vagy ha a rendelt kábitOszer egy. 
szeri vagy napi adagja a megállapított _legnagyobl;l ada· 
gokat meghaladja és ezt az orvoS a vénye:ó. az _5. -§~ban 
megállapítOtt módon hem erősitette meg,_-- úgyszintén, 
ha az orvos a _vényen a használliti utasítást_ nem aZ I. § 
(7)_ bekezdésben foglalt rendelkezés Szerint tüntettS fel, 
a közforgalmú gyógyszertár a kábítóSzert cs'ak ,~StS:tim", 
,.Cito" vagY "Periculum in m'ora" jelzéssel_tört~nő ren· 
delés esetén adhatja ki,_' akkor is csak legféljebb olyan 
összmennyiségben, amely a (}yógjsze~köny'vben meg
állapított legnagyobb napi adag?t ·ne~ haladj8.' meg. 

(3) Ha az orvos az erre -vonatkozó rendelkezések el· 
lenére a vényen a beteg lakásclmét, a beteg 'életkorát 
vagy a rendelés keltét elmulasztottafeltüntetni~ a_gyógy
szerész a vényt átadá személyt61 megkérclezi. a hiány· 
zó adatot, azt a vényre .rávezeti, aláirásával m~:~gerő
siti _és az így kiegészített vényre kiadja a kábítószert. 
Ha-a beteg lakáscfme-,,BM orvosa" vagy "HM orvosa" 
felixatú bélyegző lenyomatával ellátott.-vény~_-_nincs 
feltüntetve, a rendelt kábítószert a. beteg la~c~ének 
feltüntetés~_ Ilélkül k~ll kiad.r4! 

(4) A kiadott kábítószer_. átVételét a-_ gyógyszer át
vevője a vényen-a kábítószernek dijtalan orVosi el· 
látásra jogosult személy részére rendelése' esetében a 
vény mindkét példányán - aláirásával- éa ··a izemélyi 
igazolványa azámának fel!Jülntetésévid· igazolja. -.A..'.Bzemé
lyi igazolvány 'azámának helyes felt!ll,ntetéaét 'a- gyógysze· 
rész ellen/Yrizni köteles~ A "BM 01"008a". Vagy ·a ,;,HM·or· 
vosa" feliratú bélyegző __ lenyom.aJ,á_pal -ellátott vényeken a 
.".".,ay; igawlvány számát fe/iametni _,..". kelL 
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9.§ 

(l) Az ·alslífokú egészségügyi· bat6ság engedélyével 
nllátott vén~ kábit6szert C,<;;ak ugyanaz a közforgal~ 
mú gyógyszertár adhatja }rl folyamatosan. _. 
· (2) A díjtalan-·oryosj _ ellái!ásra. jogosult személy részé

:re rendelt és az els6.f0kú, egészségügyi hatóE)ág ~tal,en
gedéljeZeit __ 'ká]l{t6Siier~, _·a, ._l;ö~f<?:r:gBJmú _ gyóg·yszeryár 
első izbert az els6fokú _egés7..sé~- ha,tóság engedélyé~ 
vel és az olvos -llriJ-vánt"a:rftB.sának' _sorsz_ámával ellátott, 
két példányban_ kiállít~~t _vénYre,--a~ tO~á~~i~ban_;pe
djg _,az __ q~YO..E/ ... r:.é,.EJ~rf?l,_<-a-~,,~lsőf9~ e;geaz<>eguzy.t ~t~Ság 
ált~Liili3gál1}1P#o~~---jcl{)~ö _ _zö_D:k;~n~. ~ét: péJdán~l?an s~a;
b~JyS_ze~e:q.)fÍBJll~o~t:_~nyr~- a(lja __ ~~------ ·__ _ ." _ > · 

(3)" A díjtalan orVosi elM.t~~-nem j{)gositlt __ szemely:t:é~ 
s~ere-~rellde~t és az eJsőfokú egészségügyihatóság által 
engedélyezett ·kábítóSzert_· a. közfo~ú _ gyógyszert~ 
az _elsőfokú egél;>zségüiDd hat6ság_ erigedélye_7..é~vel és 
az orvos nyilvánta-rtásának sors_zám_áva~ ellát'o~_t vénY:~ 
re adja _ki folyamatosan. A ~6~rtár a ~áp~tó_szer~ 
nBk _els{5- ízben :történ6 kiB,dásakor a vén_yt vis:Sz~tartja 
és aifuak alapjáll. a kábitó~zert a beteg résZére áz első~ 
tokú--e~s-zségügyi hatóság által engedélyeZett_ idt?kö
ZökbeJ?,, _aZ_engedélyezett m~yiségben .k_i-adja;: A:-k~: 
Mtó.Szer áiVételét és_ ai átvétel_id5pontját az átv'éj.:') __ ,a 
v&iy Mtlapján ·-:- hely ~á.Úy'ában a vényh~z erősit8tt 
paPirlipon_--, ~a~lja_ a~ ~írásával." -... - .. '-~- --_.-, -. , 

·(4) A k~!rl'orgalmU·_gyogyszertár ~:Ukodésenek ldm~
lenes _szüneteltetéSe _esetében a gyogyszert_ár ve~tőJe 
köteles a'SZüneieltetés tartama alatt kiada.D.dó gyógy
sZeréket él5re eik~sziteni, met6leg-előkéSzíteD.iés_ a~O:~ 
kat a. vÓnatkoZO vényekkel _égyiitt -jegy-zőltönyv kiSé_: 
retében S: __ helyette~t6. -k<?_zfC?rgahnU -.ltY?gysz~rtár _ veZ~~- . 
'Mjéliek- átadni.· L\ helyetteS.ftlS _ gy6gyszertá.r _ vezetŐJe 
az- &t~ett-kábit6szerekről a szünetel6 gyógyszert~ m'li
ködésériék újbóli -megkezdése---fiapján·--els'zámbl--ez' :Utób~ 
bi gyógyszertár ;vezetéS jének:-___ _ _ _ - · 

(5) Ha _a.: beteg :(hozzátartoZója) bárniely-okból fel 
nem használt kábítószert a.-közforgalmú gyógyszertár~ 
nak. visszasZolgáltat,"· -a gyógysz~rtár -~ visszavételrlSl 
jegyzőkönyj::_et:. k~szit. A jegyzőkönyvnek- a·. :következő 
adatokat kell tartalmaznia:- az átvétel id6pontja,_:a be
teg neve és lakáscfme; a.z" átvett kábítósZer neve ·és 
mennyisége.--A ,jegyz6könyv_et_-,a _kábítószert :visszahozó. 
SzeJ?-éUjrel a1á ... kell- · fratilt ·A- viSszaho:7_.ott kábítószert . 
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mint selejtanyago t a jegyzőkönyvvel együtt annak meg
semmisitéséig a kábítósz-er-szekrényben elkülönítve meg 
kell.-őrizni. 

10.§ 

(l fA közforgalmú gj-ógyszertárikb~_ mindm,~;r..vé~;ft~ 
amelyre kábítószert adtak ki, _visSza kell tartani. A visz
szatartott vényeket - a díjtalan orvosi ellátásri'l. _jq· 
gosult személyek-részére _két példányban kiállított. vé
nyeknél a ~,Másolat" jelzéssel elláto-pt .vétlyeket - Sor: 
számozva és összefűzve két é'\lig_ meg- kell_őcizrii. A Vé
nyak sor{'zámozá.sá~_ minde~- :n:ap~ári_ év b~ . újból_ k~:tll 
kezdeni. 

(2) Azokat a vé:Uyeket ("Másolat" jelzéSsel ellátott 
vényeket), amelyeken az orvos Tinetura opii vagy Pul
vis opii, illetőleg Extractum opii kábítószert tartalmazó 
olyan összetett gyógyszert rendelt, amelyben az emli
tett kábítószer összmennyisége nem haladja meg az 
l. § (8) beke7.désében meghattkozott mennyiséget, sor
számozás nélkül a 14.__§ (3) be~ezdésében"'megállapit-ott 
időpontig meg kell őrizni. 

A közforgalm~ gyógyszertáiáb.J.: 
kábitóezerekkel való ellátása; 

a közforgalm~ gyógyszertárakhan ·· 
a kábitóezerek njilválltartása, .. 

tárolása é~ elszámolása· 

ll. § 

(l) A közf01~galmú- gyógy~zertá/~ ~ies Mbitó
szereket RZ erre a célra ren.;lszeresitett megreJ+d_elő~t
ben levő rendelólappal a megyei (fóv/irosi)_ t{máes .gyógy
s_zertári közp_ontjának (a_ továbbiaJd;>ani: -gyógyszért~i 
~özpont) gyógyszerraktáráb61 szerzi ~. 

(2) A megrendelőlapot másolópapir.- alkali:nazáBáVal 
három példányban kell ·kiállítani._ -Az elSő (f~_.színú) 
~ldány a megrendelőfüzet ben_-marad, a-máSodik ._(Sár
ga·szinű) és a·harn;>adik_-(kék szinű)·példányt a gyógy· 
szartár- vezetlSje ~ ír!.egküldi :a gy{lgy<;zertári- ~-özpont 
gi6gyszeiT8ktárru?.a,k. A gyógysZertári ._kö~pórit: gy6gj--
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szerra.ktára a sárga szinű példányt visszatartja, a' kék 
szinű példányon· pedig' feltünteti- a leszállított_ k~bit6-
szerek mennyiségét é_s azt. igazolásával ellátv:a :vt_ssza-
küldi a közforgalmú giógyszertárnak. . . ' ' 

·(3) -:aa, á ·leszállított kábítőszerek mennY:Isege?en e}
térés·_ mritatkózik:, __ erről három ~éW_~Yl?an,_Je~zo
kOiiyVet· kell· késZíteni.- A jegyzőkönyvnek _ -tart~a~
nia kell az észlelt menílJ7iségi eitérésre. vonatkozo ada~ 
tOkon felül_ a csoinagoláSon-feltün~etett_~_a:t;okJ:tt ~pl. a 
gyártó, esetleg--~ fol'g~()mJ:>aht>z?- nevét,_ a gyárt~ ~zá;' 
möt,·a _Csomagoló és az_:~enót nevét., az esetleges,~
'"''·ti szá.xriot) is.'A jdgyz5könyv: egy példányát a gyogy· 
-~~-ikban·:meg·Ken ~~,'-kéifP'éldányát--~~ rile?_~en 
küldeni a gyógys~rtári _ közpcmtnak a s~_seges ~téz-
kédéS megtétele végett.' -

am po 
(4) A 

tári--éV 
'·zott· 
lapóh 

évben mint nyitókészletet kell a kábítószer.;nyil~t(l,r:of_ 
tási lap "bevétel" részében --:- az előző. éVi_ adaioktól 
megfelelően- elkülönítve (egy .sor kihagyásá.val).~:·.--:.:,-fél~ 
tüntetni. Az előző évi- kiadások lezárása után- a_ kö_v:et-~. 
kező évi kiadásokat új oszlopba _kell bevezetni. -, ·-

13. § 

A kábítószereket erősfalú és biztonsági zárral ellá
tott szekrényben vagy fiókban kell tartani. Szükség ese
tében a kábítószerek a kétkeresztes szerakkel közös szek
rényben is· tárolhatók~ de cs_ak külön polcon vagy 
fiókban. 

14. § 

(l) A közforgalmú gyógyszertárakban a kábítOszerek 
kezeléséyel járó anyagveszteség _ (porlódá,s, száradá,s~ 
bepárolgás stb.) címén - a jelen utasit~ alkalmazása 
szempontjából - po~ok esetében legfeljebb 5%, folya
dék esetében legfeljebb 10% ~olható el. 

(2) Ha a közforgalmú gyógyszertár kábítószerkészle
tének ellenőrzésekor valamely kábítószer- készletében 
az (l) bekezdésben meghatározott kálón {a továbbiak
ban: káló) felüli hiány mutatkozik, erről négy példány
ban- jegyzőkönyvet -kell késziteni. A jegyzőkönyv·.~gy 
példányát az ellenőrzést .. végző kiküldött-veszi át~ két 
példányát a· gyógyszertár vezetőj€1 .köteles megkük4mi 
a gyógyszertári központnak, egy- példányát pedig a 
gyógyszertárban kell megőrizni. A gyógyszertári ·köz
pont a jegyzőkönyv-_ egy_ példányát megkiildi a .megyei 
{fővárosi) tanács végrehajtó bizottsága , egészségügyi 
osztályának. _ ~ 

(3) Ha közforgalmú gyógyszertár kábítószerkészle
tének ellenőrzésekor a Tinetura opti, a Pulvis opii és az 
Extractu:m opü kábítószerekből kálón felül hiány nem 
muta.tkozik, a !Q. §-(2) bekezdése alapján visszatartott 
vényekre kiadott kábítószerek mennyiségét &>: .kábító-
szer~nyilvántartási -lapokra rávezetni; -nem ___ .k:ell és: a 
visszatarlott vényeket az ellenőrző közeg jelenlétépen 
meg kell semmisíteni. Ha pedig ezekből a kábítószerek
ből kálón felüli hiány mutatkozi.k:;-a.lO. -§(2} bekezdése 
alapján visszatartott vényekre_ kiadott_· kábítószerek 

egy tételb l.l a kábítószer-n'yilvá.ntartási 
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lapokra_ pót~ólag rá kell vezet~-és -a visszatartott vénye~ 
ket egy-so'rsZámrnal ellátva_.:a -10~ § '(l) bekezdéSében 
megállapított--rendelkezés_- szerint .·két éVig még·'kell 
őrizni. Amennyiben-· ·az emlitett ~Jmbítószerekből · a··visZ.. 
szatartott vén'yek: alapján-kiadott -kábítószerek mennyi
ségérÍek· a kábit_~~zer-_p.yilvá~tar:jjá& lapokra rávezetése 
után is kálón felüli hiány_ mutatkozik, a (2) bekezdés
b~Il foglalt rendelkeZés szerint kell eljárni_. 

15.§ 

-~lr_H~- ·a J~á:bit9.S~~----J-'e~1éSe, tál:óhúi~_-~ö_Zbyn ·a·;K;á)lí~
tószer· mennyisé~ben: bármely okból _(törés, lris~rÓ'~-
dás stb. -rniatt) veszteség (hiány) állott elő, a közforgal
mú gyógyszertár vezetője· köteles erről három példány
ban jegyzőkönyvet készíteni. Ajegyzőkönyvnektartal
rllaznia kell a:kisZáródott, használhatatlanná.< vált vagy 
megsemmisült kábítószer nevét~és mennyiségét, a Vesz
teség -bekövetlre~nek }~:.örülmép.yét é~ időpontját. 
A jegyzőkönyV· két példányát a -.gyógyszertár- vezetőjé 
megküldi a ~ógyszertá:ci:· közpofitnák; ._amely-- -az egyik 
példányt a·mégyei (fővároSi) ,tanács--Végrehajtó -bizott
sága egészSégügyi osztályához továbbítja.-

(2) :A' megSémiaisült· , kábítószer-· menil$s'é~t- s.' ~vo~ 
natkazó · kábitószer-nyil~tartási 'lapon ·--a_ ',;kiadás'' 
rész~n fel kell'tüntetni, a jegy~k(jríyYn,~;k a gyógyszet:·
tárban vissZ&tartötlf példanyát epodig --"'" mllit kiadaBi 
bizöhYlá.tot ___;.:a inegfelelő'Sörszámmal-8llátva a vények_· ___ ·, 
közé kell helyezni~·;_ ' · 
--·-'{3) A- hasZnálhatatlanná-:vált- (meg_ nem: ·semmisüJ.t) 

kábítószert -ÖSSZe ·kell' gyújteni , és ::mip.t, ,·Selejtanyagot 
megserm;nisitésig ·:"Si·· kH.bítószer-szekrén:yben elkülönít~ ·_: 
ve meg kell őrizrii. . 

cL_. 

' ~ '' ·;'·".' 4c\\i'§ •. 

Ha a közfÜi-gá.lmU- gyó'gys~rtái'-·bárlliely-c ;k[>ói lnlii>• c 
történő --ki vonás 

a_ gyógyszertárnak visszaküldeni. A szállítójegyzékeket 
a kábítószer-nyilvántartási· lap' kiadási, illetőleg bevé
telezési bizonylatként meg kell őriZni. 

A gyógyintézeteknek kábítószerekkebvaló 
ellátása; a gyógyintézetekben 

a kábítószerek nyilvántartása, kezelése 
és elszámolása 

17. § 

(l) Az intézeti gyógyszertárral· vagy gyógySzerész 
által vezetett gyógyszerraktárral rendelkező fekvőbe
teg-gyógyintézetekben - ide- nem értve az egyetemi 
klinikákat - kábítószerfelelős .az intézeti gyógyszertár, 
illetőleg a gyógys_zerraktár vezetője. AZ 'egyetemi kli
nikák-on- kábítószerfelelős a· klinika gyógyszerfelelős -or· 
vasa. Az egyéb fekvóbeteg-gyógyintézetekberi ·-az inté
zet vezetője köteles kábitós~rfelelc5s orvost kijelölni. 

(2) A kábítószerfelelős _feladata a kábítószerek be
szerzése iránti intézkedés, a b8szerzett kábítószerek 
nyilvántartása és gondoskodás arról, hogy a fekv6be
teg-gyógyintézetben_ a,kábítószerek kezelése,- tárolása, 
a betegekhez való eljuttatása és elszámolása a jelen uta
sitás rendelkezései szarint ·tá'rténjék. 

(3) A kábítószerfelelős köteles -éVenként· legalább 
egyszer a -fekvőbeteg-gyógyintézet _valamennyi fekv6-
betegosztályán _a kábítószerek kezelését (tárolását)- és 
nyil:vántartását-(elszámolását) ellenőrizni.- Az ellenőrzés 
megtörténtét á kábitószer-'nyilvántartái:>i -lapokOn ·az 
időpont feltüntetésével és aiMrásával igazolnia kelL 

(l) Az intézeti gyógyszertár a kábitószeleket a Gyógy
áruértékesítő V állalattól :Vagy a-- gyógyszertári-- köZ.. 
pont gyógjrsze!Taktárától szerzfbB. A -beszerzésre a 1-1-,_ § 
(l) és (2) bekezdésben foglalt rendelkezések az irányadók. 

(2) Az intézeti gyógyszertárral nem rendelkez6 fekvő
bet_eg-gyógyintézet a betegellátáshoz siükséges kábitó
szereket a GyógyáruértékeSítő V állalattól, a gyógyszer· 
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tári központ gyógyszerraktárá tól,· közforgalmú. gy6gy·. 
ezertárból Vagy-- intézeti-, gyógyszertár ból: .-szei'zi- be. 
A kábitószarnek a Gy6gyllruértékesító V állalattól vagy 
a. gyógyszertári központ· gyógyszerraktárától-való -be
szerzésére a ll. § (l) és (2) bekezdésében fogialt rendel
kezések· az irányadók .. A_ kábítószernek közforgalmú 
vagy c intézeti' gyt?~.á.r~l;. ;~Ó;~beszeJ'zése. a. _szük
séges pé!dénySZJ\>;nban. kióllitott megrendelőlappal tör
ténik. A, ID.~eit~előlB.J;l'?n fel kell tüntetni P, fekvőbeteg
gyógyfutázet megneveZéSét, a. rendelés·keltét, ·valamint 
az !. § ( 4)-(6) bekesdéseiben foglalt rendelkezések sze· 
rint _a rendelt ká.bít6szert. Az aJá.írt·megrendelőla.pot el 
kell látni a .. fekvőbeteg.:gyógyintézet bélyegz6jének le
nyomatávaJ. 

(3) Ha .a leszállitott·-:kábitószerek mennyllíégébeá el
térés mutatkozik értelemszerűen a. lL.§ (3) bekezdésében 
foglalt rendelkezés szarint kell eljá.rni. 

(4) A .. gyógyintézet betegellátó osztálya kábitószar 
igénylése esetében &z orvos ·az._ igénylő_ lapon az l. § 
(4)-( 6} -bekezdésében .. foglalt rendelkezéSek szarint kö
teles a ká.bitószert.-feltüntetni. 

19. § 

A-kábítószereknek. az· intézeti gyógyszertárakba.n,_-.:a 
gyógyszerraktárakban •c és _a· fekvőbeteg-gyágyintézetek 
fekvőbeteg-osztályain · történő ·kezelésére (tárolására) és 
nyilVánta.rtásá.ra (elszáinoláaá.rá),- valamint- a-:kezelés- és 
a nyilvántartás ellenőrZésére :az; egészségügYi inté~é
nyek gyógyszerkészleteinek nyil'vá.ntartására_ -és, elszá.! 
m.olására- vonatkozó· -rendelk-ezések-' az·:- irányadók 
alábbi 20, és ~l. §-ban foglalt kiegészltésekkeL · 

20.§ 

Az intézeti gyógyszer:tárakba.n. a kábítószerek -kezel.é- ·:J:<: 

sével járó' anyagveszteSég (porlódás,~~~:~:~:!hifíl gás .stb.) cím.ép. -,_-_a- jelen -utasítás 
pontjából-porok esetében legfeljebb -3%,
tében ~dig Jegfeljebb 8%- számolható- el. 
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21.§ 

(l) Az intézeti giógyszertárral vagy gyógy8zérész ál
tal vezetett gyógyszerraktárral nem <rendelkező fi k Ő· 
beteg-gyó~tézetben a beszerzett; valamint a ·r:~ő
be~g-osztál;vokn:ak átadott kábítószereknek gyógyszer
nyilvánt~rto lapon történő nyilvántartááiíi6l~'i!Fkábitó
szerfelelos orvos gondoskodik. 

(2) A fekvőbeteg-gy6gyintézetek egyes fekvőbeteg
oszt~yain a gyógyszerfelelős orvos kezeli a kábítószere
ke~ es gondoskodik az osztálynak kiadott kábítószerek 
nyilvánta.rtásáról.· - -. , 

22. § 

(l) Az Országos Mentőszolgálat kórházánál és mentő
állo:r:ulsainál a ~7-21. §-okban foglalt rendelkezéseket 
kell ertelemszeruen alkalmazni az alábbi bekezdésekben 
foglalt k.iegészítésekkel. 

(~) A kábítószereket a megyei mentőállomáaOk a me~ 
gyei vezető ment6állomást61, a megjei vezető- mentő
áJlomások és a budapesti mentőáJlomások az Országos 
Mentószolgálat központi raktárától igénylik az erre. a 
célra rendszeresített ,.Igénylés" c. lír-lappal. 

(3) Az Országos Ment.őszolgálat központi raktárának 
kábítószer-ellátására a 18. § (l) bekezdésében foglalt 
rendelkezések a'z ~ányadók. 

23. § 

.. (l) .A járó.beteg-ellátás · intézményei (rendelőintézet, 
uzerm orvost ~ndeló stb.) --a-.betegellátáshoz sZükséges 
kábítószereket - a (2) bekezdéSben foglalt k.ivétellel
,.pro ambulancia'" gyógyszerigénylő könyvvel szarzik 
be. ~ rendelvényt - másolópapír al.kalmazásával -
annyt példá:'yb.an kell ~tani, .h?SY két _példany a 
kábftószer kiadasakor a gyogyszertái-ban mara.dliaáson. 
A rendelvényen fel kell_tüntetni aZ 'iniéZrliény n:éVét és 
po~tos címét, ~ rendelés-keltét, ·a rendelt· kábft6sz9r ne~
vét, valamint az l. § ·(4)-(6) ·bekezdés'eib6n fogialt :t!e"n
delkezések szerint a kábítószer-l:nerinyiségát és áZ -adag. 
szám?t. _Az ~láírt rendel~ény valamennyi példáriyát--el 
kelllatro az mtézmény htvatali bélyegz6jének Ienyoma-
táva.l. ,._ -
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(2) A fekvóbeteg~gyógyintézet járóbeteg·szakrendelé
se, valm:nint a kórház~rendelőintézeti egységben műkö· 
dó rendelőintézet & kábítószert olyképpen szerzi be, 
mint· a fekvőbeteg-gyógyfu-tézet -f~kvőbet8.8"-osztBlya.~·. 
_ (3) A l)eszerzett és a betegellátáBhoZ.·fel.használt ká
bitósierekről nyilYáhta.rtáSt kell vezetni. 

24.§ 

Az intézeti .gyógyszertál'akban, a_ fekv:Qbeteg-gyógy-· 
intézetekgyógyszerraktárában ésfekvQ};M:rt;eg-osztáJyain; 
valamint a- jár6bi3teg-ellátás futézményeiben a kábitó
szereket zárhat6 szekrényben, a többi gyógyszerektóÍ, 
elkülönítetten kell tartani. 

25.§ 

A fekvóbet8g-gyógyintézeteknél- ,és_- a já.róbe-teg~·eriá
tás intézményeinél a,l4. §.(2) bekezdé.sében,·a 15. §,ban 
és_-a 16. §-ban. foglalt rendelkezéseke_t értelemszerűen 
alkalmazni kell. 

26.§ 

A -17-2Í~ §-okbs.n és a 2~25."§rokb~~ foglalt ren~ 
delkezések értelemszeriien kiterjednek áz állategészség- · 
ügyi intézményekre is. · 

A kábítószerelaelejtezéoé é8 megaemmisitéoe 

· 27.F 

, _{l} i -k~bit6szeiek i~i~j~~sét- S:_ -kázr~rgiilinú éS_ az 
iÓ:téz8ti gy6gisze_rtárakban, ,_tov~bbá, s. fekv6b~_t,eg~;
gyógyintéze:tekben' és a járQbe~eg-ellátás- ~téZIJ?-ény~~7 --
bet}_. v_alamin~. az áll!Ltegészségügyi intézménYekben-~-~
szakmai ·szempontok_figyelembevételév61 folyamátosan 
kell végezrii~ ··"'' .,.- - - --- · -

(~) A .selejtezet~ ká_bitószereket .·::-,-ideértve _-a..J6járt;_._
gyógyszereket is- azok megsemmisitéséig a többi.-Jmo. 

692 . -, 

bítószerrel egy szekrényben, de a-zoktól megfelelően l 
különftve kell megőrizni. 6 

• 

(3) A selejtezett ~~bí"tt?szereket évenként egy ~Ín
mal ~ell m~s:mn;mttem. A megsemmisítésnél jelen kell 
~en~e _az ~tez;neny vezetőjének (helyettesének) és a 
..,~rületileg illetékes megyei (fővárosi) tanács végrebajtó 
b~.zottsága egészségügyi osztálya által megbizo~zak
kozegnek (pl. gyógyszertári központ szakközege). 

(4) A selejtezett kábítószerek megsemmisítéséről 
megfelelő példányszámban jegyzőkönyvet kell készí
t:~· ~ jegyz?könyvnek tartalmaznia kell a megsemmi
sit-es ldőpontJát, a megsemmisített kábítószerek nevét 
é.:::. menn~ségét, -valamint a megsemmisités módját. 

(5) A Jegyzőkönyv egy példányát· az intézménynél 
meg kell őrizni, egy példányát pedig meg kell küldeni--a 
megyei (fővárosi) tanács végrehajtó bizottsága egész
ségügyi osztályának. 

~Ei)~ ~e~yei (~óvárosi) ~anács végrehajtó bizottsága 
~?Bszseg;ugyr osztálya a beerkezett jegyzőkönyvek_alap
Jan a targyávben megsemmisített kábítószerekről hér 
rom példányban tételes kimutatást készít. A kimutatás
ban intézményenként kell feltüntetni a megsemmisített 
kábítószerek nevét és mennyiségét. A kimutatás egy 
példányát a megyei (fővárosi) tanács végrehajtó bizott
sága :gészs~gügyi osztályánál meg kell őrizni, két pél
dányat pedig legkésőbb a táJ.•gyévet követő év február 
hó .1. napjáig meg kell kiildeni az Egészségügyi M:inisz
tériumnak. . 

Záró és hatálybalépteto rendelkezések 

28.§ 

Kézigyógyszertárban kábítószert- készletben tariani 
nem· szabad. 

29.§ 

. (l) A gyógyszerminta-vételezésre jogosult szervek 
,_,~;':-' \ Igazolt szakközegeik útján ellenőrzés céljából a kábitó
:_--:~::- szarekből mintát vehetnek. -A mintavétel megfelelő- el
J~L\ ·· ismervény ellenében történik. 
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(2) A kábít6szerekből vett ~tákat záJ:'ha~ó hel~r~~· ~ _ 
többi gyógyszermintától. -ell...--ülönitvo;:r-. kell_ megor-Izru~" 
Megsemmisitésükre- a 27.•.-§: (3)~( 6) :_?ekezdéseiben -fog
lalt rendelkezések az irányadók;· 

tó:Szerkészlet 
kábítószerek 

30.§ 

veket két évig meg kell őrizni. _ _ -. ' 
(2) Az Orvosi Vények,: valamint.a }5; §'o(2) be .. ke><iésé

ben -említett jegyzőkönyv megőrzésere a ·10.- §~ban 
laJt rendelkezések az irányadók. 

31.§ 
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(2) Az 5/1957. (XIT. 14.) Eü. M. számú rendele;t-Vég~ 
rehajtási tárgyában kiadott 2/1958. (Eü. K. !.) Eü. M, 
számú utasítás, a kábítószerszállitási ·engedélyek :táa:
gyában.Jriadott 183.061/1959. Eü. M •. szá.mú utaaitru., 
a 2/1958. (Eü. K. 1.) Eü. M. számú utaaitás módoSitá.
sáról szóló 13/1960. (Eü. K. 7.) Eü. M. szá.mú és 29/1963, 
(Eü. M. K. 18.) Eü. M. szám.ú utasitások)-~valamint a 
85 289/1959. Eü. M. szárnú és a 113/1956. (Eü. K. 2.) 
Eü. M. számú utasításnak .a kábítószerekre vonatkozó 
rendelkezései hatályukat vesztik. 

LEPONEX RENDELÉSE 

Az EgéSzságÍI{Jyi Mini.sztérium 85.748/1976. {Eü. K. iB.) 
Ei~M BZámú közleménye a Lepotiex tabletta forgalomha 
howtalának módoBításáT6l 

A Leponex tabl. a 26/1975. (Eü. K. 16.) Eü. M. számú 
utasítás 2. sz. mellékletébe 1976. szeptember 15-i ha
tállyal felvételre került: 

00 ++ Leponex tabi. 
00 + + Leponex ta. b l. 

25 mg 50 X Ft 179,20 
100 mg 25 X F6 228,90 

Kizárólag ideg- és elmegyógyászati fekvőbeteg-gyágy
intézeti osztályon törtánt beállitás és az osztály vezető 
főorvosának javaslata alapján rendelhetik az ideggon
dozó intézetek, valamint az ideggondozói feladatkört 
ellátó szakrendelések. A vényerr a javaslatot adó inté
zet nevét és a javaslat keltét fel kell tüntetni. 

A terápia megkezdése előtt minden betegen teljes vér
kép készítendő. A terápia első nyolc hetében négyna
ponként, további négy hónapon át hetenként, majd 
kéthetenként kontrolláini kell a lenkocyta- és a 
thrombocyta-számot. Amennyiben két viz.sgálat között 
a leukocyta-szám fokozatos csökkenése mellett az ér
ték 3000/mm$-re esik, a Leponex-terápiát azonnal meg 
kell szüntetni. 

A Leponex-terápia alatt kéthetenként teljes vérkép
ellenőrzést kell végezni. A terápiát akkor is meg kell 
szakítani, ha ez a viw::gáJat értékelhető eltérést mutat. 

A Leponex-terápia megszakításakor - a vérképző
rendsZél' károaodása :tniatt - kerülend6 a LeponeXnek 
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fenotiazin, _ típusú vagy általában -·triciklikus· major-
tra.nkvillánsoklml_történő -helyi:lttesitése;. · / ._> .. '. 

Leponex-kezelés .aJ.B.tt kerülni:kell a. csontvelő::.káro'" 
sodást. okozó- egyéb .gyógyS:Wrék · :alkah:J?azását. -Kónt:.: 
rain~lt a Leponex:·tabl. alkalrrja'zása min~en olyan 
esetben; .me1yben-.az -anamnesztikus:adatok gyógyszer 
okoita vérképzőszervi·károBodásrórinfarn:iálnak. -- : 

A -beteget. yagy. hozzátartozóját-fel kell vilá.gósitani 
arról, hogy ha a gyógyszer szedése·--alatt láz,.gingivitis; 
pharyngitís, feltűnő gyengeség, általá.ban 'ínflUeilza
szerű tünetek jelentkeznek,_ azonnal a Leponex-kezelést 
elrendelő .orvosho_z_ kell fordulni. 

A v.énYt--felirO--orvos felelős .. azért, hogy· az elő~ eJ~;-· 
lenőrző vi7i:!gálatok:·_éa .aZolt -~r#Jr.e~e_'· m_egtö;-ténj~k~:
A kezelés' megszáJútását szükségessé tevő ·vérképző-c: 
szervi károsodás bek~vetk,ezéeérol ~ kezelőorvosnak _az 
Országos Gyógyszel-észeti Intézetet (1145 _ Budapes~:. 
UZSoki u. 36fa.) tájékoZtatnia kél!. --) 
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KűLFÖLDI 
GYÓGYSZERKÉSZITMÉNYEK 

RENDELÉSE 

Az egészségügyi miniBzter· 33f1976. (Eü. K. 2:3.) EüM 
8Zámú utasítása az importált gy6gyszerkészítmények 
forgalomba lwza.taláról, rendeléséról é8 kiariá8áról 

A _belügyminiszterrel, a. honvédelmi -miniszterrel, az 
igazságügyminisZterrel, a közlekedés-- és postaügyi mi
niszterrel, a pénzügyminiszterrel és a Szakezervezetek 
Országos Tanácsával egyetértésben a következő utasi
tá.st.adom ki: 

l.§ 

(l) Külföldi előállításá gyógyszerkészitmény bel
földön csak abban az esetben hozható forgalomba, ha 
stzt az Országos Gyógyszerészeti Intézet_ törzskönyvezte 
(nyilvántartásba vette) vai8m:int fqtgalomba hozataJát 
az Egészségügyi ~sztérilJ!il engedélyezte. _ 

(2) Az importált gyógyszerek rendelésére és kiadásá.ra 
a-gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 14/J-976. 
(XI. ll.) EüM szám ú rendeletben, valamint az ennek 
yégreb.ajtásáröl szóló_32fl976. (Eü.-K. 23.) EüM számú 
utasításban fOglalt rendelkezések a_z irányadóa.k. -

(3) A jelen utasítás mellékleteibe:O. felsorölt gy6~jiszer
készitmények vonatkozásában a (2) bekezdésben fog
laltakat a 2-7. §-ban leirt eltér~s8kkel kell ~zni. 

2. § 
" " 

(l) .A jelen uta.sítá.a.-hatálya alá tartozó gyógys~erek 
csak abban az esetben rendelhetők, ha a beteg gyógy
kezelése más, forgalomba hozataira engedélyezett gyógy
szerrel eredményesen nem biztosítható. 

(2) A ,mellékletekben ,.Sz" jelzéssel ellátott gyógy
szerkészítményeket annak a szakrendelésnek (gondozó) 
szakorvo~l:a rendelheti, aki-a gyógyszer javallatai szerinti 
betegség .esetén_ a beteg gyógykezelésére területileg és 
szakmailag illetékes. 
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(3) A mellékletekben. ,·~J'·· jelzéSsel ellátott gyógyszer
készítmény~ket a_ kez8llioi-vos' akkor rendelheti, ha. azt 
a területileg ;V:agy'Szakina.ilag illetékes fekVőbetegellátó · 
osztály, ~zakrendelés_ (goJ?,dozó) _ szakoiv-os javasolja; 

{4} Egyes meghatál-oZott gyógyszerkéSzítmények ren- -
delésére vona.tko~ további korlátozásokat a jolen uta':' 
sítás mellékletei tartalmazzák. 

3.§ 

(l) Egy ~nunal a beteg számára a legközelebbi 
orvosi·vizsgáJa.tig·sZükséges mennyiség, :legfeljebb.·azon
ban 30--napi- szük:Ségletnek'megfelelő gyógysZer, ren~ 
delhető. ~ 

(2)-A vény ismételt beváltása..nem-rendelhető el •. -.~
(3} A vény egyszeri beváltás után érvényét veszti, és 

a vényt a gyógyszertár viss~atartja. 

4. § 

(lj ·A Jelen ·\itaHít~ ;L :éS 2. S~á IDel!éki~iiben_ fej~ 
sOl-olt gyógyázerek ki~Iag. prvo~i _yé~yre -~~?k 1,4; 

(2) A 3. és 4. Szárq.ú melJ.éJilepben szerepl?. gy?gysze: 
i ek Vény'en ·nem .r~í:id,ellietők, illét.őleg yén:Y!x nem ad~ 
hatókki."~· __ "·:_ --"'_-·- ._ ---.-.:- ,_·-.··.:: .. ' :--~ 

(3) Az ofv-osi magá:úgy&körlS.t 'kéretét:>,eD.,._-- m!lgárior~ 
vosi vényell_ •. á jelen ut~táSlla,táJ.ya alá tarti(}zQ-~~~7 
s_:rer1ffiszítln~nye~. _riem _!ende;lfietők. illetQleg magári
orvosi véhyre, _{kiUföldi orvos- által kiálü~tt vén-yre) 
ii.emadhati)~~---.- :. , _ .. ; __ ·.: ... ,' ·, ... . : · •. ,, _:-_ .<:; 

(4) A jeleD: Utasítás' hatálya álá tartozó gyogyszereK 
vonatkozásában a gyógyszerek rendeléséről és kiadásá
ról szóló 32/1976. (Eü. K. ·23.) EüM számú utasítás 
4. §-ának (5) bekezdésében foglaltak nem alkalmazhatók.~-;;.-0-:----

'·(l)' Az --L, -számú mellékletben felSorolt gyó~zei-ké
szítményeket ~ .. Orvosi.:vényre - a_fő_várOsi,·illetőleg . .-, 
niegyei tanáca'-végrehajtó bizottsága;--egészségügyi--feb 
adatot ellátó szakigazgatfs#ri .szervének vezetője -~~um: -,-c;;"~-
jelölt közforgahnú gyógyszertárak adhatják ki. "~--'":" _:_~-~::· 
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(2) A. 2. számú mellékletben felsorolt gyólivszei-ké
szítményeket - orvosi vényre ~ az ugyanebben a mel
lékletben felsorolt_ gyógyszertárak adhatják ki. ' 

(3) A szakorvosi rendelőintézetek - saját felhasz
nálásukra - az illetékes ellá.tó gyógyszertárból,- költ
ségvetésük terhére, az 1., a 2., és a 3. számú malléklet
ben felsorolt gyógyszereket szerezhetik beo-·~- "'--::;:""",-

(4) A 4. szárnú mellékletben felsorolt gyógyszerké· 
szítmények kizárólag fekvóbeteg-gy6gyin:té7,etek részére 
kerülnek forgalomba. 

6.§ 

(l) Az" o1yan külföldi gyógyszerkész!tmény, amely 
kizárólag · fekyőbeteg·gyógyintézetben alkalmazható, 
valamint azok a külföldi gyógyszerkészítmények. ame
lyek forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkeznek, 
kórházi (klinikai) zárójelentésben utókezeléSre nem ja· 
vasolhatók. Amennyiben az orvos meggyőződése szerint 
a beteg eredményes gyógykezeléséhez a járóbetegellátás 
keretében ilyen gyógyszer alkalmazása szükséges, úgy 
a fekvőbeteg-gyógyintézet osztályvezető, főorvosa 
részletes indokolással -_ a- gyógyszer beszerzésére já· 
vaslatot-terjeszthet fel az Egészségügyi_Min:isztériumba. 
Az indokolást olyan részleteSSéggél kell elkészíteni. hogy 
annak alapján a javaSlat érdemben elbírálható ~egyen. 

(2) .Az (l) bekezdésbei! jelZett java<~latot a C. 3410-
358. raktári számú nyomtatványon* három példány
ban keU':...-.-.;_postai'úton- felterjeszteni. _ 

(3) A' ja~thOz csatolni 'kell a két példányban Iri
állított vény-t.- A,·_-vény· Csak az Egészségügyi Miniszté
rium éngedélyező felülbélyegzésével é:i"vényes, illetőleg 
vál~ható be a. kijelölt gy'ógyszertárban. 

7.§ 

Az utasítás nlellékleteiben ·bekövetkező változásokat 
az .Egés~ Közlönyben közleményként kell meg. 
jelentetni. 

8. §(lásd 707. old.) 
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C] 1. számú melléklet a 3~{1976. (Eü. K. 23.) EüM számúutaeítás 5.§ (1) be~ezáéséhez o " ' . '• ' ' ,- ' , 

~· 8 

Törzskönyvi 
SZám 

K403 J 
K 804 J 

N-éV 

------------------

>!< An turan tabl.lOO mg 5 Ö:>( .· • . ; . . 
~· Celestone Chroilodose-szUszp_e:Qzi~s inj. l ml 

:i; mu~c. ·· ·. ~ ·__ .. 
~_. Oortr~sjtn Dép0t.!Jz~z:P:ez;izi4~ 

- i. ·rrmi:>n 

3X+ 3Xlml 

Elllallitó 

Ciba~,Geigy 

S~h~ring 

Ó~On 
K 664 J 

K 261.1" 

K 549 
K589 

~ I>i-Aqreson~F áquöS?in_,. 
o1d6s~er i. m_usc .. i. ::y en._, 

t>B :Qoca;szublib.guális:.tabL 
.. organon 

].{:693 i 
K 810 J 
K 537 J 
K 454 
K 

K243 
K244 
K fí73.J 
K 267 
K 268 
K 756. J 
K625 i 
K iOJ J 
K 626 J 
K s2J 
K 320 
K 586 
:K 655 
K .8.4 
K482 J 
K862J 
l;{ 46& 
K 644 J 
K71ÍO 

>B ~ • • ••• "- •• 

•I• >B 
>B >B 

>B 
>B 
>I< 
>li 

.A;:~: 

~- Orga~Steron -tabi. :1 mg ~o_-x 
-~ Orga-Steron:_tabl;·5.rpg·IOX 
~ Ospolot tablj·200 mg 5<fX · 
~ Ovestin- sz?szpenziós inj;·_ 1. :mS--2 >< V.ml 
~ Ovestin,·_tabl .. -250 mikrogramm 20 X , · 
~>-}1 OveS_tin -t!l-J:?l• Lmg 30 X-, 
~ Pimáfuóiri hüvelytabletta 25 mg 20 X 
~ Pimafucin.kenlScs 2% 15'g 
~- Pim~fucort -kenlScs. 15 g: 
~~ Pplymyxin- B "a1p.p. 50 mg i. musc. 

· >B Salazopyrin .,tabi, 0;5 g 50 X 
>B Sallizopyrin E:N:tabt 0,5 g 50 X 
>B Salazopyrin végbélkúp 0,5 g !O X 
~ ~aJ?dost~n-Oalciundnj.-10% 5Xl0 ini. i. ven. 
;.B Tace: -tabi. 24 mg 50 X 

~~ rl)osmilen szetbcseppeJ;-1),5-% 5 ~l 
toB -Toxogonin inj. _2.50:mg_ 5_ X l ml i. ven. 

>B >B Tremaril tabi. 5 mg 20 X.: 
~ VasopresSin onspray·250 NE 5 ml 

Organon 

Organon 
Organon 
Bayer 
Organon 
Organon 
Organon 
Gist~Brocades 
Gist-Brocades 
GistwBrocades 
Pfizer 
~hatmacia 
Pharmacia 
Pharmacia 
Sandoz 
Merrell 
ö. s. w. 
Mei'ck 
Wander
Sandoz 

Téritési 
<Új 

32,40 

~~!....::.. 1: 

·-IQ,40 , 

'i~;3Q 
'li,,.;.. 

40,20 
16/iO 
.8,80 

' 9_;2Q_ i. 
10,20 t: 

8,80 7 
"14•10 • 
Y 4;-g:o 
.. s;1p 

7,50 
H, 70 
2í,-
4,80 
7,40 

14-,60 
10,90 
6_;
~.10 
8,7,0 

ll,60 
!4, 70 
14,70 
11,,60, 
4~,80 
7,-

28,30 
S,90. 

17,70 

-------------
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2. számú meUéklBt a 83/1976. (Eü M.) sz<Mná utasitáe 5.§ (2) bBkBzáéBéh~z ~' ['1; 

~ .. 

Törzskönyvi 
szám 

Név 

K875 J 

~b:J r ,:JUl old9szer i. musc. 

K807 J 
K80B J 
K 7.79 
K201 
K 786 J 
K 837 
K836 

. \·: ' 

K .757·J 
K870Sz 

K438 J 
K 703 J 
K 9.3.J. 
K 23 J 
K ~65 Sz 

k $90 Sz 

:K 398 J 
K 516 J 

~~~F 
K 825 

történt beállítás 
riltiftopat~ia.. dia betica 

Ferrl_ecit inj. 5 X 5 mli .. ven. 
~r--4~ Heminevrin lql.pszula 0,3 g 30 x 

Ifi Honvan ,inj •. 3ÖO mg.,5 X 5_ nll i. ven. 
~ I;rya_So~,.amp,. lÖO :NE.~ X +old6szer 

>f<>!< Imíp'an tabL 50 mg 2~ >c< 
F~~v:!Speteg~gy6g~~zétb~n. történt beállítás 
~s Jttvaslat __ ~apJ~ re·n~lhető 

>I<. Ini!;lk;apsz~ 20 mg 30 x ... , .. 
: ,C~k ext~si9 B:$t~ _biqúchiale esetén 
feki6beteg;gy9~yihté~~tben történt beállítás 

; .... és:,Ja:Vaslat,~pjáil.rend~lhető. 
!utal; Spinháler (po~~zt6). ' 

Az: Intallia_I:>sz,tlla, e/8/J f~lír~valegyidejilleg 
re~delhet6' erni (Jlk'alomf!z'f'l \ 

~ hg~roid ,a_~_emlúmls:C~. Üf%.~~ g 
>I< Keinadcit!. tabi. 5 mg 5?,X · 

KoPa;lt.~F_errlecit inj. -5 X 3 ml i. ve·n. 
;f4~ :(.eP<>Íle~.-:t~bl.,_2P ipg po .x 
ti-c~ Leponex tabi.' 100 mg 20 X 

Rendelhetők a 86.748/1976. (Eü. K. 18.) Eüll! 
számú közleményben foglaltak szerint 

Előál)ft6 

Organon 
Qi-ga.'#on 

t}rgk~~ri 
Astrp. 
Astra~~~, 
-:Bracco., 
Agepha 
Bayer 
P~, 
Pfizer·- -
'(>rga·~~n 

OM 
Rncbe 
Pha.rmacia 

Nattermann 
Astra 
Astra 
~rg~n9n 

WelÍcome 

Fisöris. 

FisoD.S 

z~ 
WeUcdme 
Nattermann 
Sandoz_ 
Sandoz 

4\ 
l 

Téritési 
dlj 

.. 
32,130 
• 6,8,0 

16,20 
;n, 7o 
. 3;1P 
5,41Y 
3,20 
5,90 

11,90 
10,70 
20,90 

34,50 
2'7,80 
1§,~0 

8,-
15,70 

11,40 

26_,.::_ 

40,~0 

15,20 

5,50 
8, 70 

11,50 
28,!30 
36,80 
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K'45l J 
!{.~42 J 

K.s4il .J 

K623 J 
K864J 
K787 J 
:K 388 J 
K71:)J 
K'603 
K 743 
K857 J 
K '55.9 J 
K76~ 

K 427 Sz 

K 629 J 
K 821 J 

K 836 J 

K811 J 
K 46 
K 136 Sz 
K 421 Sz 

4<.-B i~\~~r~tabl, ~ '1'1>. 90 X .. 
• >B l:,iijr~satj>,>bl;.lQ p:.g 50)( 

Fe~~v.?'!;>e~~li\'7gyó~téz.etben történt beállitás 
.. és java.siat "alapján ,reúd~~ető 

~~ Lio_r~~U.l tabt 2~ mg 5o·X ' 
~i'el,~vő.be.t_eg~gyógyitlté:ZfJtben történt beállítás 
és' Javastat _alapján_'rendélhető 

~:L(löac-?rten·.'l'ar ken'öQ'iteó: ,-"", _.-_,_, *' L~9-~b9ri:e#-~Y~0fQ~_·.f'§iCS~~P~_~;7,5 ml 
>B L"c'llri\,d~~'z''uoo '?í; ?:q.x , · 

>BoB M<)t!\9trej;ate,t~q),~,Q.J:ng29X ···. 
~~- M;4i~~:oqJs9~ub,ife._ 1.~. (pró ·receptura) *' ~ ~t~Zol, _szu~·zp~nZi,Q_. 1 __ 5; ~l . , , -~ 
~ · M~t~r~an._#tk5.~--~; ltf)(~~~t .. 

>B >B My"e):an \ab !.2. mg 20 X · · · 
>f< MYI<!1a.se tabl.'lO mg 30)( .· 
>B ~~~~rilcp;~'is_~: Sq_·:~S~ 2p_>~ 

''l'd 

loB Orgametril tabl. 5 mg 30 X 
Csak nőgyógyászati szakxendelések rendelhetik 
terápiás célra, valamint fekvőbeteg-gyógyintézeti 
javaalatra a belgyógyász csap. vez. főorvos 
vérző, vagy vérzékeny thromobcytopenias 
nőhetegek részére 

~~ Otosporin füleaeppek 5 ml 
~ Phospholine Jadide szemcseppek 0,06% 

(3 mg) +5 ml oldószer 
~ Phospholine Jadide szemeaeppek 0,125% 

(6,25 mg) +5 ml oldóezer 
~ Prolixan kapszula 300 mg 20 X 
~ Protamin 1000 inj. 5·ml i. ven. 

Raveron inj. 10 X l ml i. musc. 
Rumalon inj. 5 X :L ml i. niuac. 

K 809 ~~ Sandoscili drazsé 0,25 mg 20 X 
K 580 Sz .Ifi Solcosaryl inj. 5 X 2 ml i. rimsc. i. ven., i. art. 
K 532 Sz 1-B Solcoseryl ken6os 5% 20 g 
K 532 Sz ~ Solooseryl ken6os 5% 100 g 
K 882 J ~ Sulfone tabi. 100 mg 100 X 
K 851 J ~ Tanderil szemkenőcs 10% 5 g 
K 859 J ~ Tauradon inj. 10 mg 0,5 ml i. musc. 
K 860 J ~ Tauradon inj. 20 mg 0,5 ml i. musc. 

ElőMlít6 

w~~~~~e 

?ib~-~:G;'eigy 

tJibá':Geigy 
CibQ_.Geigy 
Ci~_a~G:eigY 
Btaório 
Lederle 
BaYer 
MSI) . 
Speeia r_. ~ 

W ellcome 
~~n~J:lrop 
W aridér 

' ''1' 

Organon 
Weilcome 

Ayerst 

Ayerst 
Ro,bapharm 
Roche 
Robapharm 
Robapharrn 
Sandoz 
So leo 
Soloo 
Sol co 
UCB 
Zyma 
Byk Guiden 
BykGuiden 

Térítési 
dJj 

30,20 

58.40 
' 

130,40 . 
34,-

9,40 
'8,20 
19,30 
15,20 

lj;!8 
4,40 

1US. 

12,80 
8,80 

19,40 

22,10 
19,90 
6,80 

32,10 
13,40 

5,20 
26,30 

4,80 
21,10 

6.90 
13,20 
4, .. -
4,80 
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8.§ 

(l) Ez az utasítá;s 1977. január~~l.~~~~~~~~~···· Egyidejűleg a 26/1975. (Eü. K. 16.) 
valamint a 183.096/1960. számú, 
a 180.132/1962. számú EüM 
Közlönyben nem jelentek meg) 

(2) A C. 3410-358 r. sz. nyomtatvány forgalomba 
hozataláig, átmenetileg az utasítás 5. számú m9Uéklete 
szerinti minta alapján kell a 6. §~ban foglalt javaslatot 
megtenni. 

A 2. azámú nuillékletbe- jelvett -gyógyszerkészítményeket 
az aláhb jelBOrolt gyógyszertárak hozhat}ák jorgalomha: 

Budapest 

Budapest 

Budapest 

Budapest 

Budapest 

Baranya megye 

Bács·Kiskun megye 

Békéamegye 

Borsod-A.-Z. megye 

Csongrád megye 

Fejérmegye 

Győr·Sopron megye 

Hajdú~Bihar megye 

45* 

610' VI .• Lenin krt. 95. 

703: VII., Rákóczi út 86. 
(átépítés alatt 
szünetel) 

711: VII., Péterfy Sándor 
utca 13. (csak a 

703. Gyógyszertár 
szünetelése alatt) 

905' IX .• Űllői út 121. 

1203, XII .• Alkotás u. 1/b 

10/1: Pécs, Széchenyi tér 2. 

12/4: Kecskemét, Sza-
badság tér l. 

14fl: Békéscsaba-, 
István király tér 6. 

19J47: Miskolc, Kun Béla 
tér 2. 

Ulf51: Szeged. Lenin krt. 91. 

3f5' Székesfehérvár. 
Liszt F. út ll. 

5f58' Győr. Árpád út 47. 

16/18: Debrecen, 
Széchenyi u. l. 
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Elöallitó Térítési 
díj..•"· 

K 439 ~ Ill_~{uln-'NoVb-:ln):· .. 49Ó-,N·É:_.~o·nÜ Növ'?. 10;50 
K 25 ~ InSulin Novo Aq:t~á:Pid· in.j~ 400 NE 10 ml Noy{)' 1Ü',5Ö 
~ S86 ~ I~S.?_lin Novo Aetx'apid MC inj. 400 NE 10 ml Novo 16,_: 
K 440 ~ InSUlin_· ~oVo Len~ i:hj. 400 NE 10 ml Novo 10-,50 
K 923 ~ In.s~iin Novo MOn9tard MC inj. 400 NE 10 ml NoVO té,-
K 92!1, f-B InsUlinNovo RB.pit_árd inj; 400 NE 10 ml Novo '10,50 
K 459 'B InSulin __ NovO 8einilellte inj .. 400 NE 10 ml Novd 10,50 
:K 885 ''.>B Irisulin.-_NÓVÜ Seinilente·MC inj. 406 NE .!O ml Novp. 1_6,c_ 
K 174 ~ Insi..1Ji'n Noiro ZinkprOtamiil _irij. 400 NE 10 ml NovO' 10,50 
K 884 ~ I~sÚlirl No'voUltralente Ínj._ 400 NE 10 ml Novo JO,i30 
K 441 >!' Insulin Nl'H ilij. 400 NE. 6 X 10 ml Organon 56,20 
K 460 ~ Insttlin .. N'·eerialldicúm.inj:_ 4oo NE 6 x 10 ml ~rganOn 54,80 
K ~O~ ~ ID_SlJliD E_Xtra ~S:X.dum inj .. 400 NE 6Xl0 ml Organon . 77,-:~ 
A.külföldi gyái-tmÍlnyÓ_-i~sulin~k rePc;teÚsété_s-kiadását a 20/1967. (Eü. K. 16.) EüM és a 2}1971-~ cillü. K. 
l,)-~~ szá:t:hú u~asitás sz~bály:ozza 
A- -küiföldi -Insulin· készítményeket 'B;Z 

507. Sz. gyógyszertár 

g hoZza: forfialom ba. · 
.ll?51 Budapest, Dorottya u. 13. 

---~-·-------



;:1 3. számú meltéklet a 33f l 976. (Eü. K. 23.) EüM számú utasítás 5.§ (3) bek_ézr!,éséhez 
0 Törzskönyvi N é'·v Előállító 

szám 

K770 
KíM 
K'847 
KS33 
K 355 
K 356 
i( 213 
K 557 
K 746 
K 796 
i( 115 
K 853 
K IÍ67 
i( 838 
K 838 
K 484 
K855 
K'795 
K.371 
K227 

Ape_rnyl pálcikák 100 X 
~ -Bromtha.lein inj. 500 mg 15Xl0·ml. i. ven. 
~ Dicyn9ne _in]._ 250 mg 20 X 2 ml i. ven., .i. musc. 
~~ Eri.dol?il inj~ -~.O znl 5 _X _i. ven._ . _ . 
~ Ep.d9~is~obiUnj._-30% 5 X 20 ml i. ven. 
~ En~o<ristObili~J· _50% 5)<:20 m:I i. ven. 
~ ~ti!;l tt01?·_ l __ g ?5 X i. v:er-~ 
~ Jod~#dd inJ. "_300"6_><:20mli.ven: 

~~ Nov;e~ine ~zemcsepjJek 0,4 % 10 ml 
~ PateJ?-té Bleu inj. ~A% 5:><~ ml_~·- cut. 
'"' PO J'\ 8 inj. 5 NE .50 X l m1 . 

Pré~n~sticon ,;a,n in" 22 X 
Pregnpstisec· 25 X 
Pr~nt,bbario siuszpell~Ó 200 ml 

, Pi'~mtpbMiö szusZpellzi6_5000 nll 
~ Styptanon inj. 20 mg 6 X 2 ml i.- ven. 

Thrombokinase tabi. 10 mg 10 X 
Trobicin amp. 2 g+3 ml oldószer 

ml i. ven. 

Bayer 
Merck 
O lll 
B:nl.cc'o' 
BracCó 
Brti&io · 
Éyk(Julden 
Brácco 
wan'der 
BykGu1den 
Sarido z 
Organon 
Organon 
Bracco 
BrMéo 
Organon 
So1co 
Upjohn 
Bracoo· 
LUndb9ck 

4, &Wmú melUklet a, .~3/19?6. (Eü. K. 23.) EüM számú utasítás 5. §(4) bek.ezdéséhez 

Tö~~skönyvi 
szám 

Név 

K826 
K92.5 
K879 
K 748 
K 802 

:k 803 
i( 903 
K814 
:K 929 

K 850 
K 876 
K 876 
K 714 

-a K771 
::: K 805 

'"' A()<lc\'liJl,.inj: 200 mg.8.X l ml. .. 
~ Adreson.Szuszpenzi6s illj. 250 mg 10 ml 
~ AicJactone· inj. 200 :mg 10;k , 

'"''"' Alexa.n amE, 40 m~.30X2ml. '"'>I< Alkeran amp.lOO mg+! ml old6szer+9 m! 
. aqrta dest_. pro. jnj. . · ' 

~ ~ A!keran ~ab1. 2 mg ~5 X 
. AllP;frál s.~Grass ~x· I-----:IILIII. 

~oplasypal_Lx_.::-5 ~úziós oldat 1000 ml 
.. i\.ririn~plasmal L-5 infúzi6s oldat 250 ml 
~ Antibotpliqt!:e szérU111, A+B 20 ml 
Ifi .AntiVe:nin;leux szé.rurri 10 ml 
~~ A_.rfónad.a.mp; 250 mg 25 X 5 ml 
~ Bayolin kenőcs 35 g 
>í< Bayolin kenőcs 70 g 
~ Binotal szuszpenzi6 3 g 60 ml 

~+ Bleocin amp. 15 mg 
!{-c Bricany1 inj. 0,5 mg 10 X l ml 

ElőálHtó 

Le:ffia.tté-Boinot 
Organon 
Boehringer 
Mack 

W ellcome 
Weilcome 
Doine. Lab.-Miles 
EraUri 
Bf.aún 
PS:Sieur 
PltSte-iir 
Roche 
Bayer _1, 
Bayer ~~ 
Bayer · 
Kayaku 
Astra 

Térítési 
dij 

26,20 
'72,90 

71,60 
134,10 

_16,10 
25,90 
.51,80 
25,9() 
16,70 
18,80 

124,20 
217,10 
217,60 

6,20· 
116,60 

59,3() 
14,90 
'20,50 
21,40 ' 
84, 9() 

Térítési 
díj 

3,30 
19,80 

137,.50 
633,70 

89,20 
17_,80 

44,40 
13,70 

254,90 
419,20 
622,80 

9,40 
15,60 
23,30 

107,10 
18,40 

----- ·-------



..., 
. ~ Tö~zskönyvi 

sz~ 
Név 

K 81~ 
K 87~ 
K'910 
K911 
K 550 
K734 
K423 
k429 
K 449 
K737 
kilós 

K 385 
K 818 
k 686 
K 869 
k 696 

· Kl86 

k 844 
k845 

.I>: 828 
K 835 
k877 
:K 647 
K 558 
K 77'5 
K 776 
k32\l 
K 874 
k873 
K790 
K.648 

..., K73.6 
~ K 735 

~· yen. .. 
:rn.g_ 5o' x + 50 X l ml _()ldószer 
:omg 10)( .. 
iniilló E 5 X 
25 NE + 5 ml oldószer 

>};, +olc;lósze1 
nil oldószer 

-··-· 

mg 5 ml 

100 
250 mg 5 ml 
300 mg lOX. +oldószer 10 ml 

g+5 g Glucos.+ ,0_0 ml oldószer 
.40 mg 50X 2 .~1 

!oB~ lfungizone, amp. 50, OOO NE infúzió készítéséhez 
~ ~~e'~,iS}-Ilj. :2.9 ~g- 25_x 2 D:J-1 ... 
-~ Gftrt~f2gr~fin ,olda_t 5 x 100 ml_ 
~ _(}I~c;agon amp. , l mg+oldószeí-

~-~ ;HemW:ey'rin ~~iós o14a_t ,0,8% 100 ml 
·. $ H:y:4fó_-4dreáo_n alkoholoS o'd~:tban 100 mg 

,;_ .2p,inl_(inf)1-_z;ió'kés;z;í0~éheZ). 
•if< HygrÖion ,tabi, 50 mg 100 X 
lfq ;H;ygrotpp. tabl. 100 -~~)5 X 
... . . ,' , . , lOOmglOOX 
~ ~yper~jat,in,.j.; ~no. _:ffig _20 tnl 

>B >I< rm?"aii inf: 50 mg' ' . · 
~:B~ rSop~Q7q~rpi_ll~ 'sze:i:n-.e~f}PPe~J %. 15'ml 
~ IsUp~l,~j. 9:,2'nig .~)nl ~x··· ·. . *' ~9dan.rid illj; __ "380'_':·5X20 ml 
1{-( JbdB<'mid jnftiZ.ló-:24'%. 250 ml. ·-

. ·• >I< J<idami4 inf11Zi6 3?% 250 ml 
_'_,_1{~ .,JOd:ur,on P:·;S ~nj: 20 mi·5x 
- ---~ ~~:tie::;:; #:apszrila_ 25"Cl ipg lOOX 
~ Keflei tabi. 500 mg-lOOX 

- ~- Keflin am p .. l g 
~~ Keréeid szemcseppek 0,1% 15 ml 
>B >B Ketalar (Ketanest) inj. 500 mg 10 ml 
~~- Kei;alru:" (Ketauest) inj. 200 mg 20 ml 

E16áUitó 

Lili' Y,, 
s~~!l:q~ 
CiPa~Qi:ligy 
C_ib~;g8igy 
Qlaxo. s "'' -P~~-R:_ B,e,11:m.: 
Orgflp()ri 
MitCk -
Upjolm 

trpjbJ,,): 
org~n9n 
Eraeco 
BracCo 
ParkeDavis 
L~os~ed 
Zent.raal J,.ab, 

. ,Spe~ia 

Squibb 
Liiö.ke Oy 
S!Jher~-
Lill . ' 
' y 
~tr~. 

Org~l10n 
9ib~·-Geigy 
9iba~-~igy 

séhePn,g 
W ellcome 
Alco:q: · 
Whit!J.rop 
Eraeco 
Eraeco 
BriCCó 
Cilag. 
Lill~ 
Lilly 
Lilly 
SKF 
:flarke Da vis 
ParkeDavis 

Térítési 
dij 

9 90 
i9ÚO 

20.10 
20,10 

317,70 
699,50 
340 j 30 
n; 7o 
44,20 
23,60 

19,50 
14,:ÍO 

!76,90 
60,10 

7,80 
596,60 

- .1.31,--
47,70 

62,80 
26,70 

132,-
71,70 

9,40 

14,90 
~g:~~ 
~~r:w 
30,40 

7,00 
22,50 
28,60 
.38,20 
5i,90 

123,50 
Í 76,70 
378,50 

)i 22,30 
w 20,80 

57,20 
28,60 



.., 
t; TörzskönYvi Né.v 

Szám· · 

:Ks81 
K $23 
K 590 

K525 
K 509 
K510 
K ~55 
K640 
K448 
K 788 
K 907 
K 793 
K 705 
K 706 

846 

744 
K 772 
K 761 
K 905 
K 354 
K 667 
K 50! 
K858 
K848 
K9!9 
K920 
K83 
K335 
K237 
K343 
K' 902 
K 531 
K' 592 
K 663 
K' 660 
K 340. 
K 898 

.....:~ K 901 
~ K 669 

lOXlO ml 

1-B~ Natulan kapszula 50 ing 250 X 
~ Nepresol amp. 25 mg 5 X +oldószer 5 X 2 ml 
>!< Noveril inJ. 40 mg 50 X 2 ml 
>B Noveril tabi. 240 mg 500 X 
~ Oradexon inj. 5 mg lOOX l ml 
~ Pavulon in j. 4 mg 50 X 2 ml 
Pf~ Penthrane 125 ml 
~ Percorten vizoldékony inj. 50 mg 5 X 5 ml 

. ~ P:Unafucin ste~il szuszpenzi6 2,5% 20 ml 
~ Piniafucort krém 15 ·g 
~ Pimafucort l:inirnenttmi 20 ml 
1-B Pr:?P~li?do:tie ·sZusipenzió 50% 20 ml 
8:-c QU,imotrase 2 mg_+.lO :ml oldószer , 
P-B RegitiO. inj. 10 mg 5 X_ l ml 
~ Reptilase 'inj. 20 X _L lhl 

Roomalat Konzentl-at 50 mll X 
>B Solcoseryl zselé 10% 20 g 

Spongostan .zselatinszivacs 70 X 50 X 10 rom 20 X 
~ Streptase amp. 250 OOO NE 
~ Streptokinase Test 5000 NE 4 X 

~;fc_S.uocinyl-Astainj. 5% 50Xl0ml 
>B Tanderi! drazsé 100 mg 150 X 
;f4 Tanderil krém 5% 30 g 
~ Thiactacid i:rij. 25 :tng 50 X 2 ml 

--~-------

E!őóÍ!ító 

WeU:come 
SalldOZ. 

Upjohn 
Byk Guiden 
B.ntUD. 
Brau.U 
Cjbli~_Geigy 
Spec~a . 
Brooco 
Bracco 
u'Noir!t. 
Roche· 
L'éélerle 
Lederle 
C~ba~Geigy 
Cit>a:-.Geigy 
Bayer 
GlaxO 

Roche 
Ciba-Geigy 
Wander 
Wander 
Organon 
Organon 
Abbott 
Ciba-Geigy 
GJSt-Brocades 
Gist-Brocades 
GiSt-Brocades 
Cilag 
P.E;V.Y.A. 
CibarGeigy 
Disperga 
H ek 
Solco 
FelTosali 
Behringwerke 
Behringwerke 
As ta 
Zyma 
Zyma 
Hamburg 

-

:(1 
'.i 

Téritési 
díj 

217,-
153,30 

189,60 
73,20 
54,70 
68,10 
11,40 
21,20 

8,90 
43,70 
66,90 
61,50 
23,50 
57,20 
47,-

180;80 
182,80 

39,20 

---· -- ~·--~·-. 

185,20 
9,70 

160,70 

440,30 
223,50 
220,20 

97,60 
80,40 
10,9!> 
12,70 
19,40 
12,6(} 
10,90 
74,60 
40,60 

7,2{} 
60,60 

116,60 
60,80 
97,70· 
61,80 
13,5(} 

217,40· 



..., 
~ ~mr~skönyvi 

száin ,(_· 

N· év 

K 670 
K656 
I{ '60 

K 5-35 
I{ :\78 
K 363 
K 782 
K 396 
I{ 891 
K 716 
KS40 

·' 
IL 

~ ThiOCt'acid inj~ 50 riig -50)(2 ml 
JoÍ'( Trasi{:9r _arilp. 2 mg _5 X 

of< >B. Tüba.rhi~ inj. 15 'm'g/1,5.-- nil 25)< 
' ~- - - ' ", ' 

~ uhl-~tid in.j._~l.-ID:~--25)<1 ·mi; 
~ UÍ'oTI;irá-75o/o_-·5X·20_ml 
IF varl.ix~Cin anlp._600-h1i 

Véllor#to~- -~k-0,5 __ g '2 Ö. .X 5 _:iri~ 
f)!l Viadryl G amp: 500 mg ' · · · 

>B >B Villc•ínYcm '•')'r· 100 mg 
>i<>!! Vibrafilicyn karszúla.100 cnglOOX 
~~ 'Vibra:thjcin siirup'200'nig-2o·m~ 

1. "·' '·"·[. ,_, ·---!' ,;:.· ' : '., 

·:' 

l'';'. 

Ei&oúl\6 

Hom)?~~--:. 
Ciba·-Geigy 
We,llcoihe 

Chémié· Linz 
BrS.Cé'o o 

LiJiyC ",.' 
Zy:cia·\· 
PfiZer 
Pfiz8t''' 
Pfizef'' 
PfiZer''' 

5~ számú metléklet a .'33f19'l6. (Eü. K. 23.) EüM számú utasitá8 6, §(2) bekezdéséhez 

· Téritési 
díj . 

305,60 
19,10 
'63,_~ 

21,50 
24;10 

10'4,40 
7'7.~ 
10,70 
15,40 

657,80 
2?,iO 

Az intézmény megu.eVezése: Iktatási szám: 

.., 
~ .., 

Gyógyszerigényl/Jlap 

1. Beteg neve: ................................ . 

2. Életkora: .................................. . 
(Kiskorú betegesetén szülőjének- eltartójának -:--n.eve is!) 

a ... La-kásc:í:tTI.e: · ... " .. _ .... . · .. : ............. . · ....... . 

4; Az igényelt gyógyszer megnevezése, előállitója:' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
5. Javasolt adagolása (napi, heti stb.): . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
6 .. A gy9gyszeres kezelés időtartama: ............. . 

7. Diagnózis: .. _ .............................. ,_ .. . 

' 8. A korábban alkalmazott gyógyazerek felsorolása: .. , .......................... ~;; .. 

9. Az igéxwelt gyógyszert az Intézetben mióta, rnilyen mennyiségben kapja a beteg: ~~Í,., 

. ····· ................................... ' .. '. ·····. ····· ................ ······· 
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GYÓGYSZERTÁRIFORGALOMBAN 
LEVŐ IMPORTÁLT 

GYÓGYSZERKÉSZiTMÉNYEK 

A azocialista or8zágokból T származó készitmények vala~ 
mennyi gyógyszertárban b~zerezketók. A tiJkés országok
b6lszármazók beszerezhetóségét lásd a rendelet 5. §-ában. 

ACETYLCHOLIN 
inj. 
Összetétel: l porampulla 100 mg acetylcholinchlo· 

rid.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Mint parasympathicomimeticum: funk· 
eionálls és organikus eredetű keringési elégtelensé
gek; post-apople:xiás állapotok, migrafue; arthro
ais, arthritis, ulcus varicosrun eseteiben . 

Adagolás: 50-200 mg im.~vagy sc. többször hetente, 
esetleg naponta. Különleges esetekben tart6s csepp~ 
infúzió alakjában intraarteriásan. 

Megjegyzés: 1f-t Csak vényre adható ki. Az orvos ren
delkezése szerint (legfeljebb három alkaJ.ommal) 
ismételhető. 

CsomagOlás: 5 amp. (100 mg) 3,20 Ft. 
(Gyártja: Berlin-Chemie, Berlin) 

ADREMYCIN 
szemcseppek 
Összetétel: l ml szemCsepp l mg cblorprednisolon. 

acetié., 5 mgneomycin. sulfuricumot tartalm~z. 

Javallatok: Allergiás, bakteriális és traumás eredetű 
yagy kevert szemgyulladások, pl._ _ blepharitis, 
blepharoconjunctivitis, Szemhéj-ekze~; conjunc· 
tivitis, keratoconjunCtivitis, keratitis, sZaruhártya
fekélyek, episcleritis, iritis, iridocyclitis, herpes 
zoster ophthalmicus, operáció utáni szemreakciók 
(megel6zésképpen is). 
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Ellenjavallat: Herpes ophthalmicus. 

Adagolás: 2-3 óránként 2-3 cseppet a. szembe csep
penteni 

Figyelmeztetés:_ Mindell esetben, -amikor~ kortiko
szteroid-készitményeket huzamosan alkaJ.mazunk 
a szembe, ajánlatos rendszeresen tenziómérést vé~ 
gezni, főleg azokban az esetekben, amikor a beteg 
anamnézisében glauComa fórdul elő. 

Megjegyzés: 1fo·"B Csak vényre adható ki egyszeri 
a.lkalom:m.aJ.. - Az orvoS akkor rendelheti, ha azt 
a- területileg, illetőleg szakmailag_ illetékes fekyő
betegellátó osztály, szakrendelés (gondozó) _szak~ 
orvosa javasolja. 

Csomagolás: l üveg (3 ·mi) 32,80 Ft. 
(Gyártja: Organon, üss) 

ADRESON 
ta b l. 
Összetétel: l tabi. 25 mg 17~hydroxi-ll-dehydrocorti 

costercnum acetic.-Ot tartalmaz. 

Javallatok: Cortison-.terápia: rheumás ea.rditís, akut 
polyarthritis rheuma.tica, status asthmaticus, lupus 
erythematodes disseminatus, akut allergiás reak-
ciók, 'a.granulocytosis. -

Ellenjavallatok: Diabetes mellitus, hyperf,onia, ulcus 
duodeni et ventriculi. CUshing-kór, thrombosis· 
készség, osteoporosis, terhesség, kikezeit tbc. 

Adagolás: Rheumás láz, asthma broncbialébim kezdő 
adag napi 80-100 mg; status. asthmaticusban és 

febris rheumaticában n~~~~;;~~~;~~~~~~~~~~~~r: ..•. [ a -tüneti javulás után :D 
kezPő- adagtól függően riapi _illetve -é,>zlE>tb,.;;, 
mal. A per os adag napi 3-4 egyenlő ~ 
adand6. 

Mellékhatások: _HyPercorticistnUs, hyPertoniá,_ oede
mák, adipositas, Osteoporosis, diabetagen hatás, 
b6rjelenségek~ fert(Szések elfedéae, fáradtság. 

Megjegyzés: -adható ki 
lommai. 
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letileg, ille_tőleg szakmailag illetékes fekv6beteg
?llátó ~sztály, szakrendelés (gondozó) szakorvosa 
JSVBSOlJa. 

Csomagolás: 20 tabi. 6,80 Ft. 
{Gyártja: _űrganon, OsS) 

AESCUSAN 
drazsé, csepp 

Összetétel: l. drazsé a vadgesztenye (~ulus hyppo
~tanurn L.) szaponin- és flavonol-komplex.tartal
:n:'-ának standardizált __ öss~vonatát:_ O,OQ4 g Aes
cmt, 0,00225 g B1-vitamint tartalmaz, 
l üveg (20.ml):-3,75 g vadgesztenye (AesOulus-hYP
pocastanum L.) szaponin- és fiavonol-komplex tar
talmának összkivonata, 0,5 g B1-vitamin, 25 g al
kohOl, aqua destad 100 g. 

JavaDatoki Venás pangás, vena-tágulat VissZ-erek 
aranyér, alsó végtagok oedemás állapotai. Brachi: 
algia, ulcus_ cruris, -thrombosis és phlebitis. pro-
phylaxisa. " " 

Adagolás: Naponta 3Xl drazsé vagy 3X12-I5 csepp 
étkezés előtt (cukros vízben); makacs -esetekben 
3X2 drazsé vagy 3 X 30 csepp. 

Megjegyzész Vény nélkül is kiadhat6. 

Csomagolás> 50 drazsé 2,30 Ft, 
l üveg (20 ml) 3,20 Ft. 
(Gyártja: Arzneimittel We:i-1.:, Dre.scien} 

ALLERGENUM pollinare mixtum 
I~II--III. inj. . · 

Öss~etétel_: Biológiailag ellen5rzött fű-, _gabona- és 
Vll'ágpor keverék. . _ ". -· ·- · · 

Javallata: Szénanátha; specifikus desenBibilizáJ.ásrJ'l., 

AdagoláS: Kizárólag subcutan. -Kezelést a'z-F ·. ~'oma
golás leggy'engébb ampullájával keidjük, i:najd a 
nagyobb kon98ntrációjá_F, G és_H_injekci~.k követ
keznek. Eleinte hetenként 3-szor, kés6bb hetenként 
e:;yszer, _majd kéthetenként: ,l. -injekció~ adUnk. 
Altalában az amp; egész tartalma in:jiciálható_; külő-
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nösen érzékeny egyéneknél ajánlatos a merinyiséget 

_ -csökkenteni. · . _;,- _-.. __ ·,:, . 

MellékJul,tás: Enyhe all_~r~ tüne~e~_-(aatFás __ Jilana
szok, bőrpír az inj. helyén); ilyen eset_ben ak~elést 
meg. kell szakítani, majd ,Jrisebb -'·koncentrámóval 
folytatni. 
Amennyiben az inj. -beadásá után az0mi3l'~allergiás 
tünet-ek mutatkoznak (könnyezés, _ rosszW.Iét) ·a. kar 
az_ oltás helyétől prox:hn~san lekötend6 ___ é~_O,~l 
mi T éirelékes ·adrenalin adandó sub_cutan. -Intra
·V:enáá!til-net:U at:llllttó. A -kezelés_ alatt--vir?-gpor belé-

--.·- legiését --ke:rüb:rl kell. - · · 

Megjé~: ~ C~ vényre adható ki.· .P,..z orVos ren· 
delkezésa ezerint (legfeljebb három alkalommal) 
ismételhető.____;__,; Az-a szakrendelés-(gondozó)--~zak
orvosa rendelheti, aki a gyógyszer jav~tai sz~-

- _rjnti betegség e_setén a beteg gyógyszerelesér~ teru-
letileg' és szákniailag illef.l3k~s~' -

Csomagolás• 3 X 12 amp. (l ml) S4,10 Ft. 
(Szállítja: Spofa, Praha) 

ALLOCHOL 
drazsé 

Összetétel:). drazsé. O,'oóO .g e~. tirti?ae: si?c·/~,ó4. g 
extr. allii sativa sicc~, 0,08 -g_ ·szántott -all.at1 epe
kivonatót;- 0~025 g· éarbo hleclicinn.list tartalmaz. 

Javallatok: )ifo,j- és __ epeuta_k_-._akut- ~13 _~ó~~. ID,~~~ 
betegedéSei; Valiínint krónikus atomA:s opstlp~tlo 
kezelése. · · - - · 

Aruigó'lti&:_ S!ioká.Sos :terápiás 
ponta 3-4, alkalommalJ-2 

:A -kezelés időtartama- 3-----:4. hét. 
Szii:kség ese3tén. ___ a._ kúra 2-:--3-szor m<'gi,;m•ltelh•"fÍ 

·:}_h6na~s· ~~~~~.kö~~~~atás~vál~-

M~jegyzés: -~ VénY nélkül is kia~ató. 

. ·Csomagolás-l: 50 diaZsé ·-2,10.--Ft:·. 
(Szállitja:' Medexport; Moszkv8) 
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ALMAGEL és ALMAGEL A 
emulzió 

Összetétel: Almagel: 4% alumínium -hydroxydatum, 
1,38% magnesium hydroxydatum, 16% D~sorbito· 
lum fzesftett, konzervált vizes szuszpe~<)~, ' 

Almagel A: 2% aethylium aminobeti~Otci~. 4% 
aluminiu.m hydroxydaturr., 1,38% magnesirun 
hydroxydatum, 16% D-sorbitolum ízesített~ kon
zervált v-izes szuszpenzióbau. 

Javallatok: Gyomor- és nyombélfekély, akut·és kró
nikus- gastritis, hyperaciditas,: _ 'máSodle.gos _: úolitis, 
bélfelfúvódás, reKeszsérv, oesophagitis;- terhesség 
folyamán fellépő gyomorégés; intestin'áfis-tO:x:B.emia, 
enyhe epeúti és májbántalmak, enyhe krónikus 
székrekedés. · 

AlkaJmazható gyomor- éS nyombélVéii.ések fisetén 
megelőzés céljából, gyógyszerelés. 'következtében 
fellépő-más gyomor----.:-bél zavarokés szövődmények 
esetén; hosszan tartó.. ·perorális kortikoszteroid-, 
PAS-, salicylat-, phenylbutaZon-, reserpin~·-Yinca-
alkaloid stb. kezelés ·esetén. .,·- ' · 

Ellenjavallatok: Tekintettel. a. norcain antiszulfona· 
mid hatására, .az Almagel A alkalmazáSa_ ellen
javallt szulfonamid-kezelés alatt~- ilyen esetben 
tanácsos az_ Almagel alkalmazása. 

Adagolás: Napf 4 x 1 ~2 mérőkai:l.álial reggel,: déiben, 
este étkezés előtt l ~2 órámil, valamint elalvás 
előtt. -Az egyes ad8.gokat kizáróillg OrvOsi utasításra 
3 _mér6kanálnyi mennjiségig_~~éhet erne~rit:_-Gyer
mekeknek csak az orvos utaSitáS_a szerint ádagol· 
ható. Megelőzés céljából perorálisan· alkalmanként 
fél órával a gyógyszer bevételét megelőzően . 1.::....2 
mérőkanálnyi alkalmazandó. A napi adagok össze· 
sen-nem-haladhatják-meg a 10-12 mérőkanálnyi 
adagot. 

46* 

A készítmény cukorbetegeknek is adható: 
Olyan kórfolyamatokban, amelyekben: 'd b~teg 
hányingerről, hányásról vagy jelentős fájdalOm· 
ról panaszkodik, a kezelést rend.szerint_ ,A},m.agel 
A-val kezdik el, majd az akut panaszok megsZün . 
tével áttérnek az Almagel alkalmazására. 
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Megjegyzés: Vény nélki,i),'ia;K:!adhatók. 

Csomagolás: Al""'ll"i 170 ml 8, 70 Ft, 
Almagel A 170 ml 9,10 Ft. 
(Gyártja: Pharm,_~~lll:' -~ofia) 

AMBINON 
am p. 
Összeiétel: l üveg 30 NE th~eoti'Op hormont t.artal-

=· 
_. Javail&t::"S~o~_~7~~r ..... Sheefac'Il::f~: sy;tdr;o_ma;_:,a-11:~" 

: "WP.h:vsis-- funkci()n#is ,._za;varai, __ törp::l~ÖV:~·-- , oheSl
tas; hypophysia_e~detií._ m~()ed~-- A_. prunaer és 
seoundaer myxoedema -diagnosztizá,lására._ .Dystro
phia ailiposogenitalis: E_~ben a~ indikációban aján
latos az Ambin.on mellett chonon-go~otrop hor
mon egyidej~ alkalrna?..ása. 

Adagolás r Általában- nap~nta _vagy- másodnaponként 
1 ml(lO NE) im. vagysc.·a betegpulzusán_akés 
súlyának ellenőrzése mellett. 

· MeiÍékhátások: -A kézei'és id-ején _helyi, sőt--_~talános 
rea-kciók (láz) léphetnek fel. Hypophysis-insUffi~ien
tiábán _ugyanis a betegek rendellenesen --t~érOO~e
nje_k_,_. exogén kivonatokkal szemben n:mda_d?Ig, 
-amig -endocrin - · (mellékvese, pap~~) 
a kezelés VISSZa bizo-
nyos 
káló; 

Megj!'!!Y3~! .. of< 
lonuntÚ. . . . 

Csomag~lás: l üveg +oldószer (3 ml) 16,20 Ft. 
(Gyártja:. Organon, Oss) 

ANTICOL 
tabL 

__ Ö~~-te):_ ~-t-~~1_"_-~.'_? ~ ~~~m_._-~t ta~ta~ai:: 
Ja~dat:-·AlcOhOlismUs.' 

AdagOlás: Egyéni, csak gyógyintézeti javaslat a.lap
ján. 

\{~Megjegyzés: ~ Csak vényre adható ki. Az orvos ren
delkezése szerint- (legfeljebb háJ;om alkalommal) 
ismételhető. - Az orvos akkor rendelheti, ha azt 
a te1 .. illetileg, illetőleg szakmailag illetékes .fekvő
betegellát6 osztály, szakrendelés (goiiadzt.f szak
orvosa javasolja. 

Csomagolás: 20 tabi. 3,60 Ft. 
(Gyártja: Polfa, Warszawa) 

ANT U RAN 
tabi. 
Összetétela l tabi. 1,2-diphenyl-3,5-dioxo-4-(2'-phe

nyl-sulphinaethyl)-pirazolidin.-ot tartalm~~· 

Javallat: Krónikus tophikus, krónikus köszvényes 
arthritis, időszakos köszvény. A köszvény pro
phylactikds kezelésére is aJkalmazható. 

Ellenjavallatok: S-ólyos Vese- és májöetegségek, -vala
mint aktiv ulcus. Salycilatokkal együtt riem adagol
ható, mert ezek az Anturan hatásá-t antagonizálják. 

Adagolás: Kezdő adag 4:-szer naponta 50 mg- per :os, 
majd a napi adag fokozatosan 400-800 mg-ra 
emelhető. 
A vér hó.gysavszintjének csökkenése után az adag 
individuálisan csökkenthető. Célszerű _étkezéskor 
vagy_ folyadékkal bevenni. 

Megjegyzés: !fl Csak vényre adható Jri egyszeri alka
lommal. - Az orvos akkor rendelheti~ ha azt a 
területileg, illetőleg szakmailag illetékes" fekvő
betegellátó osztály, szakrendelés (gondozó)_ -sZak
orvosa- javasolja. 

Csoníagolás: 50Xl00 mg32,40 Ft, 
(GYártja: Geigy~ Basel) 

APERNYL alveolar etyli 
pálcika 
Összetétel: l pálcika 32 mg acid1lm _S;ce~ylsalic.--és_·a mg 

propylium parahydroxybenZoicuiDot farttllnlaz. 
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Javallat~_ Fog}lúzások és .csontsérüléa:ek prophylacti· 
kus és ter-ápiás ellátása. Fájdalom· és fertőzésgátláso 
Foghúziu3 utáni fájdalomosillapftáo. 

AdagOlás.:- A kúp.alakú-;~cikát:-az alve~l~b~~ ~~b~yi
lásba. helyezzük, annak méretétől függően .1-3 der 
·rabot• 
Ismételt adagolás fájdalom esetén lehetséges. 

Megjegyzés: A szakorvosi rendelőintéze~k (gondo~
intézetek) az őket ellátó_ gyógyszertárákból szerez
hetik be a költségvetésUk terhére. Vényen nem 
rendelhető-

Csomagolás: 100 pálcika 26;20 Ft.· 
(Gyártja: Bayer, Lewerkusen) 

ASTMOPENT 
spray 
Összetétel: 1-(3,5-dihydrOxipheriylF2-iSóptapyl" ami.

noethanol sulph.- 1,5%·os oldata aer,osol fornJ.~ban. 

Javallatok: Asthma· bronchiále és egyéb ·bronchialis 
kontrakcióval járó betegségek. 

-Adagolás: Az . adagoló szelep. egyszeri- megny:i'tásával 
O, 75 riig hatóanyag k:e~ ki a palackból. Az asthma._ 
tikus roham kezdetén az aerosol egy- adagját kell 
belélegezni;"majd öt -perc-eltelte után még egy adar. 
got~·További·adag csak az első adag belégzése óta 
elt-elt négy óra után adható~ Ha a 4 órás időszakban 
ismételt rol-..am jelentkezne_. ebben az ese~ben más -
gy9gys_zert ken _al.kalmazni (ephedrin,- -aminophYl· 
lin stb.). · 

Megjegyzés: ~ Csak vényre adható ki. AZ orvos ren· 
delke~se szerint (legfeljebb · 
ismételhető. - Az orvQs _akkor rendelll-e_ti, ---
a területileg, illetőleg sZakmailag illetékes· 
betegellátó osztály, szakrendelés (gondozó) 
orvosa javasolja. - Asthma bronchialéban 
ved6 betegeknek a ' 
kórházi java-slat alapján 

.. Csomagol~:._2_Q)n!;:~s. __ p~k 18,- Ft. 
(Gyá.rtja:_P_olfu, Warszawa) 
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BRICANYL 
tabi., spray 
Összetétel; l tabi. 2,5 mg; l üveg spray ml~e:tiként 

10 mg terbutalinum sulfuric.·ot tartalmaz. · ;: :' · 

Javallatok: Asthma bronchiale (krónikus --~k is). 
Emphysema és egyéb görcsszerú tényezön alapuló 
tüdőmegbetegedések. 

Adagolás: Naponta 2-3-azor 1-2 tabi. -Általában a 
legkedvezőbb egyszeri adag 2 tabi. Olyan betegek
nél, akik különösen érzékenyek sympathicomimeti
kus aminok iránt, kívánittos a_ kezeléSt -naponta 
2-3 X l tablettával elkezdeni. Ez az adag adagon
ként két tablettáig emelhető, ha nem értünk el rileg
felel6 görcsoldó hatást. 
Spray naponta 4-szer 1-2 inhalálás (0,25-0,50 
mg). Szükség esetén kétperces id6közökben a be
légzés megismételhető-

MeUé~a~: A rövid ideig tartó finom -ujjremegés, 
palp1tat10 e gyógyszercsoportra jellemző, érzékeny 
betegeknél elófordulhatnak. A folyamatos keZelés 
után az els() hetet követően általában elmaradnak. 
Adagolásuk esetén gondolni kell a sympath:icomi
meticumokkal szei:nbeni érzékenységre. 
A terhesség első három hónapjában alkalmazásánál 
óvatnsság kívánatos. 

Megjegyzés: ~Csak vényreadható ki egyszeri alkalom· 
mal. Az a szakrendelés (gondozó) szakorvosa ren
delheti, aki a gyógyszer javallatai szerinti betegség 
esetén a beteg gyógyszerelésére területileg és szak~ 
mailag illetékes. - Asthma bronchialéban szen· 
vedő betegeknek a tüdőbeteggondozó · szakorvosa, 
kórházi javaslat alapján térítésmentesen rendélheti. 

Csomagolás: 20 tabi. 3,10 Ft; 
l palack spray (14 g) 31,70 Ft. 
(Gyártja: Astra, Watford) 

BROMSULFAN 
in j . 
Összetétel: l amp._ (10 ml) 0~5.g-pheiloltetrahr0mphta· 

lein-dinatriúmsulfuric.-ot tartalmaz. 
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JavaiLi.t: biagriosticum (má]funkciós viz;Sg4J,a~~)·~~. 
Adagolás: testsúlykg-onként 0,1 ml ( = 5 mg) a cubita-

lisvenába (W.sankb. 30 mp). ..·· · 

:M~:ei;yZés:•- · Jol:4. :OrVosi .. ,~J?:deló_ ré~~:re. , ' 

Cso,nagolás: 5 amp. (10 ~)-12,~0 Ft. 
(Gyártja:_B_erlin_-_~e~e, B~rlin) -

B ROMTHALElN 

ini· .. · .. . • ·.. . '. ' . 
ij.S..tél.,ii iamp. (10 .nl) 5ÖO rr.g bronuiU!pJ;ú;leinu-

mot _tartiBl.rD.az. < __ , : _, :c_ _ • -

Ja~UatOk; :M:Ájfutikciós próba: i:tkUt éS-kró:riikuS-hepa~ 
titis, máj·cirrhosis, tox:ikus ~m:ájkárosodások::~- kró· 
:óikuS · alcohOlisínu's, májrák kimUtatására. 

Elle'n]avallat: ft_J]_ergiás báni{~~~kb~ ·s_zefiy.~_ő bete
geknek nem alkalmazható, _ _vagy csak cor~_wosteron~ 

védelenJ:-alatt. _ .--- _ .. :-· __ - :. · _ .,. . , 
A,bgoiáS: Testsúlykg-onként 5 mg (~o;~.~) ~an 

~v. A_ beadás __ után 45-;-:-60_ percc~l megh~t~r(lzzák a 
sZéruln BrOmtb&lein~tartalm.á!i, _A khr~zt~ gyor· 
saSága a ínájniűkQdés értéJin:lérój_~~ _, 

MeDékha~~k: .. EÍvBtVe; előfoi>dúlhatriak allergiás .és 
a.naphylaxiás_reakciók. · 

Megjegyzés:- lftSZSk0rvcisireildél6intézetek_ (g~ndózó
intézetek) költségvet-ésük ·terhére szerezhe~ik be az 
őket-· ellátó ·gyógyszertárakból. - Vényen nem 
rendeJ?.ető. 

Csomagolás;15Xl0 llil~mp. 72,90 Ft. 
-_,! ,_{gy~x;~i~~--~~!-~~-~--~~~~~~>: ' 
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fibrositis, myositis, tendinitis, tenosynovitis~ coccy
godyn:ia, torticolliS, ]tirilbago. 
Dermntologiai betegségek: neuródenhatitis, lichen 
·planus hypertrophicris, lichérj simplex circumscrip
tus,- nummularis_ ekzema,_ necrobio:sis_lipoidica dia
beticorum, alopacia areata, lupus, erythematosus 
discoides, psoriasis, helama '(pla'ntaris,-"-és.-'-digiialis) 
és keloidok. 
Allergiás állG,potok: status asthmatiCús, idUlt bron
chialis asthma, szénanátha, idült allergiás- rhi:i:ritis, 
kantakt deri:natitis, gyógyszerreakciók, rovarcsí
pések. 

_Ellenjavallat: Corticósteróidok ismert ellenjavallata. 

Adagolás_- Im., ,_ jntraarticularisan, intrabursalisan, 
intradermalisan, intralaesionalisan. 
Az adagot a beteg egyéni igénye alapján kell meg
állapitani és alkalmazni az ~llapot súlyosságától, 
az elért hatástól és a steroid-toleranciától függően. 
A legtöbb esetben a kezelést l ml 'im. ·injekcióval 
kezdjük, és ezt hetenként, vagy ha szükséges, gyak
rabban ismét-eljük. Súlyos betegségekbell; -mlnt 
pl. status asthmaticus-- vagy lupus erythematosus 
disseminatus, 2 ml lehet a szükséges kezdeti adag. 
Praeoperativ; -különöseri sebészeti betegeknél, akik 
corticosteroid-kezelés alatt állottak, l vagy 2 ml-e.<> 
im. injekció ajánlatos néhány órával vagy közvetle
nhl a mCttéti beavatkozás előtt. Ez az adag,_ ha 
szükséges egyszer megi.smételhetó a műt.étet köveLJ 
első 24 órában. 
J'ól tolerálható localisan is; az intraarticularis in-Jek
ciónál, ha kivánatos, együtt adható helyi érzéstele
nítő_vel. 
Az intraarticularis és iritrabursális adagolás bmsi
tisben, rheúmatoid arthritisben és osteoarthritisben 
-indikált .. Az· adag 0,25 ml-től 2- ml-ig terjedhé.t az 
injiciálandó ízület méretétől függően. _A szok:ásos 
adagok a következők: igen nagy izületek (csíiJ6) 
1-2 ml; nagy izületek (térd, boka és Váll) !"nil; 
közepes méretű izületek (könyök és csukló)-0,5:-ml
től l rnl; kis izületek (kéz és mellkas) 0,25_-inl-től 
0,5 ml-ig. Bm·sitis esetében egyetlen l ml~esiutra
bursalis injekció meiszünteti _a fájdalmat ~snéhány 
Óra_ alatt helyreállítja az egés_z _mozgáskört: Rend
S"<:e:fint több intrabursalis injekció szükséges- 1-2 
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hetes időközökben akut rekurrens bursitis. és idült 
buisitisré -szuperpoDá!tid?'he_venY_ bursitis esetében. 
Az intraJae_sj_onaJjg kezelésre. _a.lkaliD.~ állapotok: 
locaJ.izált ne~Od(3rm,l;l>iitiS~- -·lic}len -plimus_ hyper
ti'ophiéflilS, -11Ull;lp1~_aris; ~~ni!J,~ _ necrobiasia Upoi
liica ·dia.betlcorurii, alopeci~. arlm.:ta, körülírt lichen 
sirDp~ex. ~-éS ke!OidO~~-- ., , -_ _.. --
Az intralaesioruilis kezelés során 0,2 nil adagot kell 
intradermalisan (nem subcutan) azonOs volumeuli 
érzéStelenitőVel elkeverve beadni az elváltozásnégy
zetcen~bn~terri.Yi kiterjedésére_ s~mitva.. 

Mellékhatás; Ismert corticOsteroidok mellékhatása. 
MegjegyZés_: ~ · (_}sak_ , y~nyre _ -a.dhatP.-:.Jri ... egys~ri 

alkalommal.--- Az orV-Os akkOr rend.elh8ti;·-ha 8.zt 
a teriiletileg, illetőleg ~sZakmailag illetékes_ fekvő
betegellátó. osztály, _szakrendelés· _(gondozó) szak
orVosa· javasolja.: 

Csomagolás: l X l mlamp. 13,- Ft. 
(Gy~rtja: Sche~ ~~~~~ Bloomfield) 

CHLORACYZIN 
drazsé 
ÖsszetételOl drazsé 15 mg 2-chlor,l0-(3-diaethylaml

nopropionyl)-phenothiaziitum hydrochl.-ot tartal-
maz. 

Javallatok~ Coronaria-sclerosis~· kr6nikus· eoronaria
insufficientia. Az angina-pectorist nem szünteti, de 
tartós ·szedés' esetán csökkenti' ·a rohamok ,gyakori
ságát és intenzitását. J ó eredménnyel-alkalmazható 
sziv-infa.rctus után. 
Ritmuszavarok, karurai extrasystolia kezelése.-Kró
n:ikuá-- obstructiv- légúti megbetegedés, kr6nikUs 
bronchitis,-· különösen·- olyan· __ esetekben, ahOl 
id8jűl~_g- ·oor_Onaiú.i.;;:dilatator---vagy: antiaiTl>yt;lrr.rii~ ,, 
hatása is kivánatos. 

EllenjaVallat: Máj- 'és .ve~en:iegbete~ed'és~k. 
AdagoláS: Naponta 3--4-:sze:r l drazsé·(l5 mg). -A 

lést-Tn----:20-napos kúrákba.n ajánlatos végezi:ri; 
s~ükség esetéli meghosszabbitható. 

.Mell~tás;_}l_~~)sz~~;Ság; -szédülés, __ dysJ?epsiáS-
naszok; ·esetleg paraestheSia.· EZe~ a tülletek ... 
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szarint nera akadályozzák _a készítmény _ esetleg 
csökkentett dózisú - alkalmazását. _ 

Megjegyzés: jf( Csak vényre ad~ató ki: Az orvos ren
?elkezése szerin{í __ (legfeljebb _ hámm alkalon:rmal) 
n!Inételhető. 

Csomagolás: 30 drazsé 2,--}j.,t. 
(Szállitja: Medexport, Moszkva) 

CHLORPROTHIXEN 
tabi. 

Összetétei: l- tabi. ifi mg ohlorprotix:enum hyd.ro~ 
chlorie.-ot tarta-hne.z. 

Ja~atok: Féleimi depressiós syndroma. A. legkülón
b.ozőbb e~edetű kóros feszültségi állapotok. Depres· 
Sl.V é~ sehizopm;en psye~osisok, ne~osisok bizonyos 
esete1. Más anttpsychotiOum.okkal és th_ymolepticu
mo~ végz?tt kezelés -kiegészítése. AI:rn.i:ttlatiság. 
Phobtás tellBJ.ók különbözó szer--vi megbetegedések· 
ben. ·· 
Mütét elők?szftése, operáció Utáni állapotÓk. Égési 
sebek, prur1tus, neurodermatitis, urticaria, Quineke
oe?ema, szérumkiütés, pruriginosus dermatitisek. 
Clim~xos nyugtalanság és depressio. _ HYJ?eremésis 
gravtd_!1~· Diagnosztikai és terápiás beavatkozá-
sok elott1 állapotok. Allergiás exacerbatiók. -

Ellen~avallatok: Alkohol- és·barbiturat~mérgezés. N ar
cotikus hatás-ú analgeticumok egyidejü alkaJma
zása. Collapsus-hajlam. Epilepsia, parkinsonismus 
a vérképzés aplastikus elváltozásai, a máj-paren~ 
ehyma megbetegedései .(hepatitis epidemica), min_
den_k6ros állapot, amelyben az aluszékonyság nem 
kivánatos. 

Adagolás:. Individuális, a b6t'egség jellege sie~int. 
Neuro~okban napontal-3-szar l tabi. (15 mg.:oa), 
psycho81Sokban naponta 2-4-szer 1-2 tabL (50 
mg-os). 
Az egész napi adagot úgy kell elosztani hogy annak 
nagyobbik része a ~efekvéa· előtti idő~ essék. 
Gyermekgy-ógyászatban testsúlykg-onként napi 
1-2 mg·ot alkalmaznak. 
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Mellékhatú: ÉrZékeny betegelren.és nagyobh®a,gok 
hátására, fóleg. __ az :ad~14s- _els5 napjaiban _-észlel· 
het6 _ szájszá.razgág, _ sziv:~obog~- és ____ --~~p:~:~~~' 
n6h~_- al~k'!Ji~·-·:S::uzaanos ~allll:tt~ako.r a_se
'da:tiv!.:.:.hyp~fiJFús hat,ii8_1~1_4_ llf1p,_-,m~v,~- ~ltűnik 
éS_ csak- az· anxiolyti.kriS!- _ill• antipsjrChOtikUS hatás 
niarad fenn. EllSford~tna.k orthostatikt:tS hypoto
nia és colla.psus,- -valamint-. extr~pyramidalis .symp
tomá.k. 
AlkaJn:iazása fokozott _ el6~zatosságot: igényel, 
ezért pl. jáhn:lívezet&k,·ttí~Mliatr v'Bgy· Ves~ly~ 
gépei:t.<dólgózók csak az Orvos által - _ az egyém 
éi'Zékenységnek inegfel!;'}lően-~ elóírt-~ban _szed~ 

· ·hetik; ·AlkaJmazá.sának~·-ill.- hatáSának tártama alatt 
tilos ázeszes italt fogyasztani.-;· 

Megj~:-~~ Csak yényre adható ki; Az orvoS:ren
~- delkezése- szerint .·(legf~ljebb.-három alkalommal) 

.-ismételhető.,-:- Az a szakrendelés -(gondozó) .szak
orvosa_,rell,délheti~ .aki. a gyógyszer·~javallatai eze
rinti ]:)etegség ~tén a .beteg gyógyszerelésére terüw 
-letileg--és_-szakmailag illetékes. 

Csom&golás: 50 tabl •. l5 mgwos 5,90 Ft. 
(Szál!ltja: Spofu, Praha) .· .. · 

CHOLAGOL 
o!dai; 
Összetéiel: ·0,25- g -piWne~ta. r&d!CiS curCUD.liie~--o·,ot'_g 
frangulaemo~um, 0,_20 g_magnesi-wp-_·.s~cy]icum! 
6;16 g,inixtum-_oleoSliD,l_aether,-.0,01 g ~entholum, 
1,0 g spirituami ~6%,oleuin-oliyae~-ad lO __ ml. 

(az alapbántalöm 

MegJegyzés: Vény nélkül is kiadható. 

Csomagolás: l üveg (10 ml) 4,20 Ft. 
(Szállítja: Spofa, Praha) 

CISTOBIL 
tabi 
Összetétel: l tabi. 0,5 g acid. iopanoic.wot tartalmaz, 

(j6dtart. ~kb. 66,7%). 

Javallatok: Per os röntgenkontrasztanyag cholecystow 
graphiához. Egy adag általában elegendő az epehó· 
lyag optimális, stlt egyes esetekben az epeutak más 
részeinek láthatóvá tételéhez is. 

Ellenjavallaiok: Máj w és vesebetegSégek, jódérzékeny· 
ség, Basedow-kór, myocardialis zavarok, szív
decoinpensatio . 

Adagolás: A bevétel előtti étkezés legyen cukorban és 
húsfélében gazdag. Két órával az étkezés Után veszi 
be a beteg a 6 tablettát, Mégpedig 5-10-pélrc alatt 
egyiket a másik után_. A lenyelést kis teával vagy 
vizzel könnyitheti meg. Közvetlenül ezután a beteg 
legalább 30 percig feküdjön a jobb oldalár_a. 
A bevétel és a felvétel elkészítése közötti időben a 
beteg semmi esetre sem ehet. Egész kivételes esetek
ben, erős szomjúság esetén, ihat kevés_I~ngyos vi
zet, vagy erősen cukrozott kamillateát. 
A röntgenfelvétel általában a bevétel utáni 10. és 
14. órában történik. Rendkívüli esetekben az orvos 
kétszeres adagot írhat elő. Ezekben az esetekben is 
szigorúan be kell tartani az orvos előírásait a bevéw 
tel idejére és m6djára Vonatkozólag. 

Megjegyzés: ~ Csak vényre adható ki egyszeri _alka
lommal. 

Csomagolás: 6 tabL 5,40 Ft. 
(Gyártja: Bracco, Milano) 

COCARBOXYLASE 
in j. 
Összetétel: l porampulla 50 mg cocarbo:x:yÍasét tartal

maz. 



Javallatok: Hepa.tikuS .Vagjr' dial;>e_tilqiÍ; .e~~t'fi;_~do~ 
sis, · düibetikuf! vagy,_ h:~p~tjku~ ?Om B:, ~~-:g:~~~k, 
coronari:a-elégtel~g! _: ;po_~~_jjoc~~;;_~a,rc~~· 
sos állapotok, keringési -elégtelenség, pr:aeeCiamps1as 
állapot, eclatn~a, _diphtheria, _vö:rhen~•-}YP,l}usos_ 
ei-ed,etű láZakf.a, -pe!;i(éJ;iás-~degrendsze:r .. ~~os_ 
állapota, polyneuptis,- a központi idegrendszer.'l?.IZO· 
nyos _ károsadásai: (agyvérzés), perif~riás ren~zer 
pa.:ralysise. 

Ad.igolás::_50~100 D:tg inÚ·av?násan, ~tr~~~cl~~-
sari- .Vagy :Subéutan.·:Diab!;:ltikua cc~ma -éS. ~1?-m~a 

·-,,·:-;,esetéli~~lQ'lhliJ.g::iüifr&'Ve~a,n ··~~& -A_--d6~_-meg~_ 
':; ~ételhet6;:Jlli:SZiili.SBgeB~egy óra múlva:és~~zut~ 

folyiatfu.ttó '50 mg-or{iiljekhlókkal~-Diabetikus'coma 
esetén aspecifilqm_ diabete}3_es B:ezel~--_ll~~ ~z~ H:~ tó 

-. :;:1~;-np:i~:. ~~h ·a·. sp~eiáili-- :ke~eiéSt_ ~gyid~jűÍ~g 
kell alkalmazni. 

Megj~gyz·és~_:-~ -G~81(:V~llYr~:~~t6)ü~--~~ .ci~-~8~>~n-
delkézése szerint_..U~gfeU_e~P- ,három _alk3lo~mal) 
ismételhető. , · · · 

CsólrulgbJás: 3X50-lligpOramp; __ --+'b1dósZer·S,50-~t. 
(~yártJa:·Polfa,-~arszaWa~: :<~--'~'- · ·-, :: 

COLCIDCIN SALICYLAT . 
ta b l. 
Összetételi -l tabl.-0;5-mg kolchicin. saJicyliC:~Ot-~artal_~-

Ja~allátOk: ~:t,ú;f,:~~~~~~[::f~s:r.::~~~h;:}::; urat-diatheSis, 

sonl6'?::~~~;~~.~~~f, .. ~-~,;~::~·~f~::xÍi.~2i;. ~ .. ;.;;;,,~i~f Ellen]av1illatok: 
betegedésekben 

Adagolás; Toxikus volta :i:r:iiatt 
ságot -igényel. A roham 
ban. advamindig · 
után óránként 0,5 
lást 

mg~ A fájdalom, duzzanat 12 óra alatt ·.-.~kk_en, 
24-48 óra múlva teljesen elmúlik. A gyógj-szer 
adása- toxicitásamiatt "'-:--csak 3 napi szünet után 
ismételhető meg. 
Krónikus köszvény esetében a kéSzítmény----pro· 
phylactikusan aJká.lrriazható a tünetmentes időszak
ban. 

Mellékhaiás: Igen toxikus, ezért--hányás, hasmenés 
esetén _ a gyógyszer szedését azonnal· abba' ,kell 
hagyni. 

-Itiegjegyzé.s': ~~ -Csak vénYm adha.tó ki_ egyszeri 
alkalommal. 

Csomagolás: 15 tabi. 3,20 FL 
(Gyáxtja> Agepha, Wien) 

COLFARIT 
ta b l. 
Összetétel; t tabi~ 500 mg · acidum 3.95tyl,s'aliJYiic.-ot 

tartalrriaz bevanatos szemesék alakjában, 

Javallatok: Thrombosis-.veszélynél a venás ter-uieten 
(pl. st. varicosus, postoper_ativ), thromboSis-veszély

- _·n.él_az arteriás területen (pL progresszív_ lefolyásli 
arterio~clerotikus folyam~tok, érsebészet), throm· 
bophlebitis, vena-thrombo'sis. 

, Ellenjavallat:· Salicylat~túlérzékenység, haemorrha
giás diathesis.· 

Adagolás~ Thrombophlebitisnél általában 3 X 2 tabl., 
majd az akut tünetek lezajlása után napi 3 X l tabL 
Vena-thrOmbosifinál általában 3Xl tabL- riaponta. 
Prophylaxis céljára napi 1~3 tabi. 
A kezelés tartama: thrombosis-veszély a venás terti
leten (postoperat-iv thrombosis·prophylax:is):' egy 
nappal a műtét előtt adható és legalább -5 .napig az 
első felkelés után' adandóo --Fig"yelembe kell venni, 
hogy a thrombocyta-aggregáció gátlása folytán a 
vérzéshajlam bizonyos mértékben fokozódik. 
Thrombosis-veszély ai arteriás- területen.-: ta:i-tós te
rápia. 
Thrombophlebitis: -kb. 8 napig. 
Vena-thrombosis:-legalább-14 napig; recidiváló haj
lamnál tartós terápia~ 
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Antiooa.gulansokksl.·történ6 komb_~áJ.t kezel~s ál~ 
land.Q. oryosfellen6r~t~igényel. / __ 
A ~erhesség~ korai- szaká.J>an csaJ,t szigo.ÍÚ -.illdii;uiciO 
mellett· szabad adni.._ . , - _, 
A,.-szülés kisZámított_-:W.6psn~tjiÍ. el6tt_-~ héttel nem 

--sia.Qád_' ~-~--:~~~lt}s-,~~tá.sa,:.a- :szülé!Hlt~ wv 
pon. 

Megjegyzés: Csak vényre adható ki egyszeri 8Jka. 
_ lommaL-Az-orvos· akkor rendelheti, ha azt a terü~ 

letileg,_ illetőleg szakmai_lag- illetékes fekvőbeteg
ellátó osztály, szakrendelés (gondozó) S.'?la.korv:()sa. 

·· -jt\~ija. · -- · - c---- ' • :. ' • 

Cstnnllgoiás: 3o tabi. 5,90 Ft· . . 
(Gyártja: Bajor, Lewi!l")'iii"n) · 

COMBANTRIN 
tabi., szuszperizi6 
ÖsszetéJ;eJa _ _t~abl. 250 n:l,g_Pira.rttel parnoátot, 

' 5 ini· ~zpen.zíó- 260 -mz: piraD.t~I·pa.móátot t_fiital-
maz. 

J8~8llatok: Spé·c~·- jaVallt féJ.egrerto;re~i(·keZélé
sér_e~_ :ha._ azok_at_ az_ illábbi, gyo~qr-~·J)él_ ;p_a~a_Ziták 
val.a.In6I~é<)koZza., _a~-~ külö~; akár_ ke_~ért~~~rtő
zés forrnájábá.D.: Ent8robius, ve~éu],acl,s _(o.~a
·sis):. Ascaris lumbrióöides,:-' Anoylostorila 'driödenale, 

. Necator americanus.··KorlátozOtt kliuikai ~adatok 
áJapján hatásos Trichostrongylus _. cohibrifo:rmis 
ellen._ __. _., ____ ,. _., .. ___ ._", __ --:-. 
A Combant~in neril toxikus, 'a~ gyomor--bél_trak-
tusb8.ngyakorlatila8' nem szívóc:lik_fet_ · '·' 

AdagOláS: %Y.SZeri ad~gban- étk~-_kÖ~b~n kell 

(l) hónaptól 2 é-.es korig) ~Pmvéslmnál '~''"''
vagy% tabi. 

Kisgyerm~keknek 
· (2-:--6_ éves _.korÍg)-.--1 -káV:eskanáJ.--.szus,zp. 

l tabi. · 
Iskolás gyermekeknek 

_, _,:,:{_~1-2_,-j}y~_,_Jt()rig)_ 2 ,_Mvéska.niíJ. SZUB2>1'· V<'l< 
2tabl. 

71!6 

Gyermekeknek 12 éves kortól 
és felnőtteknek 85-kg-ig 3 kávéska.nál-szuszp. vagy 
3tabl. _._ 
Felnőtteknek 85 kg felett 4 kávéskanál_· szuszp. 
vagy 4 tabi. 
A Necator americanusszal_ történt B'ÚlyoB. :fertőzé
sekben a megadott adag duplája ~t-ó -'-€""3 egy
mást követő napon. 
Minthogy oxyuriasisban újrafertőzés _következhet 
be, a kúra 2-3 hét múlva Dlegismétélliet6, ha -a 
symptomák nem múltak el. 
Amennyiben csak ascariasis fertőz& áll feni:t, test
súlykg-onként 5 n:ig alkalmazása elegendő. 
A Combantrin szuszpenzió és- tabl. a nap bármely 
időpontjában adható, hashajtás nem szükséges· sem 
a kezelés előtt, sem alatt. 

Mellékhatás: Ritkán elŐfo~d~t 'hasmenés, hányin
ger, hányá-s. Terhességben (miután teratogen hatá
sát még nem vizsgálták) csak akkor adható, ha 
a kezelő orvos alkalmazását elkerülhetet1ennek 
tartja. 

Megjegyzés: ~ Csak vényre adható ki egyszeri ·alka
lomma.l. 

Csomagolás: 3 tabi. 10,70 Ft. 
15 ml szuszpenzió 11,90 Ft. 
(Gyártja: Pfizer, BrüsS~l) 

CORTROSYN DEPOT 
szuszpenzi6s inj. 
Összetétel: l am p. (2 ml} 2 mg tetracosactidumot tar· 

talmaz. 

Javaiiatok: Collagen-betegségek: akut és krónikus ízü. 
l~ti rheuma, :fiatalkori _ rheumás megbetegel;lések, 
arthropathia psoriatica, dermatomyositiS;.-'', lupus 
erythematodes, periarteriitis nodosa. 
Allergiás betegségek és túlérzékenységi reakciók: 
angioneurotikus oedemák, asthma bronchiále, sú
lyos allergiás bőrbetegségek. 
A központi idegrendszer megbetegedései:· scierdsis 
multiplex és retrobulbaris neuritis heveny fellobba
nása, polyneuritis bizonyos forrnái, pelyradiculitis 
is; chorea minoi-; perifériás facialis-pareSis. 
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Bőrbetegségek: _minden ·krónikus~· corticosteroidok
ra ·reagáló -bőrbetegség; pemphigU:s<-vulgaris;-:'6XO
foliativ dermatitis gei:teralizált formái, d6rn:i.atitiEI; 
.herpe:tiformis, · ... erytlu;odermiAA; :bizonyos _-.Iájtái, 
psoriasis pustulosa. 
C()}it~_-,~ros~; :.ll.ephr{}tikus",syndroma; 8.'mellék

, ,_veseJrereg··Serkelitése: huzamos-:corticosteroid-keze-
lés után. · 

ÉifE;~JáV1lil&tltk·:-;~iDl?:a:'-~kUt ·psyó~Sis~k:· _ fuiakciók 
·· (am'eimjriben· _egyidejűleg: nem _adUnl( ah~ibil,lticu
mo~t is)~ gyomor-:-bél telrely~~~ Ctishing~syitdro
~a;_. t~~-~~~gi: r.~.lci!i'IJ~;-, di.ál?6t_~ ln.eil_i~~.--'-.~k._ ö .. ze. )>súl os--és sür OsJi·-----e&íiíB.:' ,_ · " -----'---"-

cc··c~: .. :·:·Y ·::Y!f • :::> :. :< . : 
Adagolás:- Kezdetben_napi 1-mg:-ím. -akut:_v.agy fenye

gető állapotokban {pl. status asthma.tictis)-12 órán-
ként _l_mg. ___ .Az akut .tüne_tek lez~jl_Ma ut~ !Ut~lában 
~8 naponként._ o;5:_i mg,- esetleg_)1étkiiként rxfmg.· . ' . ' · .·. . · · .· . 

Me11ékha:tásokt. Túl.ádagolás esetén·_esetle'g __ viZ-re ten~ 
tio (súlyei:nelkedés) Vagy a- inellékvesekéreg-miikö-
,dés -~oko:zódáaa (yushing-syndroma). ;E~k; ____ a _,Y~ne-
tek az adag időleges csökkentéSe vagy ~jn,j~kció
intervallumok megnYlljtása köv:etkeztéb_eri meg;.; 
szúnnek. 

Megjegyús: ~·csak Yé~YJ.~:·a~t~r·kl:~~~~-~ 
!ommal. --·A-z orvos akkor rendelheti; ha azt a _terü~ 
letileg, illetőleg szakmailag_ illetékes_ :_fekvőbete~< 
ellátó osztály, szakrendelés (gondozó) SZakorvosfi-
java.solja. - q_~ 

Csomagolás; .1 amp. (2 ml) 19,40 Ft. 
(Gyártja: Organon, Oss) 

CUPRE.NIL' 
kapszuht, tabl. 
öasZeiétel: 'í k8:p:SzUIS:-15Ó mg,.'i-t~}?l'. 250,_mkj)-peni-

Cillamint tarta.h:i:uJ,z. · · · 
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Javallt továbbá ólom- és thalliuinmérgezések keze
lésében is. 

Adagolás: Felnőtteknek és idősebb gyerme~eknek: 
napi 900-1500 mg. Igen súlyOs esetekben a_ napi 
adag 4000 mg-ig emelhető. 
GyeÍ'niekekriek 6 hóilapos kor után!·-2~~0-mg. 
KezeléS alatt a vérkép ellenőrizendő! - .. 

Mellékhatások; A Cuprenil:allergiás:reakciókat idéz
het elő a bőrön (viszketés, kiütések megjelenése). 
Fejfájást, nauseát és lymphadenop_tt,tbiát, _ egyes 
esetekben- a sZarvezet vaMiányát·: OkoZhatja:' 
Az említett esetekben a·na.Pi-aaagat· csökkentem 
kell, vagy a kezelést időlegesen szüneteltetni~- Ez
után-a kezelés folytatható, először alacsony, majd 
fokozatosan emelkedő dózisokkal. 

Megjegyzési ~Csak vényre adható ki. Az orvos ren
delkezése szerint {legfeljebb . három .alkaloll+Ulal) 
ismételhető. -Az a szakrendelés {golldozó) szak
orvosa rendelheti, aki a gyógyszer javallatai Sza
rinti betegség esetén a beteg gyógyszerelésére terü
let,fleg és szakmailag illetékes. 

Csomagolás: 50 ~tabi. Ft·, 50 kapszula 60,40 Ft. 
(Gyártja: Polfa, Krakkó) 

CYCLOPENT 
szemcsepp 

Összetétel: Diaethylai:i:rinoaethyl-{1-hjrdroxyzyklopen
tyl)-phenyl·ecetsavészter-hydrochlor. 0,5%-os izo
tóuiás olda ta. 

Javallatok: Mydriaticum, cycloplegicurn. 

Ellenjavallat: Glaucoma. 

Adagolás: Mydxiasishoz 2 cseppet a kötőhártyatasak
ba cseppenten:i. 

Megjegyzés: ~ _ C?rvosi rendelő részére. 

Csomagolás: l- üveg 10 ml2,-.Ft. 
(Gyártja: Ankerwerk, Rudolfstad.t) 



l 

l· 

CYCLOPHOSPHAMID 
drazsé· 
ö~: 1 drazsé--5o mg·cyclophoSPh~idilin:ót'tar. 
·tiilni~- -, - -, - - -- ·-- ' 

JavaÚa~k: ,Föleg.1Ymph~;;~o~~t~~~~ -hJ~ph~sar-
comatosis,krónikus lymphoid ésmyeloidleukaemia., 
rnyeloma multiplex. Eredményes lehet egyéb tmno
'rok kezelésében -is/Mútétek :után xecid.ivák,és.me
taetásisok:ki#déSére: 

EÍie~j~~~~~tOk_:ieJk<JP~~--~iJb.oc~perd~~ ~-
~' -tji_~J~;~:-Yese~ego~tegedések. . __ "'- ~- · 

Ailagolás: Napi l-3.drazsé vagyfu>tenkéntkét alka
lommal2-4 dr8.zsé. Gyermekek-OOagja. arányosan 
kisebb. A vérképet·-- rendszeresen ellenőrizni -kell, 
s ha a leukocyta-szám 2500-3000, illetve a throm
bOCyta-szám 80 OOO~ 100 ~00 alá csökken; 11. kúrát 
fel ke!l függeSztem, · · ·· 

Mellékhatások: Hány>la, szédülés, fejf~jás, gyengeSég, 
ritkán hajhullás is,_jelentkE;~zhet.- Eze_~ a-_t\inetek- a 
készítmény b~ ~tán egy 6rával parenteralisan 
sdagolt 50 mg B,-vi."minnal és 25 mg Ihberna!Jal · 
megszüntethetók, illo csökkenthetők. _ '· '--· ->~ 

Megjegyzés: lf<lf< Cssk ,;éojre sdlmtÓ ki egyszeri 
aJkalommal. - Az ar szakrendelés (gondozó) szak
orvosa rendelheti,- aki a gyógyszer- javallataJ -sze~, 
rinti betegség esetén a beteg gyógy's~rrendelé-Sére 
területileg és szakmailag illetékes. 

c.m,.agoiáso 50 drazséJ.2,50 Ft. 
• (Gyáa-tja, Ankerwerk, Rudo!fata,dt) 

CYSTE~AL 
oldat 
Összetétel: 10 ml oldat 0,01 g prir.í.cip. 

rnni, 0,15 'g magneaium salicylicum, 
Ole'ál:riin aetherOOrum, 0,8 g spiritus 
a.d 10 ml-_t tartalmaz. 

Javtillatok:· N~:Pbrolithl~siS 'meg(il6~: és, kéOi>l~<•,c 
fiSleg ~f?k_-_a.z. e:setek,_-amel-rekben- a·-_kö;v:ek 
távozására számitani-·-leliet, valamint -a 

dence és húgyhólyag incrustatiós folyamatai. Haté· 
kony urat-diathesisben és húgyutak semmdaer fer
tőző betegségeiben. 

· Adagolás: A 'húgyutak_ :krónilills: :betegségeiben -külö
ilösen · húgykövek éS :inásodlagos infekciókt_ól, ~ 
incrustatiós folyamatokban naponpa ~ 3_~szoi- 3---4 
csepp cukorra cseppentve kb. fél órá/V~étkezés 
előtt. Vesekólika-rohamok kezelésére egyszeri adag
ként 20 csepp adható. Ismétlődő rohamok esetén az 
adag átmenetileg napi 3-szór 10 cseppig emelhető. 
Ha- aPagolás közben, éhgyOmorra gyomOrégés jelent
kezri e, úgy a _Qystenal az ~tkezéssel·egyidőben vagy 
étkeZés_ után is bevehet6; a.z_ emlitett tünet ilyen
kor rendszerint elmarad. 

Megjegyzés: ~ Csak vényre adható ki. Az orvos ren
delkezése szerint (legfeljebb három alkalommal) 
ismételhetlS. 

Csomagolás: l üveg 10 ml 4,20 Ft. 
(Szállitja: Spofa, Praha) 

DEXAPOLCORT N 
spray 
Összetétel: 100 g spray oldat 0,01125 g dexámetazo· 

num és 0,05625 g neomycinum sulfurieumot tartal
mao;. 

Javallatok: AllergiAa dermatosii, -seborrhoeás derma
tosis,. különféle _ dermatitisek, streptococcusos és 
staphylococcusos eredetű pyodermatitis és kevert 
pyodermatitisek. 
Gyermekkori kantakt és foglalkozási ekzema, egy
szerű, seborrhoeás és orbáncos acne, !Öntgensugár
zás_ utáni_ dermatitiS, elektrokoaguláciö. ·Utáni 
fekélyképződ~s, streptococc:uso~ _és staphylo.~?ccu
sos impetigo, folliculitis, tályogok, hónalj-tályogok, 
bakteriális dermatitis és epidermitis,._e:mtl.d_at,iv_ és 
hámlásos pyodermia, bakteriális.intertrigo,:a láb 
visszeres fekélyeinek _ exsudativ komplikációj a, 
égések, ·fagyá.sok, a. nyálkahártya vesiculáris ero
siója. 

Ellenjavallatok: :MO:rbilli,_kőzQ_p.séges herpes, bárány~ 
himlő, b8rtuberculosis, rubeola. 
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Adagolis: -A ·spray l mp-ig tart6 lillővelésa 0,075 mg _ 
dexametazont és 0,0375.mg-neomicin~szulfá.ta;t jut~ 
tat kb. 40 cm2 felületre. A készítményt a.· keielend6 
teJiil~tre: 1~3 .miJ~ig ~en permerezni.- :A _t~~J.t~k:tÖI 
_fuggőén_.:a_ k:éze1é~_-_:á_aponta 14 .alkalommal kell 
--~~~éte~---- ~---"'~~-, . - ' ' 

Mellékhatás: Gya.kári-:alkahnazá.sa .esetén a Mr- ab· 
normis desiccatiójá és összehúzó:érzé.s ·jelentkezik. 

Megj~-:-.:_i.B:~ c~_'*_- __ ;é_Ii~::ádiíato:Jri: A~- :Orvos 
rendelJi:e;zés_e szerint _(l~e}j_~b,l? _h~lJl-,~ollllllal) 
)l@~t{si,;::c:,._.~~:,o~ __ l?_~~d~l~---(~l?_nd,o~} ;szak- -
·p:ry:o~: ~~j:j4~:1J!~ti,,:_:_al9:.a:,~~gySzer ~~v~Paj sze
rll,lti_betegség_~téll)iJ~~_t:~g _gy;C)gyi;g~re;é?é~ :terü-
letileg _és szakmailag illetékes. - · · 

Csomagolás: 40 g 14,40'Ft 
(Gyártja:· Po1fa, WarSzaWa} 

DEXATOPIC 
krém 
Összetétel: l ~ kenőcs 0,4 -mg-· d~i:tiinethasonhm,- 0,4 

ing i::umdronolum decanoic.,_lO mg:chlorhexi~um 
hydrd~()ric.-ot tartalmaz. - . 

. Ja:i-all&toii.: L6bOs -éS allergiás .. , bórmegbei~és;;k, 
mint aZ atipikus_ és sebárrhoeáe~, neuro és kontakt-, 
_vala~t az. ekzemáe.P_6;rgyull,adás . 

. EUenjavda~k~:A--bő;-~uberoúlosisa és--8. bór Virusfer
tőzései (pl. herpes simplex, bárányhimlő és olyan 
fertőzött bőrmegbetegedéseknél, ahol -a kóreredet 

'oélz0tt8:n nem klizdhető le). 

, . Adagolás~. A kenőós;::·t;~~~~;:~t;~;~::~~~ ·~=! .. Vékohy;rétegben_a 
tióCsöt -~em kell a 

- MCgje~=- + Csak vényre ·adJmtó' ki _egyszeri 
lommai.- Az-orvos 'akkor rendelheti, ha azt a ven<· 
letileg;" illetőleg szakmailag: illetékes f~~~~~:~:tc 

· ellátó ·-osztály," ·szakrendelés (goridozó) ; 
javasolja. 

Csomagolás: 15 g 20~90 Ft .. 
(Gyáitja: Organon, Oss) 

DI·ADRESON F aquosum 
in j. 
Összetétel: l amp. (l ml) 25 mg prednisolon.-2l~natr. 

succin.-ot 'tartalmaz. 

Javallatok: A shock minden formája, súlyos allérgiás 
reakciók. Mellékvese-crisll;l, balesetek,:~~--mér
gezések. Fertő7.éses folyamatban egyidejű ·antibitk
teriális kezelés szllkséges. 

Ellenjavallatok; Életveszélyben rövid ideig tartó keze
lés esetén nincs ellenjavallata. -A corticoid-keze· 
lés ellenjavallt Cushing-syndronia, herpes simplex, 
variola és varicella esetén. 

A~olás: I v., im., so. alkalmazható. 
Általános kezelésben %-I (25 mg-os) amp. ele
gendő. Az adag szükség esetén megismételhető. 
Shockos állapotban 2-3 (25 mg-os) amp •. iv. inj. 
szükséges. . 
A hatóanyag liofilezett állapotban van, az oldószer· 
ben jól oldódik. A szárazanyag szabahőmérsékleten 
tárolható, oldá,s után azonban 8 órán belül felhasz· 
náJandól 

Mellékhatás: Szokásos glucocorticoid-mellékhatáSok. 

Megjegyzés: If! Csak vényre adható ki egjszeri alka
lommal. -AZ orvos akkor rendelheti, ha azt a terü
letileg, illetőleg szakmailag illetékes fekvőbeteg· 
ellátó osztály, szakrendelés __ (gondozó) szakorvosa 
javasolja. 

Csomagolás: 3Xl ml (amp.) +3 amp. (l ml) oldó
szer 19,30 Ft. 
(GyáJ:otja: Organon, Üss) 

DffiiOMYCIN 
szemkenlícs 
Összetétel; l tubus (3,0 g) 30 OOO NE (30 _mg) chlo~·· 

tetracyclin. basio.-ot tartalmaz lanolin--'-vaielin 
tipusú kenőcsben. 

Javallatok: Trachoma. Tetracyclinekre érzékeny kór
okozók által kiváltott conjunctivitis,. blepharitis, 
keratitis, fOlliculitis palpebrarum •. ffious corneae. 
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Adagolás: .Akut_ gyullá.dá:sQk eSetién naPOnt~ Cgys~~; 
egyébként má.sodnapbnta egyszyr _ borsónyi ~.ény:
nyisé~t- felken ünk_ a fyls(~- sZElmhéj alá, ~a, j~ a_ esu~ 
kott S..íemhéjat könnYedén m~mozva _ e_gyeiil.ete.: 
sen eloJ?Zlatjuk:. Trachom~ba:D.:'á ·kezelés :időtá.rlama 

~ . 2-'-5 ~hónap •. 

Mdlékfuttás: tgén: ritká-ll deriliatitÍs'jéieJ+tke·zhet; Tar~ 
t6s ·adagolás -ese'tén- allérgiá.s ·oonjunctiVitÜf_ léphet 
fel. - · -- -- ·-· · --·· 

ltlegjegfZéS:--:- )ft~ cSflk'. 'VéiiyT'e_ ·.adható ki._ 'Az·-orV'(ls 
.. --:OOiidélkeiése sZSririt'{le€.'f:élj8bh. hárolh' l.ilkalOfliinal) 
----_,.WIQ~te~~~.:--·-, . .-.. _·.·.;'>- --·-'"'-''----<- --_,_ ~·- __ ,, __ , ______ ' 

Csomagoliisi l tubus (3,0 g) 2,..,-· Ft. 
(Szállitja: Medexport~ M.oszkVa:J 

DICYNON 
in j. 
Ö~tétCl;_ -~-_-iililp._ {2 .nllf 0,25.·_lllg e_tiláixln:LOriümi-1,4-

-dihidro:X:i-3-benzolBzillfonátot t'arí.álniaz:. 

Jav~tok: Sehészf#;en_:_ ~ pra439.P_Elrativ :és_ p_9s_tope:r;a
tiv vérzés megelőzésére és kezelésére minden- ké
_ny€Js-_JJeavatkp~: _yagy _ ope~t1:ció folyamán_ .(fül
.orr-=-gégészet,' ,sZemészet, ,_nagy: s_~bészet~.-_kozrrleti
kai.sebészéj;_; nőgró~á.szat~ stb.),:·-.- . 
Belri;(;gyáazatb_a_n:. bárlnely _eredetű c_apillaris~_Vérzés 
kezelése {orrvérzés, a_ gYomo_~ és- bélci~t-o:rnában, 
húgyut_akban, foghúz~ok _után előforduló" vérZések, 
ecehYiuosisj ha-ematoniák,· purpura stb;).·- ' 
Éivédő_ gyógykezeléBként Inip.den olyan Bsetben~ ·ami. 
kor a beteget kell ·védeni az·-esetlege's szövőd~ 
ményektől, oka 
vagy 
diabetesben, hypertoniában, 
vagy anticoagulansokkal végzet·t kezelés_ 

.. : -' ._, ' : __ ·-: . ::··:·- /'i-

Adagolás: ·.1-2 amp. -(iv. -vagy.Un.)-egy'ór~val ab~-~ 
ava.tkozáook előtt, alatt vagy .utáJ:l..c: Szükség esetéri. 
ai_ adag 4-6 óránként megismét-elhé·Ut _ 
EUő_Segélyhez 1~2 _·ain p. _(i:V.·. v_agy- itn·F Ez ·az:'á-ditg 
-~--~rg~rtp.yi})er;t __ f:!~-y;k§_ége@ -~ :rpygisp:iételh~tő. _ ·, 

il•l -------7~ Gyermekek fele adagot·,Jmpriak> 

-·--·--~-~---~-~------~ -=====;.;;:;:;:;:; 

Megjegyzés: + Szakorvosi rendelőintézetek (gondozó· 
intézetek) az őket' ellát6 gyóg~zertárakb6l szerez
hetik be kőltségve'tésük terhére. - Vény'en nem 
rendelhető. 

Csomagolás: 20 X 2 ml 71,60 Ft. 
(Gyártja: OM-Lab., Genf) 

DOCA 
subling.tabL 
ÖsSzetéteh l tabl. l'mg dezoxyoorton. acet:~ot tartal-

maz. 

Javallat: Akut és krónikus -mBUékvffie..elégielenség. 
Addiaon~criais. 

EUenja'!tillah Hyperyonia. 

Adagolás: Naponta2-10 tabl. sublingualis:an~ 

MeUékhatás: Oedema, arteriás hypertensio.· 

Megjegyzés: t-fc Csak vényre adható ki egySzed alka-
lommal. 

Csomagolás: 40 tabi. ll,_:_ Ft. 
(Gyártja: Organon, üss) 

DITHlADEN 
tabl. 
ÖsSZetétel: l tabl.· 2: mg_ trans~4~{3-dimethylamino· 

propylidon)-4,9-dihydrobenzo thieno(2,3.:b_).:tbiepi~ 
num hydrochloric.-ot tartalmaz. 

J8Vallatok: Rhinitis anergicá (VaSomotorlca, -polli· 
nasa),· pruritus, Qufucke-Oederila, _allergiás derma· 
titisek, deiniafosif>ok és_ ekzemák,. aliill.entáris és 
gyógyszer-exántheinák, rovarcsípés, cOnst. aller
giás típusú asthma bronchiale, ·migraihe·.-- egyes 
formái.-

EUenjavallatok: ID.fekciós, allergiás tipusú asthma 
bronchiale. -

Adagolás: Individuális, a betegség jellegétől és_ f.!',~B'teg 
tiirőképeSségétől függően. Eleinte célszerű n'agyobb 
adagokat adni: naponta ~3 X l t_abletM,t;_ .A,'-meny
nyiben az· aJ.uSz:ékonye:ág __ nem- jélent ·_ak~dályt, 
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itagypp~-_ ad~g~ka~- _.ti:: ft~t~~ --:A ~~t~-i elérése 
· utáit'áltálábari. kisebb\~dagok';is elegen(}ők. 

.Allergiás típUsú ksthiil,a: btonohjale .,k~~~_iiél kis 
adagok hosszan tartó alkalrnazásám:I.I-a roham~kész-
ség_ csökkenését érhetjUk eL- _ ·_- -- -,, . 
1-6 éves ·korú gyer;roekeknek::naponta __ 2-3 X 
%-%tablettát, 7-14 éves korig naponta ~3 X 
%--'-1 tablettát alkahnazunko 
A kezelés alatt tilos szeszes italt _fogyasztani., . 
Olyan betegeknek, akik :figyehnet és kO:Uoeritráoiót 
·igé:nylő:inunkaterületeii dolgoZilak (járművezetők, 
magasban_ vagy-vészélyes gépen dolgóz9k),· nem 
·sZabul_ se~_ a::tev~kenység-előtt, setll k~zben a.ké-

. --·-szítmériyt hlkalmazlli. · " ' 

Megjegfzés: ~ Csak vényre adhai6<kC ~z orv,o,s ren
delkezése szarint (legfeljebb'-báron:í alkalommal) 
ismételhető. 

Csomagol4s: 20 tabi. 
(8zállitja: Spofa, Praha) 

DOXIUM 
tabi. 
Összetétel: l tabi. 250 mg oalcium dobesilat.-otr.t~~

talmaz. 

JaVallatoko 
. ban, -az 
Já. vallt 
a 

.A~::~~~;n~t~~::~sl napi _adagja- 2--3- tablettát 
étkezés közben bevenni. -A kezelés idő-

tartama egy héttől_több hóTmpig_terjedlle~_a }J(;)teg
_ség j6llegétől függően, az orvos utasitása ,Szeriitt. 
Gyermekek a fele adagot-kapják. 

M~~_;_·-.:~ ·.Jt~kVJS~-eteg~gfógyhlté~ti~-~?- -~öriént 
~· __ -b~állitáS :és_ j~vaslatra kizárólag_ re_t~?pathia 

:·b6tica'.':éséWn :r.endelhető; 'Csak-vényre ·adható ki CC:\c~E 
egyszeri alkalonUnal: · ......;_ Az·- a Szakrendelés "(gon-

746 

dozó) szakorvosa rendelheti, aki a gyógys_zer ja val· 
latai szarinti betegség esetén a beteg gyógyszerelé
sére területileg és szakmailag illetékes • 

Csomagolás: 20 tabi. 34,50 Ft. 
(Gyártja: OM Labor, Genf) 

EFUDIX 
kenőcs 

Összetétel: 5%-os 5-fiuorouracil kenőcs. 

Javallatok: Insolatiós és öregkori keratosis, Bow~n
betegség, egyszeríi vagy multiplex felületi bazáli_s 
sejt carcinomák, sugárkárosodás.- köVetkeztében 
a bőrön jelentkező praemalignus áll.apotok és-felü
leti bazális sejt carcinomák. A pikkelysejt-carci
noma rendSzerint nem reagál a kezelésre. 

Ellenjavallatok: TerheS nőknek vagy· amikor á ter
hesség nem zárható ki -megnyugtat6an, az_ Efudix: 
nem alkalmazható. Ellenjavallt minden olyan eset
ben, amikor a beteg bizonyítottan túlér~keny_a ké-
szítménnyel szemben. _.. . . 

Adagolá,s: A készítmény csak orvoSi relügyelet ·meliett 
aJ.kaltnazható. Öregkori vagy insolatiós · keratosis 
esetében a kenőosöt vékony_ rétegben 'vigyük fel 
a bőr-felületére napotita egy vagy kétszer, általában 
kötés nélkül. Más bántalmakban (pl. ,ke~atosis pal
maris) alkalrriazzunk- naponta friss szorftó . kötést . 
Bazális sejt carcinomában á' kezelést a fekélyesedés 
képződéséig, más típusú Iaesiók esetében az erasio 
megindulásáig folytassuk. A kezelés időtartama 
rendszerint J 3-4 hét, szükség esetén hosszabb is 
lehet. -
A kezelt- terhlet kOrlátozása:. Az egyidőben 
kezelt összterület nagysága. nem haladhatja meg 
az 500 cm2-t._(kb •. 23X23 cm). :Nagyobb területet 
időben· megosztva. kezeljünk. '_ 
A kenőcs nem kerülhet sem a szembe, sem a riyálka
hártyákra. Az Efudix alkahnazása után- a~- :,}r:e':Wt 
gondosan mossuk meg! 
Kizárólag orvosi ellenőrzés mallett alkalmazható! 

Megjegyzés: ~+ Csak vényre_ adható. ]p_. egyszeri 
alkalommal • .....,.. Az-a._ .. szakrendelés (go_ndozó)'sz&k-
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orvosa rend13lheti, aki a· ~yógyszer· __ javall_at_ai sze
rinti be:tegség ésetén a beteg gyógys~lésére terü-
le~eg ~s ·szakmailag illetékes.; ·- · · -

Csomagolás: 20 g 27 ,80Ft. 
(Gyártja: Roche, Basel) · 

ELENIUM 
drazsé 
Összetétek -~_'fu~ 5-tng ohlordiau.epoxid.-~t ~artal-

maz. 

Javallatók: ... -Félelmi;. feszüitSégi. áJiapatOk _ opéráeiók · 
előtt,- a szÜlészetben,: menstruati6s.-és cl:i.maxos za
varokban;- neurovegetativ _zavarokban. Idegesség, 
ingerlékenység, hangulati labilitás; lámpaJáz,.Gast· 
rointestinalis és eardiovascularis_ zavarok. __ Izom
Spas:mu.Sok_._ Gyermekek magavisele:t~- l<ei:idellenes
'ségei. 

-Euenjav8nat~ Mjrastheirl8.-gra~~ 

AdagOlás:_FelniJU,rjknek: átlagos a~gja,napi ~-szer 
lOmgperos.- .. - -_- ___ . __ -,:-_----: _ _._.-< 
Gy_ermek_ékn_'e!p: napi 1--::2-Szer __ l i)~Pl. A 5 mg_, 'Súlyos 
~-etek~en_ IlB,Pi 6 _yagy tö?~c t_~~I. ~ _? lfl8'· . 

MeDékhatá.Sok:- A- keZelés első napjaibaU eJ?~téíiként, 
f5leg id5aebb és legyengült fizilruinú betegeknél áJ. 
·moss~ lép fel: N agyo bb 'adagok ataxiát vált~tnak 
ki, ez azonban az adag csökkentésére-~?11ZlinilL· 
A gyógysZer hatása alatt·fo~zo~:előVigyá.zttt~sság 
siükséges::-A-:gyógyszer -bevétele;-·- ill. alkalni~zá.sa
után 8-10 órán belül, folyamatos szedése, 
ill. 

MegjegyZési-'lft:'CSakv:ényre·'adhatóJri.-·Az'orV;os·ren
delkezése -szerint (legfeljebb ,-három alkalommal) 
ismételhető. 

Csomagol/is: ~o dr"""'- ~;2o Ft; . 
·(SzállltjM'Polfa; Warszáws), 
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ENDOBIL 
in j. 
Összetétel: 1-amp. (20 ml) 8,06 g aeid. jodoxaminic.-ot 

tartalmaz (183 mg IJml). 

Javall&t: Cholecystoangiogi'aphia. 

Ellenjavallat: Súlyos vese- és inájelégtei~n;,:é~·-_szív· 
betegség, hyperthyreosis súlyos formái. 

Adagolás: 20mlaz esetek többségében 'elegendő. Gyer
mekeknek 0,5-1 mlftestsúlykg. -Az oldat-ot test
hőmérséklet-re melegitjük. Fekvő helyzetben, intra
venásan; lassali, 4-:-5j:mt:c alatt adagoljuk. A fel· 
vétel már 30-40 perccel az in j. b8adá.sa után készít
hető. Az epehólyag-felvétel kívánatos ideje 90 perc. 
A beteg előkészítése előző e.:.-te könnyű diétából és 
hashajtásból áll. (Érzékenységi vizsgálat céljára a 
csomagoláshoz l ml-es ampulla csatolva.) 

Mellékhatást Esetleges melegérzés, elesettség.- Jód
készitmények ritkán Súlyos mellékhatááokát--okoz
hatna.k. AllergiáS panasz esetén parenteralis anti
histamint adunk. A vérnyomás védelmére szükség 
esetén adrenalint vagy adrenalinszerú készítillényt 
adunk. 

Megjegyzés: ~ Szakorvosi-rendelőintézetek (g'ondozó
intézet) az őket ellátó gyógyszertárból szerezhetik 
be költségvetésük terhére. - Vényell riem :.1-e:ii· 
delhető. 

Csomagolás: 5 amp. (20 ml) 134,10 Ft. 
(Gyárlja: Bracco, Milano) 

ENDOCISTOBIL 
inj. 30% és 50% 
ÖssZetétel:- l amp. (20 ml) adipinsav~bisz-.(3-karboxi

~2,4,6-trijód-anilid)-metil-glukaminsó 30%, illo 
50%-os_ vizes oldatát tartalmazz~. 

Javallatok: Cholecysto-cholmigiographia, choleejsto
graphia, cholangiographia. 

Ellenjavallatok; Súlyos májbajok. Basedow-kór. Al
lergiás tünetek rohamszerű megnyihránulásai; külö
nösen jódtúlérzékenységre -va.Ió-hajlam. _ 
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Adagolás: Csak intravená.san·;~alkalmaz~tq_.' a.!ekvő 
helyzetben levő betegn_ek. _Az adagot _minden_ eset-
ben individuálisan kell ·megállapítani. A szükséges 
adagot 8 perc alatt-injicitilják. Az:50%.:os~En~rili3-
tobilt általában e}hízott.v:agy:,~hc>l~yat_ectonllán át
esett- bete~knek --~j_á.k~_,.v~' olsrallo~. -_akiken 
megelőzőleg oralis ·k-o:D.tiaSztaiijiaggti.f D.egatlV ·ered-
ményt kaptak._ .. , . . :' 
Minthogy_ a jód a készítményben.szorosanp.::ötődik. 
az_adipinsav-mol~kulához, a túlérzékenys~~~,nem 
a jód, Jianein az egész mó~~okozZa. l;ie_g:t:!leghfz
batóQb", túlérZé~en:ységi. ~teSzt;n:iódBZeí'(Tp~r9 ·aJa.tt 
1 ·-mrkon:tra.sze~~-- ag·}nj~ciarua_.' __ :Ezú~án -lli~ kb. 
·1 .p·erCig "-v-lii-D.~:-J iíi~olei-aJ;u4a. :BSeilege~ · t~ete;inek 

"<ill~iJéieiiéfjefe.-nti·.'a xe~?~~:_eliJ;ü~~~ --~ --~eljeB __ adag 
beadható. · 

Meil~~k: __ RosszuÍlét,- --~yÁ$, -f~~~~rzés, 
izzadás, ájulás előfordulhat. 

Megjegyzés: ):!_.t Szakorvosi rendelőintézetek-(gondoz6-
- intézetek) költségvet-ésük terhére szerezhetik .be az 

. őket ell.4t6 gyógyszertá.rakbóL-'~ Vépy~n nem ren
delhető. 

Csonuígolási 5 x 2o mlBO% amp. i6;10 Ft, .. •· 
5 X 20 iril 50% am p. 25,90 _Ft. 
(Gyárlja: BraCoo, Milaíto) 

ENERBOL• 
drazsé 
összelét~l; l drazSé ·w'o" ~g pyritinoluxnoift:\'"'olniaz. 

A 

giai zavarok 
biekben;- ·.agyérelmeszesedés~ 
le-psia; nrlgraine és trigeminUs-neuraJ.gié,k.1, 

EUenjavallatok;--NyugtS.~á:ggal és .--.~atlS:nilággal 
"-"járó --klinikai rend~llenességek._ . ·· .: 

Adagolás: Az átlagos egysz~ri·ad~g·felnőt~~knek'i't~b
letta.- -A:szokásos napi-adag 3 X .l tabletta.-.felnlSttek
nek •. _G~rmelp~l!nek.a kortól függően vált-ozhat 
adag:napi·1.:.,:::..=2-t!tbletta között.- ····· ::.:-··. 
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Megjegyzés:-~ Csak_vényre adható ki. Az_·_orvos ren
delkezése· szerint (legfeljebb három .. alkalommal) 

_ ismételhető. --:Az a szakrendelés (gondozó) ·szak
orvosa rendelheti, aki a gyógyszer javallatai sze
riuti betegség esetén a beteg gyógysZerrendelésére 
-területileg és- szak:t::i:tailag illetékes. 

Csomagolás: 30 drazsé 17,30 Ft: 
(Gyártja:_ Polfa, Warszawa) 

EPPY 
szemcsepp 
Összetétel; l ml 11,5 mg adrenalin, 20 mg acid. boric.

ot tartalmaz vizes oldatban. 

Javallatok; Egyszerű és kr6nikus 'glaucoma, nyitott 
csarnokzuggal. 

El1erijavall8.t: Glaucoma beSZűkül t csarnokzug_gal .. 

Adagolás~ Naponta 1-2-szer 1-2 -csepp, lehetőleg le
fekvés előtt . 

Mellékhatás: Szemvöröaödés. 

Megjegyzés: ~*' Csak vényre adható ki egyszeri 
alkalommal. - Az orvos akkor _ren~elheti, -ha azt 
a területileg, illetőleg szakma:ila:g illetékes fekv6-
betegellátó osztály, szakrendelés (gondozó) -szak
orv_osa javasolja. --:-.A,glaucomás betegnek szemé
szeti szakrendelés Szakorvosána~ javaSlata_ esetén 
a kezelőör\ros· (körz8t-i, üzemi orvos) térítésmente
sen rendelheti. 

CsolnagOlás:' l üV€g 7,5 ml 18~40 Ft. 
(Gyártja: _Pharmacia, Uppsala) 

ERYTHR.AN 
grannia szirup készítéséhez 
Összetétel: l üveg 2,5 g 'erythromycin. propionic. 

laurylaulfuric.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Penicillin és Sriflt ·spektMnnii ap-ti_~ioticu
mokkal szembáni rezisztens kórokozók Okozta fer
tőzések; így penicillinázt termelő átaphyloc_OccUsok 
okozta-betegségek légz6sZervekben éahúgyutakban, 
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osteomyelitis, .általános.-sepsis, alqlt B~, .. _endo· 
carditis, skarlatina. Pneumococcus-fertőzések;..;\. bőr 
strepto-staphylococcuSos _-fertőzései._. Prophylaxis 
és_·mütét _utáni- fertőzéSek kezelése; tov:ábbáherpes, 
acne . vulgaris; _. ·acne rosaCea, -pemphygus, ·lupus 
erjrthéaia.töde~:f:,_ esétén,--~diphtheria; _..bruCellosis- és 
amoebá.s dysenteria. 

Ellenjavallat: Egyéni túlérzékenység erythromycinnel 
szemben, dermatomycosis.-

Adagolás: Az üvegben lev6 granulá~oz 40 ml iv6_vizet 
töltünlr, és _a teljes feloldódásig jólrázzuk. 
l ml szirup 41 mg: erythromycin. propionic. ·_lauryl- _ 
sulfuricumöt-·ta.ttalnniz, ami·- 25- mg' ·eryt-hromycin
bázisnak felel meg. Gyerinekek napL adagja test· 
súlykg-onként 20-:-30 mg (b:~zis)_ 4, rés_zre e~o_sztva 
(6 óránként). . . . 

MeUékhatás: Nausea,_hasmenés, általános g~enge_ség. 

Megjegyzés:.-~~ CSak Vényre _adható ki egyszeri 
alkalommal. 

Csomagolás: l üveg (20 g granula) 5,90. Ft. 
(Szállitja: Pharmacbiri:l, Sofia) 

ERYTHROMYCIN 
tabi. 100 és 250 mg 

. Ö~sze't~e!": {t~;bt-U)O.nig (100 OQO N$), ill~tv'b_250 mg 
250. OOO -NE)_ erythromycin. l:m~~:~ot t~~áz. 

Javallatok: Pneumonia, pleuritis, bronchitis chronica, 
bronchiectasia, scarlatina, erysipelas, _~tit~ media, 
pharyngitis; tonSillitis,_ osteomyelitis,- _sep_sis_ stb-. 
célzott antibiotikus kezelésére~- ha- a penicillin-ke· 

zelés~;;i~E::e~~~=f~~2~;:t~ 
elsősorban staphyloeoceUsf::/:;:::::~r~~::;r:;:::i~; 
staphylocOccus-enteritisekben. 
Akut és krónikus amo'ebiasisbim.
Lues, leptospirosis _ kezelésére __ penicillin-allergia 
ésetép.. piphtheria·hordozólo'lt1k. 

ED~njavall~: -Ige!l-_.i:itka _egYéni- t~~:~~e':;"~;"~!: c ,)j 
·más erythromycin-származék lJ 
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cholestatikus icterus fejlődött ki, ne aJkalinazzuk. 
Más makrolid antibioticumokhoz-- hasonlóan- a re
zisztencia gyorsan alakul ki, mely gyakran,pleando
mycinnel szemben keresztrezisztenciát is- _j_eient, 
.ezért _csak indokolt esetben céLszerű alkalmazása. 

AdagoláS: ·Atl8goS adagja Je/nóttiknelc ---'-- 'az é.Set sú
lyosságától függ5en - 6 -órári.kérit, -·étk-e~lőtt 
200-500 mg. A maximális ilapi adag: 2,0 g; 
Gyermekeknek: 

l év alátt testsúlykg·onként- napi 10-20 mg, 
·2 év aiatt·testsúlykg:onként napi 20-30 mg, 
4 éves korig testsúlykg·onként napi 0,5 g, 
6 éves korig testsúlykg·onkéht napi 0,6 g, 
9 éves korig testsúlykg-Onként ·napi 0,8 g, 

14 éves korig testsúlykg·onként riapi T,O g, 
melyet 4 egyenlő részre elosztva kell beadni. 

Mellékhatások: Igen ritkán szédülés, enyhe nausea. 
esetleg hányás, hasmenés. Tartós alkaJmazása ese· 
esetén Cholestatikus icterus fejl6dhet ki. 

Megjégyzés: ~ Csak véllyre adható ki egyszeri alka
lommal. - A 250 mg-os tablettát az intézet_ kész
letéből kell téritésmentesen.lriadni a bőr- és nemi· 
beteggondozóban gyógike-zelés alatt álló -nemi 
betegnek. · 

Csomagolás: -10 tabi. (100 m:g) 2,10 Ft, 
10 tabi. ,(250 mg) 4,90 Ft. 
(Szállitj8.: Medex:port, Moszkva) 

ERYTHROMYCIN LACTOBIONAT 
in j. 
Összetétel: l amp. 300 mg erythromycin. 'b:asic'A)t 

tartalmaz lactobionat alakjában._ 

Javallatok: Pneumonia, a légzőszervek akut fert6zé· 
· Ses_ megbetegedései, streptoeooouswinfekci?~~ sta
phylococéus-pyodermiák, diphtheria-hordoZ9k, go
norrhoea, Iylnphogranuloina inguinSle Stb. :Prolon· 
gált kezelésben erythromycinnel szemberr-is fejlőd
h~t ki ._rezisztencia, ezért krónikus. infekciókban 
kevésbé indikált. -

Ellenjavallat::· Határozott ellenjavallata -roncs, ha 
azonban más .. erythrol:nyoin-származékOk ·hatására 



( erythrpm._ estolat, ,alea;tdprp.ycin). -~: bet;egeQ._ cholo
st~~ikus icterus fejtő~ött ki, n:e ~az~~--

AdagOláS: ~Parenteralis~ ad8;golj8,k;: fui,: ora~ii nem 
adhat6;:·:-vB.gy- ha'-~ ·fe1sZíV1dá.S, --~e~_--m~~~íz~M. 

··vaJ.i:imint-·aku:t, ·sUJ.yós-Iefoljású esetekben-. amikor 
. maiim.ál:is.- szérumkoncentl:áoi9_ .W,y4na~Q$_._-;. :·' 
. A szárazampulla t~aJ..riJ.át 10~20 ml bides~'li· viz
ben feloldjWt. _fM;~_:. (}ld§§zert. gél.J,r_~p~d~s~ __ miatt 
nem szabad alkalmazni.) Ezt a törzso~datot tovább 
lligítjuk.:580_ .. !Ill J,wnyhagQoldatta,l~ A kapott 

· 60~0 ml--;ti:.W -pe_rc<~tt_-_iy._-injiciáljuk. Átlagos 
llapi ~gji;\Jelnó~~e_k .:l,_g,, -.~eh~tJLó!ánként 250 
ing. _Súlyos,infel;_ci6#:ba.p._~~ -~-ag -Wt_~,wse adható: 
6 ór~ké~t -~()Q_._mg. __ Gy~~!c§~ne.k);estsúlykg-~nként 
napi .40-50- mg,-;_cs008emókn.ek- testsúlykg-onként 
napi 10-_20 mg- 2-:-4egyszeri ada~ ban.: ,· __ ._ .. 
Rövid ideig tartó infúzióra ~_5_0-~00 nlg- _.a?- _perc 
.alatt· Tartós cseppinfúzi6~a_l-:-"-2·g: 0,5:-:-l..:..:.....:21iter 
folyadékban- 10~12 óra·_ alá~t~ _A ~gíta~!~n tőrzs
oldat.iv. nem alkalmazható, hányingert,-- hányást, 
Venás intimaizgahnat _és thrombop;hl~bi~ist--vált-
hatki. - ---. 

MeDékhatásOk: Ritkán· ·eiőfOrdulhatriák -~~YJ)e. gyo
mot•; bélzavarok.-Nágyubb adagok a.Il~áhif~!l!_ásakor 
hányinger, h_ányás, hasmenés, elesettség. A bélfió
rát általában riem .pusztítja .el. 

Megjegyz&: ~~ Csa~< ~~Yr~ ~dfu;,~~- ~L ~g'yszeri 
alkalommal. - ' ·.- · -- · ·--

Csomagolás: 1 amp. (300 mg) 5,20 Ft,; 
(Szállitja: Chimimport, Bucuresti) 

EUSPJRAN. 
oldat, aérosol 
CÖ~iét~1: i ·ml:oidat-" tO mg_~_-fS·~pteiiatih~::·~~dro

. _.clilor:_-ot,--1 'adag az· aerosolosoldá~'P-~1, __ 0,~4 'mg iso
'- prenalin~_hydtocJ?:Ior;oot·taJrtahri~,tZ. ' 

:}a:,.all~~: .Ast~a:- bronchiale.: 

·-Aa&g~lás~ olliat: ~o:harn:'ci;etében·ázoidftt~_6i~b._I ml-t 
zsebporlasztóval- belélegeztli. · --
Aerosolos. oldat: a·: nyomótartály pontos :adagolást 

':tB.sz:.Jehe_tőVé;,-Egy-ii:iha:Iáció után:· a hfitM 3---perce~ 
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belül beáll, maximumát 1~30 p·ercen belülcéri-el. 
Szükség esetén az adagot 15-perc-elteltével'!ehet 
megismételni. 

Mégjegizés'nf<4 Csak vényre adható- ki. Az OrVOS' ren
delkezése_- szerint- (legfeljebb- haram_- alkalommal) 
ismételhető. - Asthma·· bronchiaJéban-,:szenvedő 
betegeknek a tüdőbe'teggondozó szaköry-Cffi:a,_ kór
házi javaslat alapján térítésmentesen rendelheti az 
Euspiron aerosolt. 

Csomagolás: 25 ml oldat 2,----:- Ft. 
13 m1 aerosol 9,60 Ft. 
{Sz~tja: Spcifa; Priha) 

FARINGOSEPT 
tabi. 
Összetétel: l tabi. 0,01 g benzochinon-guanjl-hydra

zon-tbiosemicarbazonumot tartalmaz. 

Javallat: A szájüregen keresztül történő fertőzések 
vagy a szájüregben localizálódott fertőzések keze
lésére: az angina különböző foÍ'mái, l:nimdulagyul
ladás, ínygyulladás, _ Stomatitis, mandulaműtétek 
utáni kezelés, fcighúzások esetén. 

Adagolás: _ PerlinguaHsan alkalmazzák. --:-:---- ·:É_tkezés 
után 1~_30 percCEll kell elszopogatni, utána .Z._. órán 
át a táplálkozást vagy ivást. kedllrii kéll. A legked
vezőbb liiennyiség ·a- nyálbari napi" 3~5_-tablettáVal 
érhető-el. Ezt az adagólást ·ajánlatos 3-4 n:apón ke
resztül folytatni. Nagyobb mennyiségek nem· a-dnak 
jobl:!,eredmény~. 

MegjegyZés:--~ Vény· nélkül egy alkalommal-legtel
jebb a legkisebb gyári csomagolás vagy annak meg
felelő mennyiség adható ki. 

Csomagolás~ 20 tabL 2;--- Ft . 
(Szállítja: Chimimport, Bucm·esti) 

FERRLECIT 
in j. 
Összetétel: 1,25% vasat (Feli ) tartalma:z · 20%~os 

dextróZ-levulóz-:-szaccharÓI'. oldatban; lé'citinnel 
képzett komplex· alakjában. 
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Javallatok: Hypocbrom .anaemia,-.. haemorrhagiás 
_anaen)j.a,.terhességi anaemia;: _ 

Adagolás; Szüks~ szerint feb:iőtteknekilfipoD.ta: 5_ ml; 
gy9rm.ekeknek 3 .mH~n iv:.-A· készí11m.ény;~tala~ 
bait. nem okoz -:venás'- ·károsodást;-- Festődési mdex 
alakUlás_a szer:i_nt_,adagolandó. · 

Mellékh&tás:"Kiilönös_e_D._riagy _aaagok a~a~á.Sánál 
hőhullárDok,-ém8lygés,_ fejfájáS jelentkezik.~ 
Túladagolása esetén haemosiderosis fó~ulhat elő. 

Megj~:-· Csak Vényre -ii_illlató_ -ki' e_gys~ri .- alka· 
lon;unal.--:-; Az orvos akkor ~n'd~Uieti, }ta:azt·a terü-
letileg,- -metől6g.- ·azakri?.ailiig. illéiék~ fekvőbeteg
ellátó osztály, szakrendelés {g~n~c,'~) ,szaJ>:oryos~ 
javasolja. -

Csomagolás: 5X5'amp. 8,- Ft. 
(Gyártj"' Nattermann; :!':öln) , " 

FLUCINAR 
kenőcs 0,025% 
Ö~téteh 'l tubus:Ó.5 ·g) fiucinolrirn ~ce~oni~ .. '-Ot tar-

talmai zsiros· jellegű kenőcs ben; ' 

Ja~iili'atai:_-Altergiás --es _t_()~ kO_íitajkt- e~z:é~á, ·pso
_riiisiS, pruiitusf _lupu_~ ~ryt~einat?~~-- ,· ,_ 

Alkalma~i~~ -Naponta- :-.z:.-.:.:3~szor-.;.v-ékony~ _-'-a--. bőrre 
Jten:Di.:- Fertőzés ese~ben:.antibioti!}ummal-kombi
-nál~~. (A .sWm- körriyéké:te, nem alkalmazható.) 

MegjegyzéS:-+ Csak vényre ~dhaÍó ki:-- AZ oí-V~s ren
: .. de}kezése. szerint {legfeljebb_= három-_. _aXka1C?_tm:Pal) 
' ismételhető. · · - ' 

Csomagolás: l tubus 8;90 Ft~ 
(Gyártja: PoJia., .Warszawa) 

FLUCINARN 
kenőcs 

~]; Grammonként 0,00025-g ;flp.einolonrup_a,oe
:OO:r;ti!ill!ll .. és_ 0,005 .g neomycinum .sulfuricumot tar

··-tSlmaz.· 
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Javallatok: Ekzema különbözó·formái, psoriasis~-der
matitia seborrhoeica~ lichen planus, Vidal-féle 
lichen, Gilbert-féle pityriasis rosea. Bakteriális 
infekciókkal kombinált akut ekzemás elváltozásOk. 

Ellenjavallatok: Tuberkulotikus, purulens vagy myco
tik:us eredetű -dermatitisek. 

.~-- -s""'·-
Aclagolás: _A kenőesőt napjában 2-3~sz0r kell' alkal

mazni a bőrfelület_en. Krónikus~ nehezen eyógyít
ható elváltozások ésetébeD. a keZelés alkalmazható 
abszorbeáló kötések alatt is: 

Megjegyzés: ~Csak vén;y-re-adható.ki. Az.orvos ren
delkezése szerint (legfeljebb három alkfl.lommal) 
ismételhető. 

Csomagolás: 15 g 10,80 Ft. 
(Gyártja: Polfa, Warszawa) 

FURANTRAL 
in j. 
Összetétel: l am p. -(~- zrd) 20 mg furosemidumot tar-

tahnaz. 

Javallatok: láad Furosemid. 

EUenja~aHatok:.lásd Furosemid. 

Adagolás: Szigorúari individuális, gOndOS orvosi élien
őrzés mellett. Kizárólag gyorsdehydratatiót igénylő 
esetekben,.fóleg i v. vagy im.· alkalmazzuk napi-l-2 
amp. ádagokban; ha ez kevésnek bizonyul, áz -ada
got l további arnpuliával emelhetjük. 
A kezelés megkezdése előtt az esetleg feimálló na
gyobb elektrolitanyagcsere-zava-rt meg kell_ szün
tetni. A kezelés folyamán időszakonként elektrolit-, 
co2. és ureiaazint-meghatározást kell-végezni~ főleg 
ha a napi adag meghaladja a 80 -mg-ot. 
Más gyógyszerekkel egy fecskendőbe ne szivjuk fel. 

Mellékhatások: lá-sd. FurOsemid. _ 

M~j'egyzés:_ ~ Cslik Vényrt{adható ki. Az orvos ren
delkezése ezerint (legfeljebb három alkalommal) 
ismételhető. 

Csomagolás: 5 X 2 m15,30 Ft, 25X2 m126;70Ft. 
{Gyártja: Polfa, Warszawa) 
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GALANTAMINUM BYDROBROM 
;inj. 0;25% 
ö.;..,,;;;.,lolamp. (l m!)Í!,5 mg galanthaminmnhyd-

rp~onÍ·--ot_tart~ao;:_. fc·.-, , . · .:·,-
-:'Ja~~~~k:- M~h~ni~·-.:·~~. ·--~~ophia -~~usculo-

rurn-progres.siva. _. ".: _ _ _ ._., 
_ Neuritis; --·poljneuritis;~ _radic_tilitis~ __ radiculoilellritis, 

· cerebra.lis~--keringési: Zay:ar 'következtében kialakult 
mctoros 'és_-- érzészava,i'Ok._ PsyChés_ és _sp illalis ere· 
-·detűimpotentia. ·- -:-.- ·- - · 

· ~Ziifqterápi~~ai;l_:~~~~:J~il ;kOhlb~Yi~/Po-
-~ -J.iO:di:yelitlS teh8;billt1lciöj'aban~-,.'áz::e_mesztOCs-á'tOriia-

8S itz ui-Ogeilltalis SzerVek siniaizn:iaúiak' Csökkent 
tónusa. Kmare-hatás kÖzörribösítéSére._- ·-· · 

Ellenjavallatok: Epilep~~.- 'astiml~ b~Otiéhl~B. sieno· 
cardia, bradycardia. 

Adagolás: A szükséges dózist a beteg korának, a· be
tegség természetének megfelelően egyénileg kell be
állitani.- -Felri.őtteknek általában egyszerre '2;&--:--10 
mg-ot kell adni sc. A maximális napi dózis'20 mg. 
A kezelést ajánlatos a_ leg~nyabb ~da~ kez· 
deni és· a· toleranciának : m~gfelelően . fokozatp~an 
elllelni a kívánt hatá.S · eléié:Séig; -_Egy. kár&' id6t&ta~ 

. m!'t.l0-20;-:-20 nap, mely szükség,e~t.én::rt;~,6g!sp::lé-
·:.telliét&·~··'·'·"-··.· .. " ·_.,. '; --:-:·:~<"'·' .· " . 
Ktiráré-h.atá.S: közömbösitésére :iv'.- ·l&:--,.-25'-.. mg ·ad
ható."'' 

Gyermekek?ulk: 

·1_:_2 ·éves kOrban Oi25-:-0;5-mg' 
·.t.:.:....s·éves:korbati o,.50__;_l,Q mg· 
6-..:. to· éves korban o, 75-:-2,o:mf( 

It:.·"~15'··eves:Kóroah .. ·-·l:;2~;o··m~ 
adható: 

Mellékhatás: Túladaishlás vagy fokoZÓtt'~egSém 'eT~
k;enység __ esetén . ptyalisml}s, bradyc~-~· . .s~q.WOO 
jélentkezhet. lljeriliüi- a kezeléSt alaCsönjabh.üózis-
siil.k6JÍ"folybátni. , .. ·' .... ~~~~:~·:.:·_····' 
SzükSég eSetén ·a gaiaDtamin:ha.táS k8~5iiibösíté_Séré 
Atropin dnj.· ~vagy~ más-.:parasympatholj>:ticum ··ad-
bátO; '' ' ' ,, 

Megjegyzés:. tfi Csak vényre adható ki. Az orvos ren
~eU:ezése ~zerint (legfeljebb három alkalommal) 
J.SIDételhető. . 

Csomagolás: IŰXI ml amp. 7,60 Ft~ 
(Szállítja: Medexport, Mo~zkva) : 

GELASPON 
szivacs 

Összetét~l: Steril resorbeálódó gelatin-s:ziVacs~ 
Javaii~tOk: S~bés.zetben: _ nUn~_ vérzés~il)~Pitó,_. ,~ebé-

szeti beavatkozás után; véredények 'sérüléSe eseté
ben tamponként; érvarratok r6gzitéSére·' 'iritra
cranialis szivárgó vérzésekben; -Thorkildsen:draina
ge-nál; laminectomiában a-Vér alvadásának ~lősegí
té-;ére.:Tumorműtótekben a kiirtott dagahatOk üre
gernek kitöltésére. 
F_of!,á.<J~an_: Extractiók-műtétek után-~~bfu.egek 
kitoltésere es tamponálására. · 

Ellenjavallat: Erősen szenil yezett és fertőzött- seb~kbe 
nem implantálható! , 

ATh:~lntazás: ~ "-·ér,W: sebfelület ellátáaához·n:legfelelő 
csíkot ste:r:il oilovál vágjunk le~ Általában --steril 
konyhasó-oldattal vagy thrombin-oldattal átita
tot.t csík használatos, de használható száraZon is. 
A megnedvesitett· szivacsot az applikáció' előtt eny
hén kinyomjuk, majd szára;z -~uli-tupfer segítségé
vel' néhány másodperceS enyhe nyomáSsal a seb 
felületére·helyezzük. .: - · 

Megjegyzést Oiv~si rénd~Iő részére. 

Csomagolás: l darah10X4Xl-cm··3~-"- Ft. 
(Gyártja: Ankerwerk,. Rudolfstadt)'' o 

GESTAGNOST-SEVAC 
Diagnosticum ·terhesség 'kim utatására 
A diagnosti~rim ·g óra alatt megbízhatóarl .. k:iffiüi~tja 
a terhességet a terhes nők vizeletében jelenlevő cha rio· 
gon~trop hormon: meghatározása útjári~ 
A keszlet HCG elleni, liofilezett házinvúl~itntisz-érum
ból, liofilezett, speciálLsan elkészített HOG-hormon-

759 



nal sensibilizált birka_-~rythrocy:tából. _·és- liofilezett 
oldószerből áll. -_, -. ,_ _ __ ._.-_· 
A teszt a haemagglutinatio-gátlás elvén -alapsZik, 
amely HOG-hormont. tartalmazó _:vizel~t~n jön létre. 
Az_ antiSzérumot ,.tartalmazó ·ampilll,a r~ag"!ns-edény
ként iS _szolgál, és. -a _készlet többi komp0Il_eriSének hoz~ 
iáadá-Sa éS a vizelet vizsgálatának eiVé"gZése után spe
ciális állványra helyezendő, amely megkönnyíti_ az 
eredmény leolvasását. - _, 
A teszt Iliter yizeletben legkevesebb 2500 NE 'HCG
horrnon kirimtatását teszi· lf3;h~tővé. 
1. ~~ép :l o egye~ 'Vi7.sgáhi,t __ elv~~,~re elegendő. 

': ·:--~~:-:g~Ö~ r~~~~lő :réS_Zé~~·_:~: _. _- --~-~ - · __ -... _ 
Csomágo'bis: l CSQir!:_agolás.:-:(10_:-~P· _-_liofilezett. anti

szérum; 3 amp. liofilezett .erythrocyta, 3 üveg liofi
lezett. -O!dósOOr). 49,50_ Ft. 
(Szállltja: Spofa, Praha) 

GESTYL 
in j. 
Összetétel:-1-an;tp. -10.00 NE gonado:trop_.hormont·tar

ta!maz. 
Ja:vall~tok~ .M:el]_orrho,ea,-:_oligo_-_ '.é_s_ ~yp.r;nll:~P;?i;J;h~a, 

:női nerill szervek iiüantilisn:msa, steriJit:as (~ovu
-· látióS _eye l uS folytán), sperr@ogenes,i~- ren(lellenes-

~~i< -.- -.-. ..-_: _: 
AdagoláS:- Sterü_i~_ e~EJtén._ (a:novt~latiós .cycl:us foly

tánr a :yérzés-·_beállta. utáni:_-9. -~pt_ól;a_l3._napig 
{a·- 13. nS.pot is,beleértve) naponta.4QO-NE __ Gestyl 
im., 14. napon 200 1\TE Gestyl iv •. -és naponta 1000 
NE Choriogoni_nim. a 1:1. naptól a l 6._ .napig 
pot is beleértve).-· _ · · · 
Primaf-r -:·és_ arewndae_r _ amenprr,h-oea: :r,<ap.on1oa 
NE Ge.Stytiffi.- -.~; 'Ilápig,_ utfona .. 200 
a 6. naPon: A 6. naptóf'i S.~ri'ap:ig {!l 8. 
beleértve) naponta 1000 NE ~horip~onin im. 
nem okozhat, a. kezelés többször iSn:iételhető 
szünét_ k~zbeiktittásáVal-. ' 

Megjegy#7: -~-Csak ~ényre i_tc:lható:ki_e~z~~i al~-
' lommai. · 

Csomagolás• ~ amp. (1000 NE) + 3 X l, nil .. olidÓ!!Ze'' 
40,20Rt. 

: (Gyih-tja: Organon; Ü_!!s) 
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GRAVIMUN 
diagnosztikum terhesség megállapítására 
Összetétel: Az ampulla liofilezett -tartalma: HÖG-vel 

immunizált -savó; HOG-vel· szemben seneibilizált 
· vörösvértestek. 

Javallat: MÍnt immunológiai teszt a ch-~;J_~';;;;nado
tropin kimutatására a vizeletben. 

Alkalmazás: A készítrriényhez csatolt részletes hasz· 
nálati utasítás szerint. 

Megjegyzés: ~ Orvosi rendelő részére. 

CsonlagoJász 5 ampulla + oldóazér 3Ó,50 Ft. 
(Gyártja: Sachsisches Serumwerk, Dresden) 

GRISEOFULVIN-FORTE 
tabi. 
Összetétel: l tabL 125 mg' griSeofulvint tartalriúi.z mik· 

ronizált formában. 

Javallatok; Elsősorban krónikus, eddig terápiareZisz
tens fonalgombáa megbetegedések. A hajas fejbőr 
és a bőr favusa, trichophytosisa és microsporiasisa. 
A bőr krónikus Epydermophyton rubrum fertőzése. 
Achorioni hominis, Epyderrnophytori rubrum, 
trichophyton okozta onychomycosisok. 

Ellenjavallatok: Súlyos májkárosodások, porphyria, 
malignus tumorok, vérképzőrendszeri megbetege
dések, kifejezett leukopenia.. Graviditas. 

A~olás:_ Felnőtteknek_. áltaLiban napi 4 X l -tábl. 
(8. 125 mg) étkezés közben. 2-3 hét után a dózist 
már csak másodnaponként kell adtll. A kfu.a_ idő
tartama a megbetegedés jellegétől függ. Mivel· a 
griseofulvin csak fungistatikus hatású~ ezért _addig 
kell adni, míg ép szövet nem váltja fel a fertőzöttet, 
különben a fertőzés recidivál. 
Az oralis alkalmazás többnyire önmagában is_ ele
gendő, azonban makacs eset~..kben célszerű locali
san antifungalis kezeléasel kombiriálni. 
Vegyes fertőzésekben, akár bakteriális,' akár Dem 
érzékeny gomba esetén, -szintén--korilbfuáltan_ -alkal
mazandó. 
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Onychomycoáis kezelésekor ·a gyor.sabQ-, t·er~P-~~ 
eredmény :elérése _céljából _célszerű a-._köl'Jllö_k r$6bé~ 
szeti 'eltávolításá.va.l;- a h8.ja.S fejbőr é$ a sZ8káll 'fer-
tőzése~l)e4.- Ji fertőzöttilla j levágááá~ ·_kOnibfuálhl. 
GJJ~kelin&. _a __ naPt:·d~zis,ál~alii.bano · ,, -
3 év_ a.latt·-~3X}'2--t8.bletta, 3~7-.-éves'.korban 
2X1 tabletta, 7-15 éves korban SX l tablei;ta, ét-
kezéS közben. - · - "· 

Mellékhatások; ]j'ej_fáj~, ,széd:Wés, :'általában csa,k _,a 
terápia első h6tében:· Ritk~:g~rointe,S~~~Un.e
t~k,:. &tllle~ti albun:rlnuria. :Rit~aii __ ·revérsibilis 

.. .gr_anulo9ytQM~~;·--~~mia;· _-'P'i_ely- ;áit·a!á;ba;ri·:;n'em 
_ tészi s~_ége_ss,é"aJt~~l~s pl-~~~-~~~~-~ AA~~ · 
bőrjelenségek.. · · - · · - - -

Megjegyzés:· ~~ Csak-· vényre adható ki. Az orvos 
rendelkezéseszerint (legfeljebb-hárm:n -~lollliD:al) 
_ismételhető. -Az orvos. Rkk.Or rendelheti~ ha,: ?'-zt a 
terilletileg, illetőleg szakmailag illetékes fekvőbeteg
ellátó osztály:, szakrendelés ·(gondozó) szakorvp·sa 
javasolja. · 

Cs~magolás1 b. \00 tabi. 26,- Ft, 
·(Szállí_tja: Medexport, :M:qs~a),; 

HEMINEVRIN 
kapszula 
Összetétel: l kapszUla 0,3 g 5·(2;tibloraetbyl)~lJlethyl, 

thiá-zol. ethyldi:sulfoil,.-ót tartalmaz: · ' - -

Javallatok: Psychomot~~oS'- izgalmi _:·áhaPotok;- _akut 
álk:Ohol·intoxieatid- és· hirtelen alkohOlelvonáS, -'deli· 
rium -ttenieiis, ·statUs:--ePü~Pt!CUS: -

. Enenj~~~ai_{ Dépr:é~~:-~:-"- _ 
Ádagólzisf AthigO_s:napi adfiija B~6 g~: aim t -~~y~nietes 

elosztásbaD 3....:..4 ói-~rit_ Ve,Sz·be _a bete_g~_ Ajánla
tos- viszonylag alacSony kezdő dózisokról foko~ato
·san _enleliü,-"tn:ajd ,·a_ kivánt_:·the:r~Piás' fuitás' elérése 

-után fcikOW_tosan csökk~peni a .Prö --dosi- és a· pro 
die adag()t~_ ~ Altatóként-este 1~2 tabl. 
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nem rendelhető, mivel a Heminevrin hatása poten· 
ciálódik.·: G-?pjárművezetőlmél nem· 8Jkahn~t6. 

MegJ~_::_-~~ Ó~ak_ ,·vényre adható _k(~~zeri 
alkalommal. - 4,-_z- orvos akkor rendelheti~> Jili azt 
a területileg, :iJ.letőleg _ szakmailag illetékes ~ekvő
betegell~tó os~ály, szakrend8lés '(g,~~q~~ )szak-
orvosa JavasolJa. - --

Csom:&golás: 30 kapszula 15~70 Ft. 
(Gyártja_: Astra, Södertitlje} 

HONVAN 
inj. 
Összetétel: l amp. (5 ml) 300 mg diaethyl·dihydroxy· 

stilberit tartalmaz. 

Javallat: Prostata-carcinama (primaer t~~~ é~ átM. 
telek). 

Ell~lij8.v~t: --kmi~taiott májk~rOSŰc;lWit. ·;~~eiében 
ajánlatos a májfimkciö 'állandó ·ellenőrzése és egy· 
idejű májvédő terápia/ bevezetése. · 

-AdagOlás~ ·N agy;O~ 1ass'an.iy. irijekci6 i~k:V5 helY~etben 
Iev5 betegnek. Cachexiás betegne}{ az elS/) 2-3 napi 
150 mg után_ 10 napig na,pi.-BOO m:g, ezt:_követően 
14 napig _500. l:ng. KevéSbé 1(3r6rillűtt -_bei;egekp_ek 
5--10 napig napi 500 mg, utána 10-20riit;P~g napi 
300. mg._ Fenntartó kezelésre:: á foszfatáz·értékek 
ilormalizálódása,_ ill. a klinikai éS' biokéií;Íiái 'jSVulás 
beállta után az adagot cSökkentik, 1-2 ·:hónapig 
hetenként_ -~4 (30Q:rng·os). majd ,2-4;' _hc,S:liapig 
hetenként_ l injekciót adnak. A hosszabb, megSZakí
táS nélküli kezeléS individualis 'adagólásban -a reci-
divált elkerülése -szem--pontjáb6f feltétleriül~ sZükaé
ges. A--tűrhetőség határa: napi 5oo· tng,:két.'egyenl6 
részreelosztva_(de.ésdu.) ,,- :o:>'::-_,.<U-
R,epdkfviili esetekben .tártós cseppinfúZió_ is_~. a1k&!
ml1zluit6~ A _ta.-rtiSs cseppinf'úZiót fiiiológiás -ll:f.ll}Yha-
sóoldattal Wgítják. · 

Mellékhatás: 500 mg-on felilli napi adagok-me ll ett in
tolerancia tünetei jöhetnek létre: fejfájás,::szédülés. 
IIa. 500 mg·on-_.felüli-adagokat_ tartós, cseppinfúzió
ban adnak, amellékhatások ehnaradnak. Mellékha-

l 
l 

l 
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tásként . e16fordulhat ·még:· :az anus_,-~s ;:a- genitalék 
. -körüli--viszkető, o égető .érzés. és:fá.jdalóm,;;_~ely~ 

néha az e~,test~ -~terj~dnek.}SJll~~!~ -~Je~~ó 
után- &za:D.blin ezek: a tÜIÍátek ~teriek __ om~tá.
Sukbói.-·Nagy a.da.gok ·há.táSárS ~ tum~i-szQvet fehér
;jeboÍnlási c<eÍ"J.lléJ<eitóib6eínillk~déá . éá );idegr.WS 
jöbét Jétré. . . . . . .. . . . . . . 

Megjegyzés:· ~ Csak _vényre -~tó ~-~gy~~fÍ -~
lommai.- Az orvos akkor rendelhet1,_ha ~ a terü· 
letileg, illetőleg_ szakmailag illetékes fekvőbeteg~ 
ellátó _osztály, szakrendelés (gondozó) szakorvosa 
ja.va.aolj_a~ 

Csomago~: 5X5 ml (anip.) 29,30 Ft. 
(Gyártja• Asta, Brackwede) 

HYASON 
inj. . ' . . ·:.: 
ö...détel: 1 amp. (l tnl) 150 NE ~ártékbentisz. 

titott hialuronidáz enzimet tart8.1n:taz. · 

Ja~k~ s~ .. Vagy -:~.-: injiclárt ,folyaáékok- -(local
ana.esthetic:umok : szértn:t:tok,_:-,hOr_n:l()nok~ :rtg~ ~ont
ra.sit9iiy&gók,- .-'d:~hy~tau:- _-_ gyermekekiie~~·-."OOott 
izotóniás glukóZCinfúzió. stb.) fe!Szlvódéaói>ak és 
egyenletes di!nG.ójáDe,k'elliSéiltéáére' A tagulMi éá 
ki~~olási ·_szak. m8ggyöiáításá.ra. __ :r_rinli:pará.kon a me· 
-aencea11.p rigiditás_a _e~tében. :·. ' . ____ ·' ·; ., ' ''·. 
Körülírt · myX()ed6ri:ií:i:, érbeicJ,egZl)dési -~-~v.a,rokon 

· ·_aJip~ó oe(J~a, V~gt~k · ki:6nikus ~~~hoede-
rilája. '- -__ .. __ -.; ._.,_ , ,_ __ 
:Steril :--.ö~el}yek -Ie,s~v'ás8,, ~ kelqi~.;~~tszéif Utárii 
visi!Z_~é,s. :;neiel{S~se;- "tpélikürt_~átfúváa. Km,-atitiii. 

:,E}ltmj~~~-~----~-~~~zö~Yei;ekp~;_-.fert'S:zi?~~, gócokba 
. _- ./V,f;\gy:,Jtz~ktközelébe_ nem.iecskendezbető, 

Aílago~~ fujiciált foJyádékokfe~~iv<ld1Aópak(meg· 
g'yorsitásárá' _l- an:tP·. _ Hyasont . :az: ?!d_oszt::r~e:p: fel~· 

· oldunlcés 5 perccel előbb ·vagy; :,~z .lllJ~~~~f:Jolya· 
dékkal egyidejilleg localisan· ·:befecskentle~. 
(Lamp~_ Hyason: 10 .mllooa.lan_aestheticumhoz ele-
gendő.) · 

_,_-Ha .,a,.-.. Hyasont ~~:i;;,.,f:;JJ~~~;~l~~:~~ •.•• 
-l;i3Uip. feloldott 
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oedemá.ba) vagy 10 ml fiziológiás konyhaaO.·oldat
ban oldhatjuk fel (pl. túl rlgid medenceala])ba,_való 
infiltrációhoz szüléskor a kitolá.si szakb~); _LOcalis 
alkálrilaz_ásban kelaid-kimetszéshez és ,tnéhkürt
átfúváshoz_ l amp. Hyason' {Hydroeortison_szUszp.-
val kombinálva). _ -
Haernatoma-punctio után l amp:2t;_<lo/cj~á- pro
kain-oldattal injiciálunk. 
Keratitis kezelésére: l ampullát 10 ml fiziológiáa 
konyhasó-oldatban naponta. frissen oldunk fel 
(hiitőszekrényben tároljuk) és 5-6-Szor riaponta 
a szembe cseppentjük. 
Arnpuliában korlátlan ideig tartós, feloldás után 
csak né~y-óráig használható. 

Megjegyzés: ~ Csak vényre adható ki egyszeri alka
lommal. -Az orvos akkor rendelheti, ha az.t a terü
letileg, illetőleg szakma-ilag illetékes fekvőbeteg
ellátó osztály, szakrendelés (gondozó) szakorvosa 
javasolja. 

Csomagolás: 3 X l amp. + old6szer 11,40 Ft. 
(Gyártja: Organon, O~s) 

IM U RAN 
tabi. 
Összetétel: l"tabl. 50' mg 6-(1-metil-4.-nitro-imida.zol-

5-iltio)-purin-t tartalmaz. 

Javallatok: -Veseátültetés.- Az Imuran elnyomja az 
immunreakciót és ezzel el6segíti a szervtranszplan
tátum túlélését és támogatja annak funkcióját. 
Teljes vagy részleges rtg-besugárzá-ssal, -vagy. kom
binációban más citosztatilrumokkal, pl. Actina
roycin C-vel (Sanomycin), mustárnitrogén-szárma
zékokkal, szteroidokkal együtt alkalmazható • 
Akut és krónik-U8 lettkaemia. A kezelés ere~ényei 
ebben az indiká-cióban megfelelnek a merkapiopu~ 
rinna! kapott eredményekke-1. Kisérietinek tekint
he:tő az Imuran további javallata immunológüd 
vagy túlérzékenységre visszavezethető megbetege
désekben: idiopathiás _thrombopenia, haemolytikus 
anaemia, erythema nodosum, valarnint _ egyéb 

immunszuppresszív állapotok biztosítása egyedileg 
médegelt eset.ekhen. 
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Ellenjavallatok:.Máj~o~odás, leZajl<?~ ~epatit.is: 

'Adaghlá$_( · _-f~Biítf#t~~lw~:: --:~~si;~~Yk#~-?~~f-~na_j)i 
- ~_5_-mg·:sZI:}~ző~Il;t_~ii?~~- és_?:t~l_!$,f~gg; J;to~y 
- ---·az ··funÍ:t:~:nt ___ :nWgiWari_:,Y~gy_,.m~- ke_s_Zf.t~~~y~kkel: 

- ilt·k~Zel~Sm:~dgldtilll3~ttallrnlii:u.\zz~-e.A,transz.-
p1Rntátum --kilökődés~nek .. : e1s~ JBieiTe~_iii __ :~dagot 
einelni'kell,_ de nagy ingadoz~_ok az __ adag ~gyságá-
-ban kerülendők. - " ·· · .. · · · " · · 
Letikae'rliiáhan·. és más megbetegedé8ek6~ _·· _napi 

· 1,5~3 rng/testsú!yl<g. • ... ······ .. ···.. . .......... ·.·•·• · 
· MeÜ~k: Citoto:ri~_-készí~é~y:-_épPe~;_e~rl 

: a.-z_-In:íUrlinra -'-8.-:·:h~_o_nl~' aJ;Lytlogokkat --kapcsolatban _ 
szokásoS - :IDinden-.;~lé)vigyá.zatossági .--'r.end&~bály 
érvényes. A- vérképet ugyanúg:v.._.be~olyásolj_~·: _n,Ft 
aine~_ka.ptOp~;- __ -_-,_ .. --- -~-- ,.'.:· _· ____ _. ---~-_--
N!öt}:ii-)_.5~_2 rog/tes~ykg-?S·_~8.~olásbaÜ;~(100-; 
150 mg) gyakorlatilag_ korlátlan IdeiKalkalU:azhato 

· 'anélkül, hogy toxikus tüneteket vált~a, ~_Vala· 
mivel nagyobb adagjai a.zonban- étvá.gyt_alallilágot, 
émelygést, · általáiiös- -_ rosszulléte_t _- idézhetne~ · ·elő. 
Nagy Imuran-adagok (nap} ~Q--.:-:.12_-mg/tests~yk~) 
sűlyos · csontvelődepres.sz10t · o~oz~tnak~ Fi~S!~.M
lembe kell venni azt is, hogy egYJ-deJűleg-_~4ott_~
gió'gy8Zerek az ·Iffiura1i_- toxikus hat~~t. fok?~~~ 
ják. _-_Mint -l:nás- hasonl() tei'Illészetű"késZitm~Jiy, 'az_ 
Imuran iS leszállltja,"a- szen;~zet:_eJ!eyá_~}fs~'h;,:~J'~~~ 
tőzéSekkel sZemben és_epepangMt_ ~de~,~;t_:~l~-~-, 

~egjegyzés_: _ $-~~;fe~őQ_e~~~~ó~~z?~.b~Il ;~ö_r~n_t 
b_eállitás:és Jav~t if,lápJanren,defl.l,e_tp~.<{~k::V~-Ilyre 

, '--:;adható ki egy.~izeri'Ítlkalotnl:l?.al. 
- - - ' ' -

Cstíioagi,)l~C20;t&b1.--~6;~_Fty-:' ___ - _. _, __ ·,·,. _ 
{GyártJa::BUIToughs Wellcome; ~ndon}~ 

INACTIN 
!nj. 
öSszetétel:_, 1 -porampun::i/1 -~---:5-ae_thy1~5~(l:~~thY~~

pfupyl)-~:thibarbitur.-o~-ta.rtalm~-z._

t-_ a-n:.p~ · · 6JdO:sZer., 20 ' D;il_ aqi:la d. ·""'" f'roinjj .. t tt<..tak .• 
.cmaz. 
,Javai~k~-.. Rő~d~ és b~-narcosis·.(i~~) 
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EUenjavallatok: Vgyanazok; mint amelyek mfuden 
iv.- narcosisra vona-tkoznak. 

Adagolás: Kizárólag_ illtra_venásan . történhet. a ké
szítmény hez mallékelt részletes használati uta{:lítás 
szerint. la. és im. nem adható! 

Figyelm~etés: A készítmény alkalni8.ZMá~< kap
csolatos figyelmeztetést lásd Verioba.rbital inj.
náJ.· 

Megjegyzés: !f:! Szakorvosi rendelőintézetek (gondo
zóintézetek) költségvetéSük terhére- szerezhetik be 
az őket ellátó --gyógyszertárak ból. -'V ényen· 'nem 
rendelhető. 

Csomagolás: 25 X l g+ Oldószer 51,80 Ft 
(Gyártja: Byk Gulden~ Hamburg) 

INDIGOCARMIN 
in j. 
Összetétel: l amp. (5 ml)_ 0,4%-os indigoszulfonsavas 

ua.trium oldatot tartalÍnaz. 

Javallatok: Vesefunkció-vizsgálat, injiciált festék
anyag kiválasztása útján a vese működőkép_ességé
nek vizsgálatára, a funkciócsökkenés kezdeti stá
diumának megállapítására. 

Adagolás: Egzakt eredmény elérésére álta1iba11 iv. 
injekcióban alkalmazzák. Az alkalmazott mennyi
ség a testsúlytól függő en változó. N ormálsúlyU be
tegeknek(75 kg) elegendő l ampulla (0,02-gj0.4%·~os) 
Indigocarmin-oldat. A vizsgálatot legalkalmasább 
reggel éhgyomorra vagy reggeli elfogyasztása- után 
bizonyos idő elteltével ebrégeziú. · · · -' 
A beteg különösebb előkészítésére· ·nincs szükség. 
A vesefunkció megítélésére a szinintenzitáS mallett 
mindenekelőtt a festékanyag kiválasztódás6;na.k 
kezdete mérvadó, amely éléttairl körülménye-k kö
zött az iv., injekció után 2-3 perc inúlva·-kOVytke
zik be. Ezután figyelemmel kell kísérni a kiváJaszM 
tás további menetét, amely csúcspontját a beadás 
után 5.--:g perccel éri el. CystoscOppal' IDeghátáro z· 
zák a Iriválasztás csökkenésének időpOntját (amely 
normális körülmények között 90 perc alatt feje-
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ződik .be) .és teljes .megs_7;~~j;. c-~~ya;t'ja.,,_~,-;.weg
figyelést, ha a beteg:_a:_ próba elő~t hashajtót:ve:tt 
be vágy_ ha a -gyulladt hólyag sp~ .. ~~n~.r~k
ci~kat' :végez, -va~- h&_·é~; · e;gé.S'zSégeB- -veB~_-_menet_t 
'ideg~refiekto~S_;- __ béfol~ok· érvényéSüli:t:~k;- Ha 
az intraveliás-inj€lkei6:'tébliiúk8.i'okokb61--It6m-Vihe7 
tó, . k,eresztü}; _- aq;_ Indigocarmin_ intramuscularisan 
is :beadható •. llyenkcir azonban. a_.festékkiv_álaBztás 
életteni értékei eltolódnak. A festék 10-~:2_. perc 
múlva jelenik meg, a kiválasztás niax:imumát 
20;c:-45 • perc .alatt. ,.éri et; .A .toljes·. e).imin~ódá.sig 

-.- l.~,:~!l'c~.-~l~~t.,_~_\Üljykci4-:a_dááakor- 130~~ na~ 
gyppb_,_-._adago~_a-_yan_,~zükség-- ,_(0,0~ .. g). -E~ .a .. be~ 
adási mód esetleg. fájdalommalis jár, . 

Megjegj;zés~ ~ orvösJ re.ridel6 'résZér~. 

Csomagolás: 5ŐX5 inlamp. 9,60 E't. 
(Gyártja.: Arzneimittelwerk, Dresden) 

INSULIN 
A '1rliif01Íli- i:D.irulin·készitriiényeket 'lásd a :s52. ol-
dalon. 

INT AL. 
kapszula (inhaláláslióz) 
Összetétel: l_ ká,psziU:a 2o rog·dinatri~ ·m:oniógl;vk~tot 

- t_artalJ?lO.z. . · · · · 

JaVallatok: , ·Asthma bronchiale,. allergiás eredetű 
- -bronchitis--és rhiriitis-profilaktikua-kezelése.: 

EI'l6il]aVáilaiók:-Térhésség, "főleg arui8k els6 harmada. 

~iás;-·_Az-· bi_t<ir-_kaj)ái.ülti_-7rtiiáiőla{J, ;,~\iil,oüáin'a • ' ~il 
aJkal'fiUI.ihtztó, per.-08 bevenni nem Biahadl-
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Kezdeti adagja- fefu.Őtte:irnek és- gJerrllék,e1Glek: 
Reggel, t$s -~t.\3. l -~apszula,_ eg_yéb~nt , 6 _órál)-ként 
.l:_kapsZul~ ID~ásr_a.:. Súlyos :eset~kben 3 óránként' 
l:kaps~--- . ___ - -. __ .. · , -~-
Fenntártó\ma!d~:. _Ha a _kési.ifm~njrre J'1 ·b!(teg jór 
:t;ea~~1 .. az ~$,.~~1~. Ql-~ént l. kapszulára .c~Ok
kenthető. 

Ha a betegnél Intalon kivül kortikoszteroidoka:t 
is alkalmaznak, ezek adagja Intal _hatására,egyea 
esetekben csökkenthető. :Jl.-1ás esetekben a szteroidok 
adása esetleg ·feleslegessé válik. Ha -az orvoS .'a 
lwrtikoszteroidokat elvonni kivánja, fontos, hofJy azt 
fokozatosan hajtsa végre, a beteget euyiilejűleg _gon· 
do8an ellenőrizze és gyakdri 1cUnikali-... ~k 
vesse alá; A _kezelés mi;{JszünteJ.hie':' Egi heti alkaJ· 
mazás után, amikor a tünetek részben vagy egész· 
ben megszűntek, az Intal-adagolás fokozatosan 
csökkenthető, de ügyelni kell arra, hogy az adagolás 
megszakítása ne hirtelen t-örténjék, mert az újabb 
a.sthmás roham kifejlődéséhez vezethet! 
Szteroido.khoz-_ azokott betegnek. akut visszaesés 
elkerülése végett a szteroid anyagot először az· Intal 
előtti adagra kell visszaállítani. 

Mellékhatás: Súlyosabb melléktUneteket. IntaJ alkal
mazásakor nem észleltek. Egyes esetekben, főleg lo· 
kális fertőzések lezajlása után a torkot és_a tracheát 
irritáJhatja. A kezelés kezdetén átmeneti bronCho
spasmus alakulhat ki, a száraz pornak a_·szenzibili
zált légutakba való belégzése következtében, ez a 
hatás megelőzhető, ha az Intal alkahnazása előtt 
bronchustágitó aerosolt inhalál a beteg. 

Megjegyzés: ~ Csak extrinsic asthma bronchiale ese
tán, : fekvőbeteg-gyógyintézetben történt- beállítás 
és javaslat alapján rendelhető. -Az a szak:rende· 
lés (gondozó) szakorvosa rendelheti, aki_ a -gy_ógy
szer javallatai szerínti betegség- esetén a beteg 
gyógyszerelésére területileg és szakmailag illetékes. 
- Asthma bronohialéban szenvedő betegeknék 
a tüdőbeteggondOzó szakorvosa, kórhá.Zi jli.vaslat 
alapján térítésmenteSen reúdelheti. -'- Csak Vényre 
adható ki egyszeri alkalommal. 
Az Intal porlasztó készülék'a kapSzula dsó'felírásá· 

' val egyidejűleg rendelhető egy alkalommal. _ 

Csomagolás: 30 kapszula 40,20 Ft, 
l po_rla.sztókészülék 15,20 Ft. 
(GyáJ:tja: Fisons, .Loughborough) 
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IRGAMID 
szeill}réllőCs 

Összetétel: --15% Ni-(3-,3-dirriethYl-S.liioyi)~sul:i)hollá... 
midum"ot:·tartallitaz. 

-i~~~llai~k: -:Bj~p~#·h~.~cl;njcin~tÍyit~-, uJ~u~ ~:ji~~l:ha
_"_ :Je, h_erp~ · éórné<ie~ _sze~_éj-operációk. · -

Adagolás: NaPonta többször a ·sZémhéjri:L- kenní.-

-'Megjegyzés: __ -'4 Cs_ak·Vényre--a,p_ható ·-ki egYSfreri'~alkar: 
· ~ommal.'""-.Azurvos· akKorTendelheti;-ha-·azt a te" 

iülétileg;· jlletőleg:.siakiliitilagAnetié:kes -,fekvőbeteg-_ 
ellá.tő osztály;: ·sz·akrendelés' --(gondózó) szakorvosa 

- javasolja; · 

Csomagolás: 5 g-os keni'ics 5,50'Ft 
(Gyártja' Zyma; Booel) · 

ISMELlN 
szemcsepp 5% 
ö~_i:ételi -(2)-octahYili~-1-azocÍn;l-(aeth,Yl)' g~~nethi-

din. sulf._ 1?%-os ol4_ata. '<-; , 

JavaJlatok: Az __ intraocularis _nyomáB_ .. cs~kkenté~e 
·primaer krónikus glaucomában._és_S~Ull~~:.giau
_comáb@, _akut gla,ucoma:;_i::oharriban ,nem)tld_ikált. 

Adagolás_: -N api i ~2-sze~ -1_:_2- cSepi) -a· kO_t6mh:tya
:zsákJ:>a~ 

Megjegp-és: ~~ CSak vényre- adható ki eg:yszeri ; 
alkalommal. - Az orvos akkor rendelheti, 

770 

Csomagolás: l üveg (10 -ml) 16,70 Ft 
(Gyártja: Zyma, Basel} 

ISOPTO-CARPINE 
szemcseppek 
Összetétel: 2% -piloea,rpfu. hydrochlor.-ot tartalmaz 

pufferolt Isopto-oldatban. 

Javallatok: Akut és krónikus glaucoma.: (A vizes ol
dathoz képest. hatása nyújtottabb.) 

EUenjava11atok: Akut iritis, a szaruhártya sérülései, 
gyulladásai és mM olyan betegségei, amelyeknél a 
pupillaszűkület nemkívánatos. · ' 

Adagolás: Szokásos adagja :ilaponta 3 X 2 csepp á be
teg szembe. 

MegjegyzéS: ~~ Csak vényre adható -ki egyszeri 
alkalOmmal. - Az orvos -akkor rendelheti, ha azt 
a területileg, illetőleg szakmailag illetékes ·fekvő
betegellátó. osztály, szakrendelés (gondozó) szak
orvosa javaSolja~·- .A ·g1a'qcomás bet-egnek Szemé· 
szeti szakrendelés ·szakorvOSáhak ja-Vaslata: eSetén 
a kezel6prv:os {körzeti, üzemi orvos) térítésmentesen 
rendelheti. 

Csomagolás: 15 m1.8,80 Ft 
(Gyártja:'-Alcon Lab., Fort Worth) 

JECTOFER 
in j. 
Ö~ietétd; t --amp. (2 ml) 649 mg ferrisorbitÜI~itrat 

komplexet 'tartalmaz, mely 100 mg Fe+++-nek 
felel meg. 

Javallat: Va-shiányos anaemia, tóvábbá ha a vasfel
szívódás a· gyomor- és bélrendszerben nem kielé
git5. Terhességi anaemia. 
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EDenjavaDan Súlyos_máj- és.vesekárosodáa.- · 

-Adagoi~:-:Mályen:·uft~~uscm~~~· :aZ· a(i~$ :_nagy-· 
- s~a a·teatálfi;r: és_ a"h.aenioglcJDin~_d_eficit_ füg'g\Ténye. 
---Alt!tl~l)an 1,5 __ mg/~~sülykg_·v~, Ii:b. J .. iJ.mP. na-·phllta..· - . '·- - ·- . . . 

Me~~i'AZ.i~j._:hEm(láSá.Utan_férríés_ sZtÍjíz~ mely 
néhány óra alatt ·eh:iJ:úlik. R,itk~- Jl{tuSea.,:_A -~let 
barnára színeződik. · - - ' 

Megjegyzés: -es_ak _vényre a.dJ:!á1A :ki: ~gysze.rr:;_~ 
lomma,l._ -_Az orvos akkor ren~~_lhe.ti,_ .. b.a. __ ~~t a 
területileg,_ ~_től13g __ szakn:m,ila~J" __ jlleték~s ___ fe~ő· 

. -"betelielli\tó.liOsZt3ly~ ·_ Sia.krendelés (gondozó)·-··szák
orvosa javasolja. 

C.ólllagolás• 5X2mlamp: 9,20 m 
(Gyártja: Astra) ,, , 

J()I}AMJ'J)É 3oo 
inj., 

ösSZetétel: 1 amp. (20 _ml) 3-a.cetilan:tiiiomébil-5-_aoo
-•tilamino:..2,4,6-trijódbenzoesav N-metilgl~ó-
j~k-_6_5%~-os-olda.tát tartalmazza.{ml-kéri.t·300 mg 
jód)• 

J~~i~~---·.Iv. u:r~~~pbJ~. ~tr~~~;(py~1b;~phia, 
. ~ellP-~,)'irrt~rio,,. _aortograph.ia. ,J 

-miehj&Vall~~k_: kiterJedt; d~gi;tierat.i_v._ -~M~ ~--é~~-llláj_~ 
parenohyma-károsodá.sok, allergiás. túlérZékeiiySég, 
thn~eotoxicosis súlyos- formá.i,_ :súl~os.niyoca,rdi8Jis 
károsodások. i .Yenographia ·esetén,_ákut thiOmbo
Phlebitis is. 

. 35 

i?raJ)hiához 10 
Osecsimók adagja: ·'"~·~=; 
gyermeke]enek . . 15_c;;-l8 
20m!. 

Megjegyzés; ~ :Szakorvosi rend'eliiin''"-et. 
z6intézetek} költségvetésük 
az őket ellátó gyógyszertárakb6l. _ 
rendelhető. 

Csomagolás: 5 X 20 ml amp. 25,90 Ft; 
(Gyártja: Bracco, Milano) 

JOPAGNOST 
ta b!. 

ö....,tétel: l tabi. 0,5 g 2-aethyl-3·(3'-amino·2'4'6'
-trijodphenyl) propionatot tartalmaz . 

Javallat: Chólecystographia. 

EUenjavallatok: A máj-p_arenchyma komolyabb za
varai: Basedow-kór, szivelégtelenség, akut nephxi
tis; fenyegető uraemia, jódtúlérzékenység. 

Adagolás: .Az epehólyag feltöltésére a teljes adagot, 
azaz· 6·tablettát a beteg egyszerre, ill. 10 perceS Idő
közökben veszi_ be a rtg-vizsgálat előtt kb. 12 órá
val. Tekintve, hogy .az anyag tiirhetősége jó, egy
szerre nagyobb adag is alkalmazható (9-12 tabl.), 
ha élesebb kontraszt kívánatos. A rtg-vizsgálatot 
éhgyomorra végzik 12-14 órával a bmrétel után. 
A kiüriilőképesség vizsgálatára célszerűen, 25 perc
cel a Boyden-féle reggeli bevétele után kerülhet sor. 
A vizsgálat előtti nap a beteg könnyen emészthető, 
nem puffasztó ételt fogyaszt_ bőséges zsiradékkal 
(leheteileg friss zsírral), uz.eonnára és vacsorára szá
raz zsemlét vagy kétszersültet teával. Ezután a 
vizsgálat végéig tilos étkezni. A beteg a körülmé
nyektől függóen enyhe hashajtót vagy beöntést kap. 
A tablettákat rágás nélkül vízzel vagy teával veszik 
be. 

Megjegyzés: ~Csak ·vényi-e adható ki. Az orvos ren
delkezése szerint (legfeljebb három alkalommal) 
ismételhető. 

Coomagoláso 6 tabi. 5,40 Ft 
{Szállftja: Spofa, Pra,ha) 
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IRGAMID 
Szemkenocs 
~tétel:· .-15%_ Ni-(3:.3-dimeth)J-I-akiioyl)-sulPliöná~ 

mid~~ot-tartalmaz. 

J~~álJai~~=~~J:~plladi~ .. cbnj~cti~~~ il]_~tis _c~i~~i.rha-
- __ 113, -~~pes corrieM:• 'sZerrt?:éj-oper.Bciók. - -

Adagolás: Naporita többször a sZ_émh~jta· kennü 

Megjegyzés:- ~ Dsak-· Vé-fiyz-8-- adható -ki' egySZert-:aJ.ka-
lommal_• _""- Az_--OrV()S_ ak;kor·-~ndelheti,_ há_ 'azt ·a ·te~ 
-rületileg~-~ille~tHeg:;_s~a~_aua;g- :illetékes _fekvőbeteg- . 
ellátó osztaly,-:·szakrendelés -(gondoZó) száltőrvasa 
javasolja.· 

Csomagolás: 5 g-oS ker;?cs_5;5o Ft 
(Gyártja: Zyma; Bru;el) 

ISMELlN 
szemcsepp 5% 
Ö~z~~éiel~ (2)-octahj.-dro_~ 1-aZocln;Ú~thYI} guallethi

Hiti. sulf. __ S%-os o~da~a. 

Javallato_]n Az int_raocularis nyomás __ csökk,entésére 
:- Primfte:r __ krónikus glaucom_áb9Jl_ éa:,~c1.11;t-dOO:,:-~ giaU
eOmában, B.kut glaucoiDa-roharú~an .nem)nd,ikált. 

Atfagolás: Napi t-Z.szer 1--:-:-2 csepp -_a kötőM~'tya-
2Sákba: . 

hatását, 
az Ismetin 
gokkal egyidejűleg -ne 
létrejövő mydriasis megnehezíti a 
folyását. 

Megjegyzés: ·If< >i<· Csak vényre adható ki eg:;sz<;ii ~t\'tC:Ii:c 
alkalommal. - Az orvos akkor rendelheti, 
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a területiJeg, illetőleg szakmailag illeték~- fekvő
bete~llátó osztály, szakrendelés (gond(I:ZÓ}_ ~zak
orvosa ja'\'asolja. ---:A glaucomás betegnek szemé-

.-· szeti Szakrendelés szakorvosának javaslata_, eset-én 
a kezelőorvos (körzetl, üzemi orvos) térít-ésmente-
sen rendelheti. · 

Csomagolás: i üveg (Ió-:r:DJ-)"16,70 Ft 
(Gyártja: Zyma, Basel) 

ISOPTO-CARPINE 
szemcseppek 
Összetétel: 2% :·~iloearpfu. hydrochlor.-ot tartalmaz 

pufferolt Isopto-oldatban. 

Javallatok: Akut és krón:ikus glat;teoma. ·(A vizes :ol· 
dathoz képest hatása nyújtottabb.) 

Ellenjava11atok: Akut iritis, a szaru.hártya sérülései, 
gyulladá-sai és má,q olyan betegségei, am~lyek~él a 
pupillaszűkiilet nemkívánatos. - " -o 

Adagolás: Szokásos adagja naponta 3 X 2 csepp·a be-
teg szemb:e. . _ , 

MegjegyzéS: Ifi~-( Csak vényre adható -ki-:egyszeri 
alkalómmal. - Az_ orvos akkor -rendelheti,_ -ha azt 
a területileg, illetőleg szakmailag illetékes ·fekvő
betegellát~ oszt_ály, szakrendelés (gondoz<$) __ szak~ 
orvosa javaSolja.:.....__... A ·g1al,lcomás betegnek SZemé· 
szeti szakrendelés szakorVóSának javaslata' esetén 
a kezelő9rvos (körzeti, üzemi orvos) térítésmentesen 
rendelheti. · 

Csomagolás:· 15 ml .8,80 Ft 
(Gyártja:.Alcon Lab., Fort Worth) 

JECTOFER 
in j. 
ÖSSzetétcl~ l Wllp. (2 lnl) -640 rng felTÍsorbitol__:citrat 

komplexet ·tartalmaz~ mely 100 _ mg Fe++t- -nek 
felel meg. · 

Javallat: Vashiányos anaemia, tOvábbá ha a ·vasfel· 
szivódáa a_ gyomor· és bélrendszerben nem ki elé· 
gító. Terhességi anaemia. 
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Ellenjavallatt Súlyos má} _és: Vesekárosodáá. 

~ Adagol~=-)~,lélyen · intraJnüBcúÍa~án, _sz -~g_ ·nagy
. : _ság~ -~·te_sts-61~--~s ti ,haetnl)gloDin~deficit :~uggyéuye. 

Általá;'ban _1,5 ~/teStsúlJ>:kg v~,_-_Jt~.: ,l_l)mP· na-pO:i::tte.:' -- ' " -· ---- . 

-MellékÍlatú: Az -~j. -_beadása _utá.tl_: féfiu~s s~)iz, _ mély 
néhány óra alatt ·elmúlik. Ritkán_ nauSea: A ,vizelet 
barnára szineződik. ' · ' 

Megjegyzés: Csak vényre e.dhátó ki egyszeri :a\lci, 
Ión:nn~· .-.-Az .. orvos,_ akkor:rendeJheti,, ha __ azt . a 
_rerijletil~g,. .'m~.tóieg __ .s~S.ilag ·metéli:eS ré~ö
-·~gellá:{4;ios·~~Iy;- Sz&~nde]és.- (g0n~Z6)"-·s~--
orvosa javasolja. ' 

' GmmagoJás:· 5 X 2 mi amp.' 9,20 Ft · 
(Gyártja: Astra) 

j()DAMI:DE 300 
_ inj, 

Összetéb;;h l amp~ (20 ,ml) 3-aeetiiaw.hiObiétil-5-ace
tilamino:.2,4,6-trijódbenzoesav N-Inetilglt~-~~ó
já.n_ak-'65%.-os olda.tát tartalmazza ~ml-kéilt:300-m'g 
jód) •. 

J~V&~. Iv. urograp~a, _ ~~tr~~~~f_···_.py~fuW~~hiS, 
~en!?.:-.,:~rio:. aor;tograpl)ja_.", 

ElieDj&vali8tOk: -roterjedt' degelleratiV. __ -·v.~~:~:--,éó;.~-máj_
parenchyma-ká.rosodások, _allergiáS t&érZéken"ys~g, 
thyr_eotoxiCosis súlyos forrilá.i,- .súlyos ·-Dlyoe:ardiftlis 
károsodások. :Venogr_aphia- esetán /akut thiombo
pbl,~Pitjs,,_-l$~ 

AilagoláS: 
mérséklete 25-35 °C. 
s'odpere, __ ha az anyagot m.elegit;és 
'Zák; -~ao -nit1Sődp8ro,i-ha ·· 
35-oc~ -íV. urogr'aphiáhOz 
gi-aphiához 10- ml, 

·- ~~;!;~~e~{~: 1~;-_!!i;----nagyo~·(l~~:!~~:~. 
20 ml. 
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Megjegyzés:: ~ Szakorvosi rendelőintézetek {göndO;
z6intézetek) költségvetésük terhére szerezhe:tik be 
az őket ellátó gyógyszertárakb6l. - VényBri ·nem 
rendelhető. 

Csomágolás1 5 X 20 ml amp. 25,90 Ft. 
(Gyártja: Braceo, Milano) 

JOPAGNOST 
tabi. 
Összetétell l tabi. 0,5 g 2-aethyl"3-(3',amino,2'4'6'· 

-trijodphenyl) propinnatot ,tartalmaz. 

Javallat: Cholecystcgraphia;;_-

EUenjavallatok; A máj-parenehyma komolyabb za
vru-ai, Basedow-kór, szívelégtelenség, ~ut n~phri
tis, fenyegető uraemia, jódtúléi-Zékenj'Ség. 

Adagolás: Az epehólyag feltöltésére a teljes _adagot, 
azaZ 6· tablettát a beteg-egyszerre, ill. 10 JkrcOO'-ldő
közökben veszi be a rtg-vizsgálat_ előtt kb._ 12 órá
val. Tekilltve, hogy Mj anyag tfuhetősége jó, egy
szerre nagyobb adag is alkalmazható (~I2:tabl.), 
ha élesebb_ kontraszt kívánatos._ A _.rtg~vizsgálatot 
éhgydnforra végzik 12-14 ·örávaf'a bevétel után. 
A kiűrülőkép~ég vivsgálatára eélszerűen,-_25 perc
cel a Boyden-féle reggeli bevétele után kerülhet sor. 
A vizsgálat előtti nap a beteg könnyen emészthető, 
nem puffasztó ételt fogyaszt_ 'b6séges zSiradékkal 
(lehetőleg friss zsírral), uzsonnára és ·vacsorára szá
raz zsemlét vagy kétszersültet teávah Ezut'áil :-a 
vizsgálat végéig tilos étkezni. A beteg a körül,mé
nyektől függően enyhe hashajtót vagy beöntéSt'kap. 
A tablettákat rágás nélkül vízzel-vagy teával veszik 
be. 

Megjegyzés: ~Csak vén-jre adható kt Az orVos ren
delkezése szerint (legfeljebb három c·alkalornmal) 
ismételhető. 

Csomagolás: 6 tabi. 5,40 Ft 
(Szállítja: Spofa, Praha) 



KEMADRIN 
tabL 
összei~tt i·t·abl.---5 mg'-P~bcycfidÍnuni·~Yfuo'd~or.~ot 

ts.ttalmaz. 

J.ávaUÍlt: Parkinsonisnnis:'~---
Ádag~lás: Egyéni megállapít~t 'igényel; Legel6nyö

sebb kezdeti adagja naponta 3-azor. 2;'5 mg,- utána 
az adagot naponta 2,5 mg-mal emeljük a ma#má
lia tolerálh&tó sdagigvsgy addig a'mennyiségig, 
&malY ':eiegf:lllliő:.ai'"symptfJmá.k ·megs_züntetésére;.- de 
lllég·nem:·.9ko:Z-"-rieinkfvári_atos--mellékha.fáso~t- -Ez_ 
az -aaag :ált_a~ban -~pi_:_.~-~:()_.,-._~:_ 4e :F:CJ~~et 
7,5 mg-tól 60 mg~ig. Arteriascierotikus betegek-
ne_k-.:r-~~da~t ___ ~~bb _adago~~--:~_--s~gük. 

:&i.n~. N ;,:gy ad~k "~in szÁjszá.r~zBág, szé-
dülés, l:nydriasis, dysOrientS:tio jöhet létre~_ · 

,Megj~:~-'.:~ y~~~-:~t6~ .. -~gys~~_n.-~-~-
- ó_Ioin::ó:i.aL -:-AZ orvos_ akk_or rendelheti,_ ,ha azt-a _teru-

- Ietileg~---_.me_tő~eg · szakillailag , illeté;H:es' __ fekVőbeteg-
_ellá.tó osztálY, :sZakJ:éndelé$ . .{io_ndo_z,ó),' szak_orvosa 
jaTI1i.olja._ ~ _Pm~~m-kórlJ_an ~s _. -sYp:~o~.á~ 
szeri~e~ó 'peteineli_-~a_·keZ(}lO.Or:VOs-[w ~?r~t:i, ~mi 
orvoa;_ -~~,Zi .:.icleg~~Iitie •,szakJ:~hd~l~~- (g<i!-1:~0~~) ~-szak
oivpS"'] iérit_éSIDen~S~ __ rend_elliel;,i.,_. 

"'- -- ---·· - -·- - - ' . ' 

'Csómágalás: .50tabLc8;70·Ft; · 
, ----·: ·(Grártja:-:: B~ughs '-- ·WellC?"me; - Lbn~on) 

KETAZON •· 
dfazsé, iíii; 
Összetételo Ü' oliMSil 250 mg 

ml)lg 

Gyulladásos szembetegségek _ (a sziváhrá.ri.Y,Jl&!t:.-<:, 
vagy a sugártest primaer és indukált -gyulhidáá~t 
az inhártya gyulladásai, szemüre~k): 
egyes bőrbetegségek (thrombophlebitis, erYth~~
nodosum; erythema exsudativum- multifÓl'me 
Ilebrae). · 

~0'-~ 

EllenjavaUat: Leukop8nia. Dieuroaral ti:PuSd· á.nti
coagulansok egyidejű alkalmazása. Akut _vagy akut 
exacerbáló ulcus-betegség, gyoinor· és nyombél
fekély, a vérképző szervek megbetegedése, szív-, 
máj- és veseelégtelenség, magas kor, cachexia., 
magas vérnyomás, diabetes. 

· Adagolás: Individuális a betegség fajtáját61 és. a be
teg általános állapotától függően. .A kezelés €:Isó 
3-4 napján rendszerint nagyobb adagot adunk és 
az adagokat a javulásnak megfelelőerr lassan csök
kentjük. 
A köBZv6ny akut rohamában napi 1-2 amp. mélyen 
im. (intragluteálisan), a kevésbé heves rohamokban 
2 drazsé 2-3-s?.or naponta mindaddig, míg a na
gyobb fájdoJom és az oedema meg nem szűnik. 
Krónik.us formák kezelésére és fenntartó adagként 
elegendő 2 vagy l drazsét adni naponta vagy más· 
naponként, több héten keresztül. 
V enás thrombosiiJ kiegészítő kezelését injekcióval 
kezdjük: az első három nap napi 2 ampullát. adunk 
im., majd napi l ampullát. 
Varicopltlebiti8 vagy kisebb felületi thrombosisok 
kiegészítő kezelésében kezdetben napi 2-3-szor 
2 drazsét, később ennek az adagnak felét vagy egy
harmadát adjuk. 
A legnagyobb egyszeri adagja l g, legnagyobb napi 
adagja 3 g per os. 
A végtagok ereinek thrombotikus és gyulladáSos 
megbetegedéseiben a Ketazon-kezelés elengedhe
tetlen tartozéka az elaazto-kompressziós kötés. 
Rhrmm,ás betegségek kezelésére az első három nap 
napi l amp., majd másodnaponként l amp. vagy 
per os az első héten napi l drazsé a megfelelő adago
lás. Ez a fenntartó adag a.dható hosszú ideig, néha 
hónapokig. 
Minden huzamosabb ideig tartó kezelés alatt a vér· 
képet, különösen a fehérvérsejteket rendszeresen 
ellenőrizni kell. Az injekciót megfelelő mélyen int· 
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;raglutealisan-- adjuk.·· KonyhaSóbevitel korlátOZása 
a.· kezelés-alatt.csökkenthet-h--t-retentiós oedema le· 
hetőségét~ :Ves"ekólik:a· -_~egakadálYQZ~f.t.. ~ -mely 
a- Ketazo:ri- 'uriC()Sfuiá.S- ·hatáaa:;revén. létirejöhet -: 
különÖsen ·. urat•diaihesis ----fenriáUásakor,<kielégitő 
4iP!~iár61-keJ}._gc:mdoskodni. Lega.lkaJnui.sabb itaJok 

. a litiumot, t~-ah-ilazó alkalikus szénsavtts :vizek. 
·-'A köizvénif;eB-·-IJ.et_&J__e~k- Jel_ k;~ll. hívni --~ _ figyebnét 

aiTa~_ hogy KetaZonri.a;l_~&fldejűl_e$ aCetilsavas ké
. szitnl.'éz:iy'eke_t )i'e :s~~j,f,l_riek,- mert _ezek a Kett;tzon 
'uricűsÚriáa.:hátását·Csökkentik.. ..-

'Megj~~:· -~_--:_Qk-xé __ ti~:-_S~a~ __ 6·_~~~-A-z_.o~vos~~en·. 
. delkezésé: --Szecint; (legfelj~J:,b P!iro~, ;Br]Jml9-Ql~al) __ -·:·.~éte~et~c:~---_-·:··:· __ :;:-_·- '" ---,. -- · .. --- ---

Csomagolás: 20- :_draZsé. 5,60 Ft; -5 'X 5-- ·ml-- aiDp. 
-7,~_-Ft -' · · 
(Szállítja: Spofa.- Praha)_ 

KOBM:f•FERIU.ECIT 
injekció 
ÖssZetéteb-l ampúlla·(3,2 ml) l mg}rÜbáltot-é.:!.40 mg 

vasat tartalmaz.· --

.TaV&lliltok: __ --,vaihlá:nybs all~iniák; :_\raS-r'e(r~te-~ és 
tóxikús (mfut· pt fert~zéses és tuniOros) anáemiák. 

EllenjavallatOk:. -'.--iVaskumuláQióval.-:- j_á.r_6 -- kórképek 
(b:aemoóhromatósis, .. krónikus -haemolysis),- vas
anyagcséte-zavarokban (sideroaehrestiás :anaemia, 
ólom..:ahaémia, th_alassaemia}, súlyos máj- és vese-
ká.rosodások. · 

Adag~~ás:: .Felnl)Ueknek napoilt,a_ ·I--;-2_ .iilkalon.i·m-ál 
·- .-t:anií?~~: ~;:-:;1§:_ ~~e~8_!in)?Jt:!Q~Q~QP§::§Rt_-~_-· anl, .. ~"'c•':l''c 
'""PUilii~J~~n iUtra.~~n~~~jnF?iálv~. 
Figy~im.edetés:~ Az-·intravén::is _ v~terápia be:reZetése· 
. előtt feltétlenül-_szükséges .a-.vashi~y-diagnoszti-

zálása _a .haemoáiderosis: elkerülése :érdekében. 
--Lassan,:· Últravénásan --kell· befecsk€mdezriil 
Csak fiziológiás .NaCl-oldattal szabad: hígítani-t -
li{ ás gyógyszerrel keverni nem sZahadi 

_ . _ -~!lk6J.ó_ -~Yf!>gQt_.~-(C_~vitamin, ··~~:~!::~::~r ;;;ii 
<' e~zt;€1in-és'más SH·csO}xii'tót tai·talmazó-
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Megjegyzés: Csak vényre 
mal. - Az orvos akkoi
tileg, illetőleg szakmailag 
osztály, szakrendelés (gondoZó) 
solja. 

Csomagolás: 5 ampulla 11,50 Ft. 
(Gyártja: Natterman, Köln) 

KONAKION 
drazsé, inj . 

Összetétel: l tabi. 10 mg, l amp. (l ml) 10 ~g szin
tetikus K 1-vitamint tartalmaz. 

Javallatok~ Haemorrhagiás diathesis, hypoprothrom
binaemia, különösen cumarin típusú anticoagulans
terápiábau. Újszülötteknek terápiá.san vagy pro
phy-laetikusan vérzési veszélyben, elzárádásos icte
rus, máj- és bélártalm&kban, esetleg antibioticu
mok, sulfonarnidok -vagy salycilsav-derivátumok 
hosszan tartó alkalmazása esetén. 

Adagolás: Felnőttéknek ·naponta 10-30 mg -per os 
vagy parenteralisan. Súlyos vérzésekben legfel
jebb 4 amp. _(8. 10 mg) iv. (40 mg összmennyiségnél 
több nem adható). 
Kisebb vérzésekben5-10 mg iv. vagy per os, 
Újszülötteknek l am p. l mg·os im._ közVetleniil 
sziile:tés után és-1--.,-l amp. akövetke.ző 2 napon. 

Megjegyzés: ~-A Vén3rt két példányban (.,má.solat"
tal) kell kiállítani; 

MegjegyZh; ~ Csak vényre adható ki egyszeri allm
lommal. 

Csomagolás: 20 drazsé 10,20 Ft; 5 X l ml 8,80 Ft 
(Gyártja: Hoffmann la Roche, Basel) 

LEPONEX. 
tabi. 25 mg és 100 mg 

Összetétel: l. t-abi._ 25 mg, ill. 10 mg clozapint tartal
maz. 
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Javallatok:. A schizOphrenia valamennyi akut és kró~ 
nikus_forlllája (látens é~_reziduális forp:ták-is)~ 

-Schizo~~ktív. p~yofu,lsis, _ ~8Jlia. Az_ ~!~}J pi: kó:t_fo:i
. ~ák_l?an: J?sy(3h_o~g:t;Oioqs t;t,yug~alans&g, agresszivi.: 
t~~- _1l}yááz;war_. e~~téD, --:ill·_ ~OillkuS szedésnél a re

__ ,szo_9~li~~-t.álnQ~~~~a-~-- ·.·:. · __ _--.-- _ ... _ · 
·-A~ tál t dePr~~óban ·-aaj~~~k--ént. 

Ellenjavallatok: Alkoholos _·és ___ tOxikus psychosis, 
gyógyszermérgezés,: comá.s állapot. -Máj~_ és: vese
betegségek, továbbá -mind!;!n Olyan esetben, amely
ben_· arutrilliésztikus 'adatók gyógysZEir :.okozta_.-_-vér-

·_·::;~~pzősze~-kárpsodMról_info~: · __ :.-·. _::i.>: ·_ ·' 
A~öJés: Az adagolást' individuálisall- ~ell, rll"~~lla~ 

pitani' OráliS és im. alkalmazáSk-or egyaránt· aJán
lott adagok: 
kezdő. ad"f> 25---'-200 mgfdie, 
átlagOs-adagja:általában 2:00~09 'mgf-die,--, 
ma.ximélis __ adag_ 600 _mgfclie.-

A-gyógyszer "ad8.gólásának :beállítása :lehetőleg lép
csőzetesen-történjék (25-50 rngfdie emeléssel). 
-F8nntart6 é-s ·ambuláns utókezfilés s6rán·általában 
napi 25-200 'nig -adása elégséges. Kisebb--adagok 

, _alkalmazás~ ese.tén a napidózist-egyszerre,,est_e_:cél
szerű ·beadni. 

M~llékhá:tások: Az :elSő hei~kbei:.. ··átrrierietÍ :'f:egetatív 
'meiiékhatások, pl. _szájszáraz_E;ájr _Vagy·_ 'ny!ladzás, 
·B.~oinOdációs zavarok, ortho~tB.tikus."_.liY!)otonia, 
taChyc~rdia; ese~nként·t~bi5mé~séklet~e~elkedés 
fordulhat elő.· A tachycardia -és-a ·fokozott nyálad
• hosszabb ideig isofennáJ-1)1atnak.: --~:'---:-·.-_-,:-, ·_.--:é:~:é: 
AZ egyéb anticholinergiás hatás~ p.$ycl:l.opha.'r_maco
n()kb,oz_ hasonlóan. a Lep()nex__is_·válthtJ,~ -~ _d~lí-
riuínot:· · ·· · , ·, ·· ·· ---

Figj-elmeztetés_: Mint egyéb tri~us neuro_~e~~i9U
mok, ritka esetben -a Leponex __ granulocytúp-9riiát 
idézhet elő (rllet"abcilikús, 'fenOtiáZin tipuSú); 1 rn~ly 
agranulocytosishoz vezethet, ha a-Lep~;o:~x __ al,kál
mazását .az _erre utaló jelek észleléJ3ekőr ·az'oni-ihl~-be 
nem szüntetik. Ezért __ It terft,pi_a meg'h;e~dése _előtt 
winden betegen tdjes vérkép _késZitendlS. A terá
f)ia elsó nyolc_ hetében_·_I:légynaponké'nt,_ .. t()y~lJbi_ 
négy hón11Poll .. -át hetenként, majd kétheteii:k~llt 
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konti-ollálni kell a leukocyta·, ill. thrombocyta
számot. Aniellnyiben két vizsgálat között· a leuko· 
cyta-, ill. thrombocyta-szám jelentős eSése· követ
kezik be, vagy a leukocyta·-szám fokozatos- csök· 
kenése mellett az érték 3000/rom3-re _esik,_ a; L_e}lo· 
nex-terápiát azonna-l meg -kell.szüntétni;-Á_'Í.'epo
nex-terápia alatt ·kéthetenként teljes·cvél'-ké~en
őrzést· kell végezni. A terápiát akkor !_s m~g kell 
szakítani, ha ez a vizsgálat értékelhető eltérést mu
tat. A Leponex-terápia megszakitásakor: :-.;:'.a vér
képzőrendszer károsodása miatt - kerüleridő a L~
ponexnek fenotiazin típusú vagy: általában. tri· 
_ciklikus neurolepticumokkal történ~_ h~lyettesitése. 
Leponex-kezelés alatt kerülni kell a·csontv~l?_J~áro
sodását okozó egyéb gyógyszerek alkalmaZáSát. 

A beteget vagy hoz_zátartoZóit fel --kell világo~t~ 
arról, ·hogy -ha a gyógyszer Szedése .alatt láz; gmgi
vitis, ·phai'y_ngitis,_ feltiliő gyengeség, általában 
influenzaszerű tünetek-jelentkeznek, azonnal a Le
poneX~kezelést-elrendelő.drvoshoz kell fordulni. 
Különösen elővigyázatosan és álland4--orvosi ellen· 
őrzés mellett alkalmazzuk prOstat·a~h-ypert:fOphia, 
glaUcoma:, epilepsia és agyvelőgyúlladás-utáni álla· 
potban. Az átlagosnál alacsonyabb testsúlyú, szív, 
.vese, keringési megbetegedése~:Jf.f!ln, .cereP~oyascu
láris zavarokban szenvedő betegeknél _It . kezelést 
a szokásosllál alacsonyabb adagokkal :kJ:~lllr.~zdeni 
és _aZ 'optimális dózist_ lassú_eme~ssel ~lérni: . 
J elenleg·nern áll re:ó.delkézésre elégséges titpasztalat 
ahhoz, hogy a Leponex- -.-alkalmazását:. gyerekek 
részére~jánlanilehessen. __ -.---- ___ ,_, ___ , --'~: 
Terhesség és szop_tatás. alatt a Lepo:rie:x{}t: ~: -rmnt 
_általában ~ legtöbb ~ógysZert __ csák a~'1$gs,zük-

-· ségesebb esetekben álkalmazZuk. _' . .. , :_' 
Szedatív hatása nllatt különös óvatcíssitg ajánlatos 
gépkocsivezetéskor és veszélyes· rii~lyen:._ 
Nagyfokú vérnyomásesés esetén angiótensiJ::l:t'::-ad
ju'lk (nem adrenalint·!). - -_·- _ ,._. -. 
A Lepone x potenciálja a szedatívumok, _ analgeti
kumok, hipnotikumok, antihiEztaminok, nar~C!.~il>:u: 
mok és az alkohol centrális hatá-sát. -- -::-:_, ___ : _,_ 

Megjegyzés: >f<>l< A 85.748/1976 (Eü. K. 18.) Eü. M. 
szám ú köz1eménybe;n _ foglaltak szerint ·rendelhető. 
(Lá•d 695. old:) 
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-CsomagoláS: 50 tabi. 25·mg28,80 Ft, 20'-tabl. 100 mg 
36,80 ,Ft-. . ,~---- -
{Gyá.rtja:-Sandoz..-Basel)· 

LJi:ll.f9':ili' 
tabl." 
ösSZet~cl: }_tabi. 5 mg eh~orambucilt-tart-almaz. 
JaVallatok:- · Lyinphoid --leUkaemia., lym:phosarcoma, 

Hodgkin-kór. Rosszinduia:tú.lymphocytás és-:folli-

~-;-~p~~~-~~-;:~}-:::--- .; - .. _-::-__ , __ ---~:- ' - --: 
----~~jiVana~.Th~.": 1,'hr~rlibo~yooPe~a; -s:úlY~s --anae-·íniák. ------------- ,' - _,_,_ .- ',,. ___ -- "- - . .,. 

_A~~-~-: -SzokMós -~d~ja. -~~st'súlykg-onként napi 
... o,~---mg,_.:ez áJ,t_aJ,áb~n__t:eln(Stt be:~gnél_ 10-:-:-1_2 mg, 

n._aPi ada:gQt jelent~ _Ezt __ -a. mennyiséget adagolják 
3-::--4_ héteri-.át~ _Az; egy:~~pra _szükséges _egész adag 
egysze~: ___ ~tKlha~()~ _·,A,_.~~!lll~~r_tA ___ a?~K- napi 

'_O, l mgfkg. _ _űsontvelő~hypoplasiábati a. riapi 6:rog-ot 
nem,'.szabad _túllépni. A klinikai javulaS --li_b. a 

.kezelés-_:-3. _hetéb$ -jelentkezik:. :A kezelés:_.jdőtar
tama ~7-hé~. 

'MéD~: JJSőhtvelőkátéiSOdás ---r:rlia:tt---iieufu.Opeill~ 
· éS tetikdperua.< · - _ : _ 

· Hé~é:UiJ '-'V:.égéZ'ziillk- kliliikai·:es:; ~rképVizsgála~ 
tot:"TJtrOtűbOcy-ta:.sZáinlálást kell-VégeZiri ·abban -az 
esetben; -h!t :a-bőrön/és :ny-álkahartyákpR-' haeínor
"rha;gifla 'tünetek ·jelentk-eznek. 

. Megjegyzés?,--:~~ ps~: V:én;Yre. ,aPJmtfs·:ln:_:eiYszeri 
· .. _al~lomrilal. -~- ~ _orv~s_ altkor ,rend~eti~ ha_ azt 

, · 'if, --ter:üléÚl~g. _ _}II~toieg szakniad.Ii:tg i;LIB~keS fekvő
' , ,.brWg~llát~ -. Os#,á.J.y_, sZakreiid,él~s (gondozQ) . szak-
orvo~ jav~olja~. · 

· Céoll:íagOhiS:_'--50 ~abl.--·30;20 Ft. ~ :-~_ --
(Gyártja: Burroughs- Wellcome;.Londöri)-

I.Ió:RESAL 
tabi. 
·~tétel: l tabl. lO.:'~mg:~P-(iitminomethyl)-p-chlo- · 

rhydrozin~savat tartalma.z. 

7$0 

l 
Javallatok: A csontvázizomzat görcsös állapotai 

sclerosis- -multiplexnél. Izomgörcsök gerincvelő· 
megbetegedéseknél, amelyek- -fertőzés;· degenerativ 
(pL spastikus spinal paralysis;. amyotrophiás Iate
ralscleJ:'Qsis), traumás vagy neoplastikus eredetűek. 
- Cerebralis eredetU izomgörcsök, pl. apoplexiás 
inzultus, neOplastikus vagy dégenerat~Y__;:.;.~~Iő-
megbetegedéseknél kevésbé hatásOs; · -

Adagolás: .Az-adagot _egyénenként kell megállapítani 
é? azt 3 egyenkénti adagr-a kell felosztani. A keze· 
lést általában napi háromszori 5 mg-mal vezetjük be 
és- háromnaponként egyenként- há;rorrl.S~~--~,.:r;ng· 
mal emeljük a SZiikséges na:pi adag c~léréséig. Az 
optimális adagolás módja_a,_-napi 30-----::75_~_-~özött 
van. Csak fekvőbeteg-intézményekben ápolt beteg
nél szabad kivételes esetekben napi 100 mg-nál 
többet adni- A tablettákat_.étkezéS_"közbe;n'.yágy 
tejjel kell bevenni, hogy annak gyomor-:-bél ;trak
tusból való könnyű felszívódását és az_ esetleges 
ingerületi tüneteket, mint a_ há.nyást és·a·h:a.Sine
nést elkerülhessük:. 

Mellék:hatás: Különösen a terápi~ kéZdetén kábult
ság és szédülés léphet fel. Betegeh."nél, akiknél-ágyi 
vérellátási- :-zavarok állnak fenn, valamint idős 
egyéneknél esetenként 'depÍ-essiV kEldély~-pot, va
lantittt euphoria, -zavartság és hallucinatiók -jelent· 
kezhetnek. 
Nemkív~.nt_ izom-hypotonia_, aJllely a_ járóképessé

. get és-· a be~ég_ önellátó, képességét csökke~tené, 
csak kivé~les esetben.- volt megállapítható,- és a 
jelenség ,az .a,da.gnak 'az . esethez .mért 'csökk~tett 
adagolru,áv8.1 meiizünte:thető (a nap közbe;n -adott 
adagqk ~ökkentése az esti adag esetleges er_nelésé
vel). Azokúál a betegeknél, ~él_,ce_rebraJ.is_ ere
detű_ görcsös állapo~, áll fenn, .. külpn()seilcpedig az 
idősebb személyeknél, a kezelés ke;zdet;ekor _gyak
rabban- kell mellékhatásokkal számolrii, speciáli
san óvatos' adagolást, továbbá a- körnYezet· felügye
letét ajánljuk. ~·Parkinson-kór; továbbá atheto
tikus·'állapotok -kezelésére a túlságdsan \il~ony 
eredménykvótája és·-az ezeknél a betegeknél'fenn
álló csökkent gyógyszertűrő-képesség- Iniatt.-;nem 
alkalmas. Figyelembe veendő a továl?biakban, 
hogy psychetikus állapotok és epilepsiás ma.nifesz· 
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táóiók Lioresal- _:.hatására·'' -ex:aCerbálódhatnák._ 
Amennyiben egyidejűleg- -vél-I).yomáscsökkentő~et 
adagol Unk, a -vérnymnás .. gondos. elle~ór~e s_zi!k~. 
séges.- .A,z--a-terápiáá~alapelv;'-·amely-szermt a ter

. --hesség_ els6-_barmadá:ban-·lehe~l~g -~er~1jük· gyógy
SZéi'ek- szedését; ::a..Lioresalra ·IS ,ervenyes.--·Gyomor
va'gi nyOmbélfekély esS:tén: · alkhlm:azása-·e~6~á· 
zatosságot igényel. 

Megjegyzés: + Fekvőbeteg~gy6gyintézetbeli:1;_örtént 
beállitás és ·javaslat·._alaplán rendelhető•;,~:Csak 
~~tre-._~tó_:J~i:~ZerLállntl~~a.I:~ __ · ·:-- ··_: . 

~~:Ilo. t.i~J~Jó ili~ ~&:to Ft, ~o t~bl, 25 m~ 
(Gyktj~' Ciba, Basel) · 

LOCACORTEN TAR.· 
kenőcs ··.··. · ... ··. . . ....• 
ÖSszetétel: -1 tubus-(-69 g)_ 0,02%- _fium_ethason~pivalat, 

1,5% kőszénkátrányt, l% szalicilsava:t! :tartalmaz 
zsíros kenócsalapanyagban. 

Java]latok;::_Psori~--~Őnféle fqrmÁi é~;-:~t~diumái. 
' ·Krónikus-_-refraCtaer -e~ema,, -;lichen ,ruber, ,n~uro

dérínS,tltis_ ·81l}.yos·.stácliumai.~ 
EUe~j~vaíl~~k~ BŐ:i--ttiberculosis,>·lú~ses · b"ór-~ff~é.

tiók. ' 

hat. ·· ... · . ·•· ·. . . ••. .. • ...... 
M:_egjegyzé8:,~ Csak-vényre adp_ai;ó ki:,egysze_r-i~~Jk~ 

lomn:1al._--_ Az-_orvos akkor renQ.elheti,.~a azt_a,,teJU·. 
. - J~:til€g, , i!i~t§leg- szakmailag- :illeték~ .fekvőbeteg~ 

._elllitó:-0-sZtály, szakrendelés, {gondo_zó)- -szakor;vosa 
JavaSolja. 

-'·-Csomagol~:; 1---tub-us-::.34,:=- Ft
(Gyárlja• Ciba; Basel) 
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LOCACORTEN-VIOFORM 
fülcseppek 
ÖsSzetétel: 0,02% fluine-i:.hasoil-piValicum éS'l% jod

chloroxy-chinolinum hat6anyagtartalmú-·oldat. 

JavaUatok: Gyulladásos, -infectiosus éS'-_1i,Ue:t'IDás' ere
detű otitis extema: hallójárat-ekze:ina-;--:--~Irikus 
genn:y-es középfül~a:ffeetiók dobhártya-perforació
val Vagy hiányzó dobhártya esetében. 

Ellenjavallatok: Bőr-tuberculosis, luetikus- .bőr-affec
tiók, a hallójárat friss vírusinfekciója. 

Adagolás: Adagolás_elótt a-külf!ő ha_llójáratot-minden 
esethén ki kell s~ftani. thő vagy !e_kvő helyzetben 
kell adagolni úgy, hogy a fejet oldaka kell hajtani. 
~ becsöppentés_utáll ®lszerű a feje~_:r;nég }-,-2 per
cig oldalra hajtva tartani, ezzel megakadályozható 
a fülcsepp kifolyása. A plasztik flakoii eiiyhe· meg
nyomásával naponta -átlagosan 2:----3. cseppet -jut
tatunk _a hallójáratokba; 

Megjegyzés: ~ Csak vényre adható ki egyszeri alka
lommaL -Az orvos akkor rendelhet~, ha_ azt a tefÜ· 
letileg, illetőleg szakmailag illetékes f6kvőbetkg
ellátó osztály, szakrendelés (gondozó) sZakorVosa 
javasolja. 

Csomagolás' 7,5 ml 9,40 Ft. 
(Gyártja: Ciba:Geigy, Basel) 

LUCIDRIL 
drazsé 

·Összetétel: 1·_-drazsé- IÖO mg p-chlorjlheb:o:x::jaOOticum 
acid-betadünethylaminoaethylium hydrochloric.-ot 

~ tartalmaz. · ~ : , 

A neurophsychés, fuJ;l.kciók_ /~reg és_ pro/lse~ex kori 
csökke_:(lése, a. szelleipi fejLődés ,visszamaradása1 a 
gyermekek encephalopa;{fhiáj~ak_ k9vetkf;zményei-
nél, újszülöttek hypoxiája, krónikus mérgezések, 
elsősorban alkoholisták állapotával összefüggő kó
ros psychés állapo-tok; nru·cosis után és Wzo anaesthe
sia komplikáeióiban- ,jelentkező- záVarók. COma és 
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mély tudatlanság, függetlenül .anriak.Okiitól._;(<Ji_á
betikus, hypoglykae~ás,_·trauma ~- ;t:né~~zés 
okozta). A psychés és ·szellemi képességek kie~s·e,_ 
traun:uíJ-.:.,. fertőzések, -sejt_ és- fiD37agosere,okozta;, za
V&rok.->. 

EU~Dja~í' A:!~.:f:&iJlll~álasztáSt,--nllnt.;né~y- .más 
idegr~ndsz€!J:re. ható -gyógyszer,' megszüntetl. ·: 

A~: Adag~~~ egyéiíÍ: -ÁtliigoS -aa~j'a_flil;n!Jttek-
nek '500:-1000 nig. -Gyermeke_lcnél_az íl,dag 

.betegség_fü_ggvénye.·:-~z átlagos napi 

CsÓmagolás: 20 drazsé 8,20 Fk 
(Gyártja:· Bracoo, Milano)-" 

1\ffis'l.lNoN · 
drazsé. 

Összetétel: l_ drazsé 60_ m.g. ~-,( ~e_thylc~b_amoilo(ri)-
-1-methylpiridinill;ID brom.-(lt 'tartaJ.m:az. ' 

Javallatr Myaathenia gravis, centrális 
paresiS, bél-atoiúa. 

Adagolás: Naponta 2"--3-4 drazsé; 

' '- ~ ': '' -- - i - - '_.; 

CsOmagolás: 20-drazsé ~4,10 Ft_ _ _ -
. (Gyártja: Hoffmann la Roche; .Basel)' ' 
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METHOTREXATE 
tabi. 
Összetétel: t' tabl. 2,5 mg 4-amino-N-1Ó-metil

·pteroil-glutaminsavat tartalmaz. 

Javallatok: Akut -leukaemia.· Hatékony Je~~t nők 
choriocarcinomájában é:S egyes -eSetek"'lfe"rl.---''Wiiön
bőz6 más neoplazmák kezelésében. 

EllenjavaUatok: Terhesség. Kiilönös óvatosságat igé
nyelnek a csontvelőáttétes vagy előzőleg röntgen
nel besugárzott betegek. 

Adagolás; Ceecse:möknek: 1,25-2,5 mg, a.:-----6-szor egy 
héten .. 
Gyermekeknek: 2,5-5 mg, 3--6-szOr egy héten. 
Felnőtteknek: 5-IO mg, 3-6-szor-egy,Mten~ 
A kezelés folytán gyakran szükséges vérsejtszám
lálást -végezni és az adagolást az egyéni· tUrOképes
ség és az oralis toxicitás szerint kell szabályözni. 
A túladagolás esetán a lehető leggyorsabban, fol
savat adunk. 

MeHékhatás: A toxicitás első jele a leukocyta-szám 
csökkenésén kívül a storuatitis ulcerosa. Gastroin
testinalis vérzés és ulceratiók, csontvelő-depressio, 
alopecia. Az adagolás a ruellékhatások első jeleire 
beszüntetendő vagy csökkentendő. 

Megjegyzés: lf4~ . Csak vényre adható ki egyszeri 
a.lkalomrual. - Az orVos akkor :i-endellieti, ha azt 
a területileg, Hletőleg szakmailag illetékes fekvő
betegellátó osztály, szakrendelés (gondozó) szak
orvosa javasolja. 

Csoniagolás: 20 tabl. 19,30 Ft 
(Gyártja: Lederle, Pearl River) 

MINTEZOL 
szuszpenzió 
Összetétel: l ml szuszp. 200 mg thiabendazol.·t 

tartalmaz. 

Javallatok: Asoaris-, Enterobiasis~, Strongyloides-, 
Necator americanus, _ Anoylostoma duodenale fer
t5zések, továbbá trichttciasis- és trichinosis. 
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Adagólás: Az egyszeri ha.tásoS'memiYfuég:}O·:mgflj:_g:_ 
Ezt ajánlatos ·két részben (este és másna~. r~g-~1-
étkezés után) adni,_ mert. a, me:Uékha~~o~ .n~~~~ w, 

táSá a prO:-doSi ap.ag függvénye. Ente!obx_a81Sb?'n 
égy hét múlvá jö·megiSmételni--a kúi:áKTri~hUl'l~~ 
sisban és.cutan l~_IJiigrana;esetébe~_eg_ym.~k~ow 
vető ~3 napon_ át ajánla~os-.a_/fen~I .a~g_olást 1~
mételni. A 24 óra alatt.adhato .. ma.x;nnális ~13:~YI
ség 3 g. 

Melléídta\ások:_ H~;mg~r:, .. -~yá.s', szé~üili~~ 'hM-
'" niétiéS, _ gyomort~ji -- fájdillrn~., f~adtsag; _ah_IBzé· 
kő~ysag, b()r~ütese~. Vis~nyla~ __ nt~bban lJ!deg
razae; -rhagas -I~z.- njirolrirliri.gy-dUzzttdllgzt ~:~o~t 
elŐ. A gyógyszer. szedés~ alatt._és __ ~--- -- o~e n 
24 óráig a ázéldetnek sajátos szaga van. Terhesség~ 
bell 'kontraindikált. 

M:-~égyZés: · ~~- Csak véllyre adh8.tó ki .egyszeri 
alkalommal. 

CsOiriagölás: 15-mi szuszp. 16~40 Ft. ~ 
(Gyártja: Merck Sharp, Hoddesdon) 

MUCOSOLVIN 
oldat 
összetétel: J fl..Illpulla (2, l:'ril) 0,~4 g N~acetyl-L-cysteint 

. tartalmaz vizes_ oldatban. 

Javallatok:: 
Bel-, gyerin.ek- 'és 
aerosZolként: 

ban_ _ _ .. _ _. 
orálisan: meconium ileus· ekVivalenCia· 
retenció kezelésére mucoviscidosisban);· 

EllenjaVall_at; Általában· nÍncs. _ _ , 
Csitk- olyan:-gyógyint-ézetben alkahriazható, , 
váladékeLsZívó kéSZülékkel van e118.tva! 
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Adagolás és_ alkalmazás; A készítményhez mellékelt 
részletes használati- utasítás szerint. 

Mellékhatáso-k: Ritkán nausea; rhinitis, stoniatitis. 
ErőS puhnonálls elriyálkásodáa eSetén az első inha
lációkat túl nagy fokú szekréció követheti, ilyen
kor az inhaláció számát- és az egyes adagokat: csök
kenteni kell. SlÍlyos betegek, dispnoéS~kek 
gyakran nem képesek kiköhögni a hirtelen elfolyá
sadott nagy mennyiségű. váladékot, ilyenkor azonnal 
Ie kell szivatni a váladékot. A beteg állapota.· nyen
kor rövid időre átmenetileg rosszabhódhat- (elég
telen oxigénfelvétel), ,de. e~ gyors- javulás ,követi. 
Parenterális célra nem alkaln;tazható l 

Megjegyzés; Csak vényre· adhfitó ld. Az orvoS rendel
kezése szerint (legfeljebb három alkalommal) ismé
telhető. -Az orvos akkor rendelheti, ha azt a _terij
letileg, illetőleg szakmailag illetékes -·fekvőbeteg~ 
ellát6 osztály, szakrendelés (gondozó) szakolwasa 
javasolja. 

Csomagolás: 5 X 2 roll 4,--:- Ft. 
(Gyártja: Berlin Chemie, Berlin} 

MULTERGAN 
drazsé, inj. 
Ö.s~Z~tétel: l drazsé l 00 mg thiazinamiun:Hlt, i frmp. 

(2 ml) 50 mg thi_azinamiumot tartalmaz . 

Javallatok: Asthma, főleg ánaphyláxiás vagy- essen
tialis esetei. Továbbá ekzema, urticaria, _ Quince

- oedema,. coryza. '.- Algesiá1;:, -, ,_migraine, herpes, 
emésztési zavarok: .a gyomorsav· hypersaoratiója 
miatt. 

Adagolás: Individuális. Rendszerint óránként 1- dra
zséval .kezdjük, amíg elérjük a kívá!lt tt::ráp_iás ·ha
tást. Ariapi hatás~s adág-igen __ vál~o~ a betegek 
természete szarint és néha válto~. ugyanannál a 
betegnél is egyik napról a má,sikra (e~ :befolyásol
hatják a meteorológiai , :viszonyok változásai, a 
táplálkozás stb.). A napi adag átlaga 300 -mg és 
1,5 g- --között ingado.zik. A_ napi használatos adag 
--,-- ha. már -~gyszer stabilizálódott az· állapot :-- ál
talában 2-3 drazsé. Ezt_ elosztjuk azolp-a az órák· 
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ra, amikor .a· __ Cci,Sísek':máXim',llll&.'~'~l6--_szokO;tt; .for· 
dulni. ~· P..,..,.teralis alkallnMás esetében·MtaJ.á,. 
~11:-~ont~ .Jté~_sr.ei:J --..:~:,2: FP~:ii.:-Í!l-Íi~ift:!~, 
. -hp_._._(_A,z-injékci6~t2, ~y.al~ az_.~-~Ji:~zés .előtt :_vagy_ 

.•. uttln .z,.l;Jaii ~,).... ., ;. ' 
Mell~tások: --EhYhe·--B.l:US~k~ri~, sZédülés._: N a

-gyo bb adagoláS esetén!··Szá.jSzitrazsQ.g. látási- zavar 
(anticholinerg batá.s). 

:--~~-'::+:~--~t~yre_:~~tf.ki.eg~~s7.eri ·anrn-

• ~~;.~ü . .,jf~:4.1io it,. . · 
10X2 mlari>pd6;40.Et,> •. 
(Gyártja:_ Specia, _-:P8o1:'is) 

MYCElliN 
tib l. 
Összet~~~-1 tabL 250 mg n~omycin. basié~~úi- ta~al~ 

ma.z szulfáts6 alakjában.; _ _ _ --_-:·_:" -,· 

Javallatok: Gyo~or-- és bé~útétek -előÍti s~rilizá
lásra. Gram-negatív baktériun:l:o,k _és_ re~szt~:n_s 
staphylooooousok okozta enteralis infe~ci6k.-':-:-: . 
A bélilóra elnyomása és ezáltal a ._ver. ~op.m
szi.ntje emelkedésének- kivédése _hepatargiás _oo-
Iriába.TL .. 

ED~~javaiiatJ A_,. ~e- par~ri~hYm_~ meibetegedégei. 
funkciócsökken.ése~'- HalláS- és vestibulariB_ károso· 

::aóa ___ :-:-- .--·:·_·>'~--- ---<-- __ -'' 
-<61.ő;wleg- -&ka.lrilazott : streptomycill-. :ka~am~o~
, keZelés· re la tiv-· ellenjavailatot képez.--MáS_- -ant1b1~· 
ticumokkal egyÜtt. (Nystatin kivételével) nem ad~ 
h&to. 

· sá.val kell-
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Mellékh.atások: Eriyhe _diarrhoea;, felszívódási _zava
rok. Candida-szuperinfekció, melynek kivédésére 
Nystatinnal együtt ajánlatos adni . 
A minimális felszivódás. ellenére nephrotox:ikus, 
o to toxikus_- károsodás· léphet -fel. ezért a vi-zeletet, 
vérképet. hallást;-rendszerosen. ellenőriZni kell Ki
fejezett albuminuria, oli~, ·:, állergiOO:·-:r·m:ilmiók, 
fülzúgás esetén tovább nem adható.; 

Megje'gyZés: ~~ C~ak- ;rén:S;re adható ki.' 'Az orvos 
rendelkezése szerint_ (legfeljebb. három alkalommal) 
ismételhető.' .;_ Az orvos akkor rend€.lheti, ha azt 
a területileg;·-'illétőleg ;szákniailitg illéték€3 ~fekvő
betegellátó -osztály, -Szakrendelés-_ (gondoZó) ~szak
orvosa_ ja-vasolja;' 

Csomagolás, 10 tabi. ,6,50 Et 
(Szállítja: Medexpo:rt, Moszkva) , 

MYCERIN sulphat 
inj. 

. Összetétel: l porampulla '500 mg n~dmycin.. basic.-ot 
tartalmaz szulfátsó alakjáb_an. 

Javallatok: Elsősorban--olyan :súlyos fertőzések ese
tén, tnelyek, má_s, ke:Vésbé -.t.oxiku;s, antibioticUIDl'a 
nem 'reagálnak. Gram-n_egatív: bacillusok okozta 
szisztémás,- megbe_tegedéSek. Pmul8ns·_septikus fo
lyamatok, mastitis, endometritis, bakteriális me
ningoencephalitisek, _E: coli-_ és StaphylocoCcus
cystitis, proteus~ és py'ocYane'us_-fertőzések stb. 
Csecsemők staphylococcus-pne-llinoi:riái. 

Ellenjavallatok: A vese és máj parenohYID,o_ás_ n:;tegbe
tegedései. Halláskárosodás. Éter-n8irCoSis ., -esetén 
nem adható. 
Nem adhat;ó egyidejűleg más antibioticUD;lmal (Nys· 
t'atin -kivételével). Streptomycin,_ 'KS.namycin, 
Polymyxin után közvetlenül nem -~jánlatos- a.dni. 

Adagolás: Átlá.gOs aihgjá/ebuiitéknek a kezéi~s l. ·nap
ián 11-aponta 2 X 50::--lOOmgim., a 2. napon 2 X 100-
150 ·mg- és _3;----,.,-5. n~pon_'maximálisan -2 X 200 mg. 
A. kúra- alatt maximálisap_ 2,ü g·Mycerin sZulfát 
acl.ha_tó _be, · 

789 

l 
l 
l 
il 
ji 

l 
l 

l 



uria, a · fajsúlyának : 
kenése önmagában nem tesZl 
félbeszakitását, de -_,második kúr& _ 
h~tó. Oliguri• (MO ml .alatti · . 
gresszív azotaemia esetén tovább nem , 
roinimális halláscsökkenés, fülzúgás es~~~ 1S . ."eg .... >~-! 
kell szalótaill a terápiát, :mBrtjrrev:erSibilis 
kár0sodás'léph8t feL 
Allergiás reakciók (eosinophilia, 
Parae.sthesiák-

JKYL'EJ\í\N" 
ta b l. 
ÖssZetétel:' l drazsé_ .2 

_ -bU-taTt·.-9:~-~artallp-áz. · ,_;; _" · .. -

Javalla~:_ ~ónikus myeloid leukae~· -

Adagólás: ~P~:~~:~l~i~;~~:~~~d 1agós ~ 

l 
Mellékhatás: A .kezelés állandóohaematologia~\ellen- l 

őrzést követel. --Ha · haemoiThagiás ·- tünetel,t vagy 
leukocytaszám~esés követk~~k __ pe, v,agy _a c~~mt

-5:eltj~épz~_~és _ csökk8n~: -.a -terápiát~ 1~2"q_._i:iápra: be 
kell szifute~. · "·· 

MegjCgyzes::-it.-B~-c Csak.c-vénYJ:e .:adhatö'-lti egyszeri 
-alkalommal: ..:.,_Az orvos-,ak:;kor .rendélliét:iPlfiif''azt 
a területileg, illetőleg szakmailag-·'illetékes cfekvő
betegellátó osztály, szakrendelés (gondozó) szak-
orv-osá -javasolja. · 

Csomagolás: 20 tabi. 4,40 Ft. 
(Gyártja: Burr&ughá~WellcOine; London) 

MYTELASE 
tabL 
Összetétel: l tabi .. 10 mg N,N':bis(N-)o-chlorb~~Zil

diaethyl(-2-aminoaethyl)-oxa_mid.-ot~,tar~alm_az. 

Javallatok: Myasthenia gravis._- Kurare-ant:.id()t'\1-~·-· 

- EDerija:Vanawk: Astln:ria·,- -~ese-~--éS;húÍ5iútLráégbete-
gedés8k. · · .. -... - , - , · -: 

A~~: A b8t~gs~:.iúlyo~~ágát~I_ffi:gg5~n:_~:szer 
naponta ~-:-:-25,mg. 

Mellékhatás: Gastrointestinalis zav~rok.-

x Megjegfzés:: ~-Csak vénjre-a~tó' _ki ~egys~r~--:~llm
lommal.- Az orvos akkor rend.e1het-i;-G·azt-a'terü
letüeg illetékes fekvőbetegellátö osztály, _szakrende-
lés (gondoz9) szakorvosa javasolja .. 0 •· -

Csomagolás:- 30 talll.'-_7,30 Ft~ . _. __ _ _. 
(G~rtja_:: ~inthrop, B~rbitoíi-?ll·~T~r?es)_ 

NEOESERIN 
szemc~epp 

Összetétel: l üveg (10.:ml).3%-0S neostigm:in brorri. 'ol-
dat.ot tartaJ.maz." · ic 

Javallat: Glaucoma konzervatív kezelése; -MYdriati
cumok -diagnosztikai \'alkalmazásakor a ., pupilla-
tágulat szűkítésére. ";- ''' 
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Adagolás: Orvost rendelet szerint. oÁltalábart< 1-2 
~pp-_s_~~zelllbeuapont_a:több~zö~~--- ·_ ·: .. --- - ·-_ 

· Megj~:·$>!< Csák vónYr? adható "'LAz ocvos . 
rendelkezésS:_ szerini ·(legfeljébb h!Ífmn; ~~?~) 
ismételhető.:-'::- -AZ orvos-!'Lkkor ren~eJP.eti,. ha--azt 
a területileg;\-illetőleg <siakma,illig ~; ille~ke,_~. · f~kVő-. 
betegeMtó.-_.osztály,,. szakrendelés (gon~ozó) szak
orvosa-Javasolja; ~-A glaucomás betegnek,.szemé
szeti szakrendeléS szakorvosának javaslata_-esetén 
a kezelőorvos (körzeti, üzep:ri orv:os) .térítésmente
sen rendelheti. . 

Csoinágolás:: l·üjreg.(lO inl)'2,4Q Ft 
(Gyártja: Isis phen:rle,_ NDK) ._-

NOVElUL 
drazsé 
összetétel: 1 drazSé so mg dibenzepln~ • hyilio.

chlor;-ot tartaJ.m:aa;;__ . 

JaVallatOk:· A- dep:fflssio" minden -~kja: et;_dögen:~ -éh
doreaktív, invol'\l_tiQs, cJ.irnaxos; psy~ho~- ~1?-"neu
rotih'US;:organikus és SyffiptorÓás, Iarvál~,dep~ssio. 
Gyermekgyógyászaiban: depressiv __ parath:yiDiáS és 
-fimkci.Oi:l.!\lis· kórképeket -kísérő ··maga'tartászaVarok. 
Csecsemőkori agysérülés. Enuresiti=nocturlla. 

EUeiijavaDat:: --Epilepsiá.': -~- M.Aó'-ínhibitdtd~l 
egyii~ -~ep;t ~-~azbató; ezek- sze_dés~ __ u~á~: -~-ak 
két,hét-_el~lté-\~~1-~dható~' 

A.liagOlás: Fetrdlu_eTmiék: kezd~ti _adagja J;Űtpi 80~160 
mg, inelyet ~-nap'alatt emelünk-480 nig-ra; Sú
lyo's-esetekben pár napig ~720 rng is adhatQ.-4~ aktív. 
kezelés i!főtartp.ma_álta1fol)~D; ,~_6·h~t.:A máxim_8lis 

.a4J;tg9.:t~ ~_,_pe~g _á,llapo~á~?l fü_ggőeil a __ ~adik hét ::'::_::_ 
után fokozatosan célszerű--csökk0rite,ni _a -ren:nta:rt~-:~;--:--:i:-<->-
adagra, mely többnyire a maximális::4t}ziS 1/3-:.~s~~.~ \:,:_-i 
idős betegeknél még kevesebb. ,:_: --:· , -~--, .·_ 
Gyermekeknek: 5-12 éves korig napi -40__:_80 ·mg, 
12.-éV felett;napi 120-:'--'·460:-mg. : , _-·- ,,; 
A ·napi adagot 2-3 egjenlő részre.elosztva-;adjuk. 

Mellékhiitasok: Az- adagolás ·kezdetén átmene_tL,fá
"'radtság; -~s:·,aluszékonyság_- vagy_ fpkooo,tt_ ~ta?:~~ 
és nyugtálansáj;: Anticholjnerg ható,sok (szájszár",.. 

ság, szédülés, émelygés és tachycardia) általá;ban 
enyhék és -átmenetiek. Vizelési zavarok is előfoi· 
dulhatnak · · 
Óvatosan: alkalmazzuk gl.f,l.ucoma,- prostata-hyper
tro:phia, bélatonia" veszélye és- ca~lis ._decompen
satio eset-én. 
GéP!~múyezetŐkri8~_ ·és. :_gépen -'dolg~~§!'.~~a~ 
szeruen nem .adható. A kezelés alatt alkohol fOgyasz-
tása tilos. · 
El~lvási zavar esetétJ_--az-utolsó adagot.;l_6 óra előtt 
adJuk vagy kombináljuk aJ.tatóvaJ.. 
.A!:ta~ókkal, miilor- és maj~r-tranqciiThmsokkal kóín-
bmálható' . · · ~ ' · ·· 

M~j~: +-~ak vé~Yre acfuatÓ-kiegyszeci·.~lka-
Iommalo'-·-·--- · . .. ·, 

Csomogolás: 20 drazsé 11,40 Ft 
~G~ja: Wand~r, ·~asel) ' 

NOVESIN 
szelllcsepp 
Összeiéícl::.l üveg 10 ml 0,04 g ~Xyb~P~ocainum_-~yd-

rochloric.-ot tartalmaz vizes oldatban. _ , 

Javallatok: Szemnyomás mérése, tonographl~,, _:k;n
takt lencsév:ei való vizsgálat, cornealis idegelltest 
eltávolitása, subconjunctiValis_ és J1)trobulbaris 
injekció, kisebb műtét_ek előtti érzésteifi:riité·s,' · 

EUenjavaUat: Mint a szemészethen használt · ~gyéb 
felületi érzéstelenítők::Q.él. ; -

Adagolás: SzemnyorUáS n:i.éréséhez, ·corneali~Hdegen
test eltávolitás,á?oz 1--:-2 csepp (Novi3s_in_0,4,_%_~os) 

' oldat ·l-2 perces időközökben._ Kisebb mii_tétek~ 
hez 5-:-10 csepp 30 másodperces -időközökben. 
-A ·cseppentések· _befejezése után a beavatkozás 
l perces. várakozási idő ut.~ kezdhetŐ -19:eg. 

Mellékhatás: Rit~án hy}:iéraemia. 

-Megjegyzés:· +~ Szakorvosi-.. rend~in'té~k;k. J~öli~ 
ségvetésük terhére szerezhetik be. - Vényen. nem 
rendelhető. 

Csomogolás: l üveg (10 ml) 16,70 Ft~. 
(Gyártja: Wa!lder, Bern) . · . 



oiliXNnolll'icíN'.Ph<ls.Phat . 
tabL.,, ... ,.. . . · .. 
~zetétel: l tabi.- 125 mf5 -OieandorriYClll: 

t~aJ:maz_f~szfá.ts6 ~Jába~ __ , 
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eia alakulhat ki, niely néha erythromycinnel szem· 
beni keresztrezisztenciát-is jelent, csak-olyan ese
tekben célszerű' alkalma.zni,--tmlikör a kórokozó biz· 
tosan érzékeny oleandomycinre, s ugyanakkor más 

---c. ___ ~antibiot_~cum:r_:a nem ~agál. _, __ 

· Adagoló.• Átlagos egyBZen d6zisajelriÖttékn~flab· 
letta (250 mg), ·melyet-4-6 óránké:iit, étkezéS után 
kell bevenni. 
Maximális napi adag: _2,0 g._ 
-Gyermekek napi l),da.gja_. _testsúlykg-onként_,- 20-30 
mg._ A napi adagot 4-6 'egyenlő részre elosztV,a kell 
bevenni. 
A kúra időtartamát a betegség jellege, -i4ótarta:ma, 
a beteg toleranciája alapján egyénileg kell niegálla
pítani. Az akut Szakasz-Iezajlása után az antibio· 
ticum adását további 48 órán keresztül-ajánlatos 
folytatni. Egy kúra_ átlagos időtartama,_~7 nap. 

Mellékhatások: Ritkán nausea, · diUrrhoea, Allergiás 
-bőrtünetek. Ezekben az_ esetekben a dózist csök-
kenteni kell. · 

. 'M:{,gj~; lfü~ Csak vényre· adható ki egyszeri 
alkalommal. 

1CsOmagolás: b.- 25 tabi. 17,-10 Ft. 
(Szállítja! Mede:x:por.t,· Moszkva) 

ÓLETETRIN 
.tabi. 
-~t6téh i-·.t_abl. sa;s_ riig._,i~r_acYcltn:. :ti,5 mg 

oleandoriiy~.-ot tartalmaz.-

., J~vallatok: :M:htden olyan fert5zéS, ameiY~·en -"' 'iiór" 
okozó tetracyclin- és oleandomycin-érzékeíly, így 
elsősorban más ·antibioticu!nra nem :r8agál6- -bakte
riális és atípUsoS (vírus-) pneumoniák~ 1ipleuritis, 
bronchitis, bronchiectasia, meningitis, arachp.oidi~ 
tis, cholecystitis, aholangitiB (amennyiben a máj
parenehyma nem károsodott), nőgjróg17ászatF ~es 
urogenitalis infekciók, furunculosis, _ er~sipelas, 
pyoderma, otitis, mastoiditis, sinusitis, peritOni
tis. stb. Tularaemia, 'brucellosis, leptoSpii:osis;''--ric· 
kettsiosisok- Actynomycosis. Typhus abdolninalis. 
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Feniciliime rezisztens_ syphilis, gonorrhoea; lym· 
phogranuloma inguinalé_, 
V egyes bakteriális ; fertőzés okozta _ septikUs: . álla-_ 
·-potok. 

'Ellenjav~k: Májbete~'ége_k_éS Só.Iyos--'keringési 
!:!légtelenség. _ SZükség:e.seté:g,_ a kezelés alacs~niy'abb 
dózissal_ ilyenkor is :megkísérelhető. - Egyéni 
tetracyclin- vagy oleandomycin-érzékenység. 

Adagolás: Felnőtteknék aZ es~t Súlyosságától függóen 
6-_óránként 2-:-3_tabletta.-·~axim_ális nap~ adagja 

,-_2;~'-g:' --- ,.. - ' - ' 

'-~Gyerm'ekebriek: 

iQ- ·kg- 'hlatt t~Sisúlykk:ó~k6llt i~_~ pi 2 '5 mg; 
10'--;-lS __ kg_ súlyú, gy~rfP:ekekn_ek, r:Útpi 2 :~abletta 
(250 mg), ... 
16-20 kg súlYú gyermekelinek napi 3 tabletta 
(375 mg), . 
21-30 kg· súlyú gyermekekm3k napi 4 tabletta 

(500 mg), 
31-40 ~g súlyú gyermekeknek na-,pi 6_ tabletta 
(750 ing), . . . c 
melyet 4-6 ·egyenlő dózisban kell beadni.-
A kezeléS átlagóB időtit.rlama 5-:----7.-, esetlegJ4 nap. 
Az akut tünetek,-megsz-Gnése után. csökkentett dó
zisbari)ovábbi 48 órán át kell adni. 

Mellékhatások: Egyes esetekben nausea, !)toma::l;ifis, 
allergiás tünetek léphetnek fel. EZek -kivédésére 
célszerű Polybét,_esetleg antihistamin-készítményt 
adni a,lfez_e_lés folyamán. A mellékhatás?~--_ált~lá
'bá.n eliliúlha;k--a dózis csökkentésével. · · · · · 

. MegjegyZés: lf4~ c~k- ~~yr~ :~t~ ki ~g~~Fri \ 

;::i~~) . -~ 
O RADEXON 

ta b l. 
ös8zetétel: 

.taJ.n:iaz. 
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Jav~t: Fok?zott, de aránylag rövid ideig tartó 
c<?rttcosterOid-terápiára.- Javallata azonos a pred
msolonéval, de annál hatásosabb. 

Ada_gOI~: A de:::ametazOn.terá:Piát ·csak gOndOs kli
nikm ell~nőrzés I?-ell~tt ajánlatos· végezni --(gYomor· 
perforatio, stermd-diabetes1 _ _enyhe _euph(lria de· 
pressio ve~zélyei). Oralis k€~zelés eset.t3tieil-<;:1f'-napi 
4-:-6 mg-_os adagot nem kívánatos túllépni. Az 
exogén glucocorticoidok a beteg. _mehékvesekérgé· 
nek miiködését gátolják. ,A . kéreg milködése -ilyen 
es~tben lelassuJ. és ez a körülmeny az_adago~ __ meg
szun~ után még hónapokon át fenná.Ílha.t. _A ké· 
reg ilyenkor tehát a stress:zállapotoln'a-laSs:S.bban 
és.gY.engébb~n reagál. A hátrány részben.úgy kii· 
szobolhet? ki, hogy e~szt az egész D.a:Pi adagot 
reggel adJuk be, másreszt sohasem szakítjuk meg a 
kezelést (adagolást) hirtelen, továbbá a kezelés vé
gén ACTH- (Exa-cthin-) injekci6kat· adunk ·a''-n:léi~ 
lékvesekéreg serkentésére .. 

EDenjavaDatOkt mint a Prednisolonnál. 

MegjegyZés: ~·Csak vén-Yre· adható ki egyszeri -:-alka
lo~una-1. _ _,..Az orvos akkor rendelheti, ha azt a terü
letileg, illetőleg szakmailag_ illetékes _fekVő'beteg
~llátó ~sztály, szakrendelés (gondozó) .szak-orvosa 
JavasolJa. _ 

Csomagolás: 20 tabi. 3, 70 Ft 
(Gyártja: Organon, üss) 

ORGAMETRIL 
.tabl. 
Összetétel: l tabi. 5 mg lynestrenolumot- t'artalnlaz. 

JavaD~tok: ~~- ~:utatio és a menstruatÍo e~dejű 
gá~las .. a, külonosen ha ez hosszabb időn keresztül 
szukseges, pl. endometriosis és más méhroegbetege
dések esetén, műtét vagy baleset után.- .ha a fölös-
leges vérveszteséget kerülni kell. , 

· Adagolaisz Az ovulatio és menstruatio meggátlá&,ka 
általában esténként l tabi. adandó addig, n:Ug ezen 
hatás szükséges. Ha a- tártós kezelés alatt - sza· 
bályos bevétel ellenére·- -menstruati6hoz haaohló 
gyenge vérzés jelentkezik,- 3-5 napon át naponta 
2 X l tabi. adagolása szükséges. 
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Az ovulatiós_és.menstruatiós _mec~~ a húsz.. 
szS.n .tartó. keielés. _befr;:je~ után röVId 1dő alátt 
normálissá válik.: 

Mellékhatás:. _ Kisfokú ~Osság, ·a ~zdél:Q.ényező-. 
, kéS~g_csökkenése. __ -.. 
-M ,--~\-::---:··;;.··. ·4 :·-&aJr·n_o:gy6gyáS·zati -sza.k±eildelések 
~~tik ter~piás _: __ CE}~a, ___ ~t ,fekv?beteg-
gyó~zeti _ javasla.tra a-_- belgYO~~zat1 _szak

;_ierideléséÍt~- illét_Yé ,b_é~~ógyáaz_ ~óp• -W.Z·· __ f6orvos 
vérZŐ ··vagy -véi-zékeny--,thrombocytopem~ .-riőbete: 
gék. Tél?~: \ __ :_:.: ·· Crúik' venyre--adható -ki ·egyszen 

_,-~~lotíDlJ.Sl: __ - _ ." __ -
.. G,omagobis: 30 tabi' J!!,so Ft 

-(Gyártja: -Organon, Oss) 

ORGA-STERON 
tabi. 1 mg és 5 mg . 
ÖssZetétel: 1 'tabL l mg, --ill. ,{)·:mg-·'17·:a-m6thyl-17 

.,B~hydroxi-3-ke,t{)~4-o~ren. -ot .tarblln:l?-~~-
--_:Javd~t:· JelentŐS:-gestagen- ·hatása __ -.a}apján:- nUnden 
;,: ot:Van:eset, amikor.:-_a 1~rptlS-luteum~_orm_onnal va16 

kezelés javallt. · 

Adagolás: IndividUáJ.is~_Napi. ~5 IDf?· , " _ ., ._ .. -~ 
A tablettát a nyelv alá_ kellhelrezm •. S~t~sé~~ m~g 
kell várni, közben_ a nyelés keru,Ie~dő. --- ~ 

Megjegf_Zés: ~ Csak vényre adhato ki.eg_;~~-e::1 ?'~~ 
lommai. 

Csomagolás: 20 tabi. l mg 7,50 Ft, !O tabi. 5'~• 
:n~'7o·Ft-- .. --- ·-- __ ,, ---·--.- · 
(Gyártja! .Organon, Oss) 

osJ>oioT 
tabi. 
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Ellenjavallat: Veseárlaltnak (vizeletvizsgálat, vér~ 
képellenőrZés a kezelés alatt szükséges). 

Adagolás: Individuális, általában fefuőtteknek: napi 
adagja kezdetben kétszer %·tabletta, majd- >3 X l 
tabletta, súlyos esetbari több is. · 
Olyan egyének, akiket már más anti~m-icum· 
mal kezeitek, csak fokoZatosan állíthaták át az 
Ospolot-kezelésre. 

Mellékhatás: Gyenge páraesthesia, főleg a: vág-tago· 
kon, mely 1--4 hét alatt elmúlik. Gyermekeknél 
ritkán ta-ehy-, hyper- vagy dyspnoe, mely az adag 
csökkentésével elmúlik. 

Megjegyzés: ~ Csak vényre adható IP. egyszeri alka
lommal. -Az orvos akkor rendelheti, ha azt a terü
letileg. illetékes fekvőbe_tegellátó osztály, szakren
delés (gondozó) szakorvosa javasolja.-_- Epilepsiá
ban szenved6- betegnek az ideg___:.elme szakrell_delés 
(gondoz6) szakorvosa, vagy javaslatára a kezelő-

-- -ai-vos (körzeti, üzemi orvos~-körzeti gyerillekO'rVos) 
térítésmentesen rendelheti. · 

C9omagolás: 50 tabi. 21,--~Ft 
(Gyártja: Bayer, Lewerkusen) 

OTOSPORIN 
fülcseppek 
Összetétel: 10 OOO NE polymyxin B sulÍ'., .3400 NE 

neomyc. sulf., l 0 mg hydrocortison. aqua dest. 
ad l ml. 

Javallatok: Otitis externa, otitis media, nlastoideó: 
tomia, fenestratiós operáció. Gombá-s_ fert6Zésben 
az Otosporin hatástalan. 

Adagolás: A _készítmény használata_ ei<St~ _ , a _ hl:tJI6-
járatot megtisztítjuk (szappan nem használható). 
Felnőtteknek .naponta 3-:-4X3-4 csepp. 'Gyer
mekeknek napont'a _ 3 X 2-3 ·csepp a beteg fülbe 
cseppentve. Helyes_ a fülbe OtoSporinnal átitatOtt 
gézt helyezni, mely 1-2 nápig ott ta.rtható, majd 
megújitandó. 

Megjegyzés: If!~ Csak -vényre adható- ki egyszeri 
alkalommal. - Az orvos akkor :Í:-endelheti, ha azt 
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a területileg;-illetőleg szakmailag ille_ték;~ _f~lS
betegellátó- oSztály, szakrendelés (gondozó) a:z&k~ 
orvosa javasolja. · 

Csomagolis: l üveg (5 ml) 8,80 Ft 
(Gyártja: L. P. C. London) 

OVESTIN 
tabl. 250 mikrogramm 
Összetétel: l tabi. 250 n:rikrogránim oestriolumot tar

taln:iaz.-· 

Jav aDatok: Portio-~rQsio, ·p~ tus VUlva-e, liTiÜrosis 
valvae, -vagiiialis'ulCeratio, clim:.aoterialis panaszOk 
(hőhullám·,· fejfájás, depressio). Pra.emenstruatiós 
panaszok, mint fejfájás, nausea. Hypophysis~gát~ 
lás:, nemkivánatos lactatio vagy mamma..:carcino
ma esetében. Trichomoniasis utókezelése. 

EIJ.eíijavall8.t! -Terhesség, mense:;, mamma- és u~rus-
tumor (oestrogen-dependens daganatok). _ 

Adagolás: Naponta 1-3 tabl.- A tablettákat_ rágás 
n61kül kelllenyelni. A menses alatt ajánlatos-a ke-
zelést szüneteltetni. · 

Megjegyzés: ~Csak vényre adható ki egyszeri al~~ 
lommaL 

Csomagolás: 20 tabi. 7,40 Ft 
(Gyártja: Organon, Oss) 

OVESTIN 
tabi. l mg 
ÖSSzetétel: l tabi. l mg oestriolumot ta1·tahn.% .... c. ····+ 
Javallatola' Elsősorban a csökkenti oeStrog'en'-ké:PZ5-
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dásb61 eredő helyi és általános panaszok ·keZelésére 
és megelőzésére jaVallt, -különösen a climMte
riumban, a· poStmenopausábari és castráticr ::után 
(oestrogen-szubsztitúciós terápia). -
Továbbá fellehet használni a következő _tnegbe~
gedések kezelésében: colpitis, vulvovaginitis,: cer
vicitis ·és .. decubitus -vaginoo (pl. pesszáriun:L,_~~~ 
ná.lata következtében), valamint a cervix kOros,;·:' 

a spermiumokra kedvezőtlen állapotiti- ·által óko
Zött'Sterilitás éset.ében. 

Ellenjavallatok: Terhesség, menses, mamma- és ute
rw;;-tum_or (oestrogeh-depen:dens daga.natok)',, 

Adagolás: Oestrogen-sziibsZtitúci6s terápia:_ .Áit~ál?!Y! 
napi l tabletta· adása elegendő _a fenntat:té~~~a 
céljára. A kezelés megkezdésekor általábanriagjobb 
adagok szükségesek. A tünetek súlyosságától füg
gően napi 4 tablettát is lehet adni az első 5.......,. 7. nap 
folyamán. Ezt az adagot fokozatosan kell csökken
teni a napi l tabi. fenntartó szintre 1-3 hét- aiatt, 
a cs()kkenés ütemét a beteg tünetei alapján.)~ell 
megáJ.l_apitani. . ... _ -., 
A va.gin.a, a v-ulva és a cervix megbetegeiibJei: napi 
l tabi. 
A cerv-ix-nyálka zavarai- ál-ial-okozoU ste:rilitáa: napi 
l tabi; a·cyclus.8......::15-napja- között. · 
Alkalmazása nem 'célszerű olyan 'é8etekb8n~ .'-ami
kor prolifarativ hatást ·-szá.ndékozunk: előidézni- az 
endom8triunibin. 

-Megjegyzés:· !fc 'Csak Vényre· adhat·ó- ·ki .:egys·zeri·tiUm
lommal. -·Az orvos-akkor·renaéllieti~'-ha aZt-a-terü
letileg, illetőleg szakmailag· illetékes fekvőbeteg
ellátó osztály, ·szakrendelés (gondozó) szakorvosa 
javasolja. 

Csomagolás: 3o tabi. 14,60 Ft 
{Gyártja: Organon, OSs) 

OVESTIN 
~zuszp .. in j. 
Összetétel: l -anip. '(l -ml) l;··mg 1,3,5-oeStratrien

-3,16,17-triolt_tart~-· 

Javallatok: Portio-erosio",_ pruritus vulvae_;"kraurosis 
vulvae, vaginalis ulceratio, clim.axos- panaszok 
(hőhullám, fejfájás, _depressio). Praem~Il13:t~t~ós 
panaszok, lllint fejfájás, nausea. HypophYsis-gát
lás, nemkívánatos lactatio vagy._ mamma-carcino
ma esetében. Tricbomoniasis utókezeiése. 

Ellenjavallatok: Terhesség, menses, mamma· és ute
rns-tumorok (oestrog8n-dependens dagana.tok). 
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Adagolás: • Napi l am p .• .(Lmg) im .• 1\z aq>pl)lli\j; hasz· 
náJ.at előtt fe~ kell r~. A-l:nenses ~latt::,.ajánlatos 
a kezelést szüneteltetni. ·~-i· 

·Megj~;,-;$,,~~k:-~é-~Yr~-;~w_:íci'~gys~R:~lka~ 
lommai.-

~, - - ,. 
:Cs<>D.agolás: 3 X l ml am p. 4, 80 Ft 

;_{Gyártja: Organon, üss) 

OXY CO RT 
~Í'~" l 

~·USs~i n~rtMyc3Sog; ill. '1.5 gT50 mg; ill: 300n>g .. 
'oXyté_tracyclin., 50 _mg, ill._ 100 nig"hYdi:'cicort_iSoll·· 

.-.,-.·uttattaJniaZ;---'_' ·"-,".·' ·- --· -,-,,"·':-·~ - -

Ja;v~ato,~_; 0._.Bő_rf(}~zések; ap.~:rgiás_,-~kze~~~-:-. neuro
dermatitis, .Prm:i~~-;Fch:enificattóv-aJ., .~k~:más: der-
-_matitis,. -~_tel okozta_ ekzema ,és.- csé_csflmőkori ek
·;~~a, :_Jr(J~takt_.· :~er~tit~_;<_Nem :: sP~iiik~:;- :pru

ritUs. Lábszárfekély, égések, felfekyé~~k .. -

-._Elle:t;tja~t~:,:o~~etr~ycJm-~rzé}!en;r,· be~_e_k:._:l!f!lll 
, _:a~~-ó;_.~p.jay~t .~JJQr·--~ul;lerq:iilot~~--elvált?~ 

. 1~pan, he:t;p~s sim.PlY1i: •. xac0n,ia,:~s .. vari~ll{l. fenn-
1_,c . , .álJASa_kor,., .~COn lev6--sérülés perrnetezésekor, a.. sze

·met :Vé!ien{ kelf :A_ szem-nem kezelhfiltő,_spra:~r-veL 

.Adagö'Iá8:'- LeheMleg tisztí~t$: Illeg a;_:k-E}~J.e;~g_q:~~!Ü~ 
letet. A spray-t napont~' háromszor-_~_zer al
kalmazzuk a kezelendő, állapot súlyosSágától füg
gően. N agyon súlyos állapotokban 2 óránként is 
alkalmazható, majd a gyakoriság csökkent:P.~~-~--J~l, 
a terápiás hatás jelentkezik. (Az ~Ósi)l, '4V_eget 
15-20 , cm távolságra tartjuk a b6:rtl51 -éi{ úélllfuy-

. ~9dper,cnyi :AYOIU~!,il mi~>dt .• tjjjj'ik.]i,c•., ·' ,{i 

Csak 

i;soiiriiigóláS(I 'tarÜ\.ly (SS g) 7,40 l!\; l tá;,tály('i5 g) 
-·---l~)!O'Ft~-:--- ''"-"'''· --------. __ ,,,,_, <>->---···--

'''(SZállítj~;-·PótfB.~ ·wa:fsZ-aWii) 
' "';;i~-·'-·<·: -; ' ' ' ' 
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PANTHENOL 
tabL, ilij. 

, Összetétel:_} ta:bl. 100 mg pantothenol., l_ a~p. (~ml) 
-. 500ing'f)antótheno1.-ottartaimaz.- -··. ·:".- __ ;.,,-

,' -J;.;~~~~~k(-Sd;~'~.-. epith~li~·m~kár~s~-~:---~é~, ab-
raslO), borátültetés. . ,; · · 
Bőrgyó{jyászat: bőrgyulladást -okozO- infekció, in
toxikáció, anyagcserez,avar,. all~rgia, májhetegsé
gek. Herpes, la'\:l~lis,ekre.ma, l?rusta ~tea,,ep~thel
l;lálltalmak __ (égési sebek,_ uléus_ ~ruris, _-_dec~bitus, 

' ,fisSura ani), _d~~-bs'iS. _haj-á_övekedés_i· zayitrok. 
Belgyógyász.dt: ·a- és h'ypoV:itami:i:tósiS, elégtélell-pan-
tntérJsav-b~vit_elt;tél prophylactikusa~ -~);e;r~h\san 
(csökkent táplálékfelvétel, egyoldalú táplálkóZás), 
fokozott _pa,ntoténsav-félhasználás:::(terhesség, hy
pertp.yre,osis),. _ .eJ4gt~len, }:>anto~nsav,fe~zivódás 
(gy(lmor-_, bélbete~ége_k)- és meg_J;J,övekedeÍjt pauto
ténsav-kiVálasztás (diuresis). Fel,ső l~gu~a~, gyul
ladása (akut és krónilrus, valamint vasomotor_ikus 
rhinitis, szénanáth~). ,.,,., 
Bélfunkciózavarok, -ileus;,parálytikus,l?él-atónia. 
Májbetegségek (hepatitis, máj-cirrhosis) . 
N őgy6gyászat: terhesek lábszárgörcse. 
Szemészet: szaruhártyafekély. -~ 

Adagolás: Tabl.: naponta·'~ :tablettát ·a-_ sZájban 
elszopni._ Gyermekek ennek felét kapják. 
Inj.: náponta: -1-amp._:~;;· iV.,-:im. Gy'éririeke'IÓmk 
·'%-l_ámp~-im. 'naponta; - -,.". 

Megje~: Á tali .;ánY ~élkih' ·i~ .. ~a~ó._ c- Az 
inj. csak vényre adhaLJ ki Az orVos rendelkezése 
szerint· (legfeljebb három_ aJkalommaJ) jsmételhe:tő . 

Csomagolás: 20 tabi. 4,40 Ft'; 5)(2 tnl (anip}'8;30 Ft 
(GyáJi,ja: Jenapharm, :NDK) 

.J:>ANTilENOL 
&pra y 

·~'-'ö~SZeiétef: ·c·g ·spráj sO 'ing·pant&teh6L-o~_--t~tal-
maz~ 

Javallatok: Kis 'éS nagy felületű : sérülésék;: 0 égési sé
rülések, műtéti sebek, rOsszul·· gyógyul6 'transz-
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plantációk, abrasio, df3CU~itus, ~~-~~~..j~~~~
rhagadesek, epithel·károsodás.sal tárBl,ll.t derrnat1· 
tisek, herpes labialis· solaris eseteibeti: · 

A1kai~8z.is; '.:Haszii_~J~-t-;:e15t~_ -~ --~~~t-~~i_;:j~Í~,i~{:-kell 
rázni! Kb. 10 cni.táVoiSligró1_3 kivárit __ Sebfelül~tet 
n&pdnta: többszőr·beBzórjUk. _ A-liyolnószelej)et ·hoz· 
zuk apróbb ·nyomásokkal m'űködésbe, niiközben a 
tartályt függőleg'eSen t·artsuk! 

--: .. Miiidel}.- _háSZíiálat tit_án_ ·a -_sZelepei gOi1dO·sB:n tisz· 
·tftsuk ·meg_ a IerakódO_tt.·habmaradéktól: 
i t~áf ; .,'Csak)>ó·,'_oö' 'ai:att.. Úiólkii&-_! ti"~Ijünk, 

~~::.rt~)tógy/~~Pf~)/:~·--~:~Wb~,:Ik:~~jő§.i::·:_;~·::_:_,::~:~\ ' 
M~~~ •'-cs·ak· -v&nYré· 'adh~iói ;kL;' Aiti· -_orv ös ren· 

delkezéBe ·: S_zeri_D:t _.(legfeljebb __ ha-tom _-alkalommal) 
ism\3-t;;elhető:··'o.:..: ... :- Ai. OrVos 'í:tk)r.Oi rende1het:;i, ha azt 
a_ ~ertllétile~-~ illfitőleg :·szaknlailago,_ illetékes- fekvő
-beti::gellátó- osztály, sz~eridélés~. (gondOZó): szak
oiv'óSa: 'jav~~o~ja. 

Csomagolás: l palack (140 g) 13;20 Ft 
(Gyá.ttja:_.·J_ena;pharm Ankerv:'erk,-~Udolfst~~t) 

PATENTBLEU 
An j .. ( diagnosztikum) 

. , Összeté~i;'_i amp .. :~(~ ~)_;~:a~~iurn::b_~~:(~,thjiatnrno-
-4·phenyl) (hydroxy:5;lii,shlfo-2,4~pheri.yl) methano· 
Ium_ an,}iydrÍ_cup_1 2,_f)%-ós · i~otoni_áS y:izes _oldatát 
tartitlriiaZZa. ' · , -- · · ., · · 

--;o-,f 

JRV8Ua:tok:LMiíit- iíijiéiálható;_feSték -riyjrokutak és-' ar~ -
teri_ák localizálására._; 

Aí~a·.~az&S: .tCk~s;dt~ény.riez·--csatott ··riisZl~t~SbaS_Z~"· .~.! 
nálati' utasítás sz€lrint. -·-- ,-~-.. '1 

Megj~=- ~ . Szakrendelések üi~~dd46~iézet~~) 
költségvetésük terhére szerezhetik be az-, őket·- el-
látó_. _gy()gy~ze~ár~ból,-_ ~-.Xényre P.!3m, r~;nqel-
hető. · -

',.,, .. ·._; 

:J3' .•. Csomagolás:.· 5)( 2.mLamp .. l8,80.;Ft, 
(Gyártja_:- Byk ,-(}ul,den,)Constanz-):,-

.80.4 .... 4·~--

PHOSPHOLINEJODIDE 
szemcseppek0,06%, 0,125% 
Összetétel:: l_ üVeg 3 mg, -ill.-·.;6,25,_mg -echotbiophat 

-jodid.~ot _-tarta.hnaz; liofilezett steril- por alakjában. 
(5 inl'-oldószer.-<·aqua dest;- melléJrelve.) 

JavaÜátOk: Gliib.OOina., i.rotllktis, n;Yit>itt-T$~'arnok
zugti ~laucoma.. Szubakút ---~vagy ki'ó_riikus; zárt 
cs,arn()kZugú _· ghU:coma iridecto~a: Után_ vagy a 
műtét vis.szautasításako~. · illetVe konti.i8,in_díkáció
jánál. Bizonyos, nem uveitises eredetiLihModla
gos glaucomák,_,különösen a··Cataracta~műtét Után 
kialakuló -glaU:coína.-Akkominodációs esotropia. Je
lentős akkommodáció.S kömponellsű kísér&:.esotro· 
piák. . . . 

EllerijaValla~k: ·A&:tíV-uvea~gyUlladaS:;-_',A., legtöbb, fel
tétel~zl:lető~_ fokoZódó csarnokZ1IJS·blóck miatt_fel
lépő ~_zárt éS~ök~gú _ glaucoma.. TúlérZékenység 
a hittóL és-adálékanyagOk~· sZetit ben. _' , : -

-A~~~áSi ~_A~ _rqago~~ -ugy-ke~ eiőÍ17íi~)i~g_1'. a~ :~tra· 
o_cúlariS_, njo~ást _a_l~hető_ legkiS_~hb_ k?~~!J,tl:áció
~~-t~t'S_~-eg'yen_s~yban ~jjel·.napp~L J:['?_~ZÜ~atás
tart1tffi8. ffiiatt sqlJ.as~:~m kíVánatú~ _v-agy· :~~:séges 
'ria~~nta: két ~~~o-~a1 ~Yak9i?.bh J:ie,cseJ?p"elltése. 
Korcii,.~fi:óniktl.s [l_l!J;~ S'i:'!l!P_~-~· "olyari .. _eseteiben 
, a~~Zható_ előn:yöS~n a o,o~,%~9s._ol~k- il.:rn.elyek 
l)e,m _tarth.!),~ók ezy~nsúlyp~_ ~4 _órán _·_ái: pilOkar
piníuil. (Naponta kétszer, közVetlenüll~-~~}rvé.!?' előtt 
és:t;eggel.).,,-, ·. ,..- . ,-,-_.._,:.'-~-... :·_'_-, 
El&:ehi11a4c_tt lerónilius gla~:ma -Bimp~e:i; .és: c~tarac
ta-m~té~~t_ :kövek3:·_glauCo,ni& .. ~OOt~D.)ri_eléiÍt:ő.~P, rea
galh.atna,~ Phosp}loliit_é_ }?dide_:o.03%·Qs~ oldS.iának 
napi k_éts_ZI)lri, fentebb_ réS_Zletf}ze"i_t álkalriutiás~i-a.Ha 
a, l;>~'teget': PÍl-Q,~rPp:tr, 9arbac'ho1: 'epÍJ:!~PJ:h:i:h stb. 
nerh kielégítő; ]latási' ri:ti'a.tt >í~,áp.itjáJ~ :~hosiJholine 
jadide- kezel.éi:i:re,· rendszerint -egy -nagyóbb hatás-

_.,,,,.erősség_(0;0-6%)-sZükségeso· - ., ~ · 
Akkomodációs ;isotropin _-esetén -diagnosztikai- álkal
nli:tzása: naponta egyésepp 0,125%~os'oldatot Csep

"penteni- miridkét szeínbe lefekvés ·előtt; két~háJ.'om 
héten keresztül-. Ha az. -:.ésotronia akkomodációs, 

-rendszerint ·javulás 'tapasztalhaió.--
Kezelés:--1\,:Phospholine-'jodide-t ábban-a-·Iegkisebb 
konCentrációban kell előírni, amely a legcit<káhban 
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adva. kieltigítő eredm.S:Q.~';~re;z~t.;:A;_:~eZé~-:l;teZdeti:, 
diagnoSztikaiye~?~~·ut~,,-~~, adag--;es(ikk,~~hető 
a 0,125%-~os máaodilaporl.kénti vagy-0,06%-os Oldat_ 

'\naponkántL beóSeppen~. ;A; --kezeléS, i. fólyaiDán 
, '~a~- eikkoa-. dó'Ziso'kis~·fokoia.tos8n' űs?kkehthe

tOk::Egjés,ieSetekJjeJ1· 0~'03%-hatáseiősségű ~Qldata 
is hatáso~ bizoJ!.yult. A maxin;uUis ajárilott_ dó-· 
.ziS·Q;_i2J5% :~_naponta_ ·eg~iE:i:~-~----_::-<-.,- --~-~- ----:··:_·: --__ c .. 

4__Jz'eiiiM_eP'f'_ é!_~e:_,#~P~~pfo''Il:l~_<;l?fit:,t.ö,rt_énjék; 
.Ai-oldószevt á .gyógyszert;. tar~_alni~zó :üveg p~ kell 
. ·8ritkni~j _-: ~-_.-': .·.·, '-' ~ :·.: _-_:·,'_:._: ". ' -·-. --:: .:-,- :~---~~-;-;·; ';·.:_'' ~-

i ;·,-~íiékrud~k: -:.száro,I~égó.-.é~i o-ko:iuiye~s;:>a,:- Cöi:t
_,JúD.étiVá :éS~;.szeri:ili6j..;Vö:OOS-~·é1Szítiez6dése;o:.horillok
fájdtl,lo:tn:, inyopia .a 11itá8éléSség: csökkenésével elő
forciulh3.t. _ ' - _ .·. _ -- .. - · 
~~~11;t, retina-l~yáláeról sz4~oi;ta.k~b_e~,_-.. 
La tell§ _b;i~~--~v~, ~v:ei~/~~iYá{~~~-:-:, .1.':~-."-;-;.: -
)Ijf~_cystá.k ~~tua~-#:i.JNI?-~!YB:k)h~,·a __ J;e~léát 
folytatják,_._~e~~}:)bo~t;:Jtl,*!-éSA ~~~t.:,elho
m~Y-~Sitjá#!-Ez. a j~l~g gyerme~~~J. ~~f:!ribb. 

_ :~'-~· )tyS1i,a.,,reA~-~int'ifl_SS,~~~---M\:~\' ~e~~t,_"_abba· 
". ~~ ._ v~ty -.~ · ~~~k·, pa~-~-~?~!3é~~~: Jll~,tve a 
· 1)-~~PR~nté~.;~a.~o#ságá~ H4ö}{k~~~ik. ;Rft~ meg
iep;~~~'tnek_ -~-Ef á -~~Q~Y;I~'H~: ~~~-~~~~r~~ ak~ 

,.l(O~O'~tiv;_~~!)tro_pi~- 'k~~l~séR.~.<o&Walri!a~zák a 
· · ·, i?;jiógy'sret~~ ieií<ISZe~s 'ell~h~I-~s ·_sz~~ ... :. , 

·-HOsszaD_ 'ta1t'O alka'In:iáza'Sli: a'.· CóiC trn.CtiV:a 'Tn e- s-
-:.::t~o~l'áaé.t~--·-·a. :· ~IifaliS':--.·~l~~p.j;.~-(-~~r~~á~ 

ókOZhatjS,;'_, ___ --. ·_-·· ... __ -,.·:_·-·"'''.'·:' _"~:--_;_--:·.··-.-. __ , 
-~~~:hop:lálYo~ m~gjelené~~l s~?ltak'1)e. kOliri~ 
észte:fái:~bé~tó_ -·ké:ZeléS -.ii_Özbér-, ',1-P:tlli.: á1l~Jiőrzés 

' :~~,;~~~~~~~~ti47J~!t~;:i~~~:~~ kö--
~ · v€t~tí '_'a' K:oJiri-éSztel-a~-béiiítO, p~eppént§Sé_t. Ez ·\ ~ 

8Iki3tiühető. ~ Syilipa.tlió'DW:i:í'~iikus' m_y_driat'icum, ~---~;;;;;,::_ 
~ --pl.-")?~~~tl~~~-~~iV,a~h\~~~~~('~'~-~~~~-.. -: ~~~~f~ - - -----

Megjegf~; ~-- 6Sa.k v.ényre ~~M:-kitegyswrhalka-
.... domriíal.'.-:-:::.A$-oryos.akkór rendelheti; ';ha azt:·fi.terü

··l(~tileg, . illetőleg :.szak!na~g 1 _illet.é~es : f~kWJmteg
. -ellátó· osztály;: .sza;kten(telé_s __ (go~dózó) i;sza.kor,vosa 

~'-· jayasoljao; ..,.-::;-._;:A: -glaucomás betegnek swrilészeti 
,.. __ .. ,,, 
--_;·:J: __ -:o;::,,::.] 

szakrendelés. szak:ö:rvosánakjava.slp.ta_-_ese:tén,a·keze
,-1 ri'•A.ő~rYos c·(kör,zeti,""iiZe$_>.ervoS)_. .tér:itéStne_hteOO:il ren-
,,,.,, !délhe.~i;l .:1 ~):; 'o-,~b/(o ·,;;,\'{i.;"-;·; - ·-.-.'Zii~":\ 

~ll· .. 8.06 

~,-';>"" 

· Csomagoll\s: 1 üveg. 0,06% 19,40 Ft, 
l üveg-0,125% 22;10 Ft. 
(Gyártja:.·Ayerst, New-Yo'rk) 

PILOCARPIN 
olajos szeihcsepp .·' 
Összetétel: 2% pilocarpin ol. riciniben. 

Javallat: Glaucoma . 

Adagolás: Napi 1-5-ször 1-2 cseppet a kötőhártya
zsákba cseppenteni. 

MegjegYzés_i~,~~-, C1~k<Vé~jrr8 --itdh~t6'--liL 'A:l;· Orvos 
rendelkezése-· szarint {legfeljebb' három alkalOmmal) 
ismételhető.-'----'· Az orvos akkOr rendelheti, ha azt 
a területileg; ,-illetőleg, szakinailag :illetékes,--fekvő· 
betegellátó osZtály, szakrendelés: (gondozó):: szak
orv<?.~_~_javasolj_a. -A glf'uco~á.s b_e~gn~_k,szeroé
s.~ti , s_z_akrimdelés. _szak?rvosának: jayáSl;ata' 'esetén 
a ·ke~előo~·vos (körzeti, ti~Bmi orvos) -'té~ftéstBénte-
sen rendelheti. · · 

C~omag~Iá~~-1!0,_-x;n'tS~m~SeéP 2~~ -'Ft~ 
(Gyártja;r~-<U?ri_~inrlttel-:W~rk, L)resde:Q) 

PIMAFUCIN 
hüvelytabletta 

Összetétel: l hüvelytabletta ~5-mg nata~iciut (pima-
ricint) tartalmaz. · 

Javallatok: Leukorrhoea _nrinden formája, fŐiég·ron. 
dida_alhic_f!._fUJ ._és trichomonaa 1JafJÍ'IJQl?ts. ál~l:lci:vál

- tott}.,eill;rpiThoeák. 

Adagolás: A beteg 20 napig minden eSt~{ 1 tft.blettát 
tJ_elyeZ-.mélyen a liüvelybé. A-:kezelést·.~léhetőleg 

:közy'etlenül a· inenstruatiO: után --kell:n:iegkezdeni. 
Terhességben vagy menopausában bármély idő
~P(>ntban, elkezdhető_. ~beteg a table~t_át __ ~~e)efek
vés utári_h6ly€:zi ,mélYen ~hüvely be, miutáll_ ait cél
szerűeit elOzőleg vízzel meg:Uedvesitette. Alkalma
záakor aZ; optimális :hatás érdeJc:ében.~Rz)ITigációt 
lehet81eg·. -'rnellőzzük. 
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Megjegyzés: ·lf:4_ Csak vényré·adh._a.tó"-ki egyszeri·alka~ 
lommai.---: Az orvos akkor rendelheti; ha.azt·aterü~ 
letileg, illetőleg .Szakmailag- illetékes fekvőbeteg~ 
ellátó osZtály, szakrendelés (gondoz6) szakor.vosa." 
javasoljá. -,,:,,·:.-.-_ 

·Csó~=- 2o-'htivéljrtablettá::i.ó~9o~'Ft_:· __ -
(Gyártja: -Qist-Brocades, Deltt} -

PIMAFUCIN 
kenőcs 

.. Össie~~l:o_l4ub~:{Úí g)~2%--na.tamy~int. (pkri~cint) 
tartal.nlaz-Iemoshátó -vizes ;kenőcsben. ·' -

,n ' ' ' ( - "'"'• _.,,• -.,' "" ' - " - " 

-Jav~uaiok: .-dánrudá.--áibiciiliS:,e,rl;-détiLbő:td~S)i.örom~ 
ágy~infek-ciók. A Jágyéki. területre á.tterjédő :can
:d.ida.~Vagiiút~; -' S_9k. _,esetben _.- ere&:J;tényesen-- alkal-

.,- __ m~tó akut bőrinfekciók.keZelésére. 

~ik_lil-.tla-~s: A béteg_:b~r-~ :vagy kq~~eiüi~tet -n~ pon
- ·ta_ :~egy_:-_vagy:_ topbszijr· -;-"l?~ke~jük _-:Pimáfuciil ·- ke· 
nőccsel. ' · 

--· ,1' 

Megjegyzés:-~ ,Csak :rén~e adluttó_ ]ci egjSze.ri a~
lommaL_ ~-A:z_orVó_s~or-~delht}ti{i}ti:azt'a terü
letileg, --illetőleg. sza.km.ailitk·-illef.é:lte_~' -tekVőbeteg-
eM:W ___ osZtály, sz~ltiendelés (gondozó) szakorvosa 
jayasOlj13.. -~ L).'.- · 

Csomagolás: 15. g kenőcs 6,- Ft_.-
(Gyártja: Gist-Brocades, Delft)_ 

PIMAFUCORT 
.. kenőps 

JavaDatok: EkZém'a~ dei-niatitis, pruri'(;;US,'.főleg_egyide
·jűl6g·femmuó :baktérium-_,' :gomba- vagy >élesztOfer~ 
tőZésseL"' '"·:-" .... -.--

--~iyíi.i<~~:tÁ-'1)etég bőii'eiÜJ.é~t' Pfu?#Jói?~t'"k~hőcs~ 
csél-.lla''O:Uta' 2::..:....3-SZO:r" Vékon·- ~ii.béKen·ük ,, p',, ' ,., ,., ....•. · .~ •.• y.J ... "'' 

-.. Megjegyzés:>.'~~." Csak:~~yén-yre __ ; adható.: ki: ---egyszeri 
alkaloffimai.·- Az orvOs akkoi'l'endelh~ti,-.há azt 
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a- területileg, illetőleg szakmailag illetékes' fekvő
-betegellátó osztály, szakrendelés (gondozó)-_szak
orvosa javasolja. 

~8o_magol1i8: 15 -g.keri6é~ 8,10 -Ft. 
· -(~'y-ártja: G~t-Brocades,:- D~If~) 

POLCÖRTOLONE 
tabi. 
Összetétel: l tabi. 4: mg··alfa~fluOr-16 aJfa-hydroxi-

·prednisolon.-ot tartalma~._ _. 

Jávallatok:·-Hherimá.s ·betegségek, polYarthritiá acuta 
és chronica, -bu:rsitis, •m;Vo/ritis, fi1Jrositis. . · 
-Allergiás :betegségek: ·'asthma.; bronchiale,:·_ ·rhinitis 
vasomatori ca. 
D~rmatosi;sok:_ de~atitis,_ urtica:ria,_p~it:tJ:S; ,pso-
riaSis, scleroderma.' · --_ - · "· --- ·-
Collagen~betegségek: erythemat~d€is, peria.rleriitis 
nodosa~ 
Vérbetegségek:- akut· leukaenlla,- lymphosB.rComa. 
Neoplasiá.k: palliativ végstádiumba.n.- ·_. 
Tüd6-fibrosis. 

Éllenjavallatai: Tuberculosis; vír;usós fertő~~~. gyo-
mor--bél fekély. -· --- · · · - · · 

Adagolás: Kezdő adag_ 8:-30 mg _a _be_teg~~g---~-~YOssá· 
gától függően. Ezt a mennyiséget 3 ' napig kell 
szedni. - Fenntartó adag: 2--4 tabi. (8 mg). -
A napi adagot reggel egyszerre keitbeVeriili.- _: ',. _ 

Mellékhatás: Hosszan tartó kezelés esetén myopathia, 
osteoporosis, -ri_tká.n hypertonia . 

Megjegyzés: lf:4 Csak vényre adható ki egyszeri' alka
lommal. 

Csomagolás; 30 tabi. ,!7,!0 Ft. 
(Gyártja:·Polfa, ·Warszawa) 

POLCORTOLONE TC 
spray 
Összetétel: 100-g spray- oldat 0,025 g triámcinolOnum 

- acetonidumot. és 1,0 g- tetracyclinuru hydrocblori· 
cumot tartalmaz. · 
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Javallaiok:- Staphylococous__ pneuiD.oooOO\}S· okozta_ im
_·petigo,-- bakteriális intertrigo;'.derrnatitis;.,epide~
tis, bőr hámlá.sa, exsudativ_pyO;dermitis_;-furunculo
sis, ekzema,_-prurigo, _!36pü~rho~~--p_~rma,ti~~·- gan
graenás. acne, k<;lrpásOdSS.- _-_p_emp~;:_J~fiZ§pséges 

·-~.ene, folliculitll;,-,·_~bilJiiili:tiS,_ póstoJ:ierativ púiulens 
erosio, elektrokoa~ó és _mecha~?J>:·~~ll_s~k

EIIenjavallatok: Egyéni túlérzékenység, vírusos, -~y
cotikus és tuberkulotikus bőrbet-egségek (herpes), 

, poStVa'ccii:uttiós ·e:x:a.ilthema, -_ bárányhirhlő.o ·' · 

~-~~~: A. gyó~.t~.a~··fbriúette: _kb'.'-~2~- _:cci:_.~~Y?l~ 
-- , ; _l,-,_.,sagbóLpeini€1teiZü_k<~.az,,~sOlt .;kb.: -:L --:a;,.m.p,.lg. 

Ezt a .kezeléSt napjában--:~3--sZor..--kell·-megismé
·:telnio'--Pósztelektrokoagulációs;:eróSiók.::lSSetén _na

ponta csak egy kezelést kell alkalmazni.. 

- 'M:eU~:-·NéDielY:esetben·rokalis-:t:i~~t'út#d,_-hám-
. lás,_ ,ég8tő érzés. _- · --- :_·'·- -' _.,_ ' . ,:: 

Megjegyzés:~ C~ Vényre. adható ki. __ A~t_.;~os ren
- delke~e _ szerint-- (legfeljebb három : alkalinil.mal) 

ismételhető.·__,.. Az orvos akkor reridelheti;. ha azt 
a területileg, illetőleg szakmailag- illetékes"- fekvő-
1Jetegellát4 : 9:sztáJy, _ s_zakrendelés _ (g~nllo~) -~zak-
orVosa';' jaVasolja'.: ' · ' · ·- · · ·- · ' 

CSom~olás: __ 40 g 18;_20, Ft: 
(GYáy'tja:· go1fa,-~'Yarszawa)--.= 

POLYMYXINB sulfat· 
inj. 
Összetétel: I pora.irrfmlla 50 IDg --polyi-liYiill _-_B sUlf.-ot 

tartaJmaz. -

Jav.allatok;",Fő~~I;tt_. ____ q;:~_-n~ativ _ kó;r?~o:zó~_::ér_zéH;~- __ _:.;:::, 
nyek iránta. (A ProteuS VJl)g8.iiS-ViszoD.ylag.:re'Zisz;: -~:~::~Ti?:- i 
tens.) Klinikailag. Pseudomonas- -'aeruginosa (B. :.::<~~;\ 
pyocyaneus)-bacteriaemia; meningitis és_ hágyúti ·"':-~: .. 
fertőzések; továbbá Colh- Jq~bsiellii._ pnetliDop:i_~ 4s 
Haemophilus influenza tneningitlsek kez6IéSér"é Vált ··v 
be. ' 

Adagolás: lm. a Polymyx:in B adagja testsúlykg-on
ként napi 1,5-2,5 mg. Felnőttek összad~tgja- ne ha-
ladja meg a 200 tng-ot. ~-napi ada~_t ___ 4 :r:észben, 
6 órás időközökben alkalmazzuk. A kezelés idOtar
_t!-tll_la. a:· betegség riemétŐl és ~súlYÜS~ágáMl ~ügg,- Im. 

- _ általábf111 3-:-:-~ ,!lap, _súlyos __ infek09k _eset~eg __ több 
··hetes kezelést'igényelnék. "--- · " -'-.::.~?~·::;;;i-iF 

IntralumhaliBan Polymyx:in B érzékeiíY. kir~k!ozók 
által kiváltott meningitisben, esetleg:·eneephá.litis
ben alkaJmazzák. (A polyi:nyxin nem lépi át a Vér
liquor barriert.) 

Gyermekeknek két éven_:~altd -llítPi ·--~t _IDg-ot ---'adnaK 
3--4 napig, majd 2,5_ :ing-ot._' ll)~o~po~ént. 
Esetleg azonnal 2 napánként· 2,5 mg-Ot; 2 évei:i.· fe
lüli gyermekeknek ·és feln!ítteknek .napi 15--mg.,i:P--4 
napig,- majd ugyanez- aZ- adag 2: ná(JOnként'~---Érzé· 
k~ny kóroko~~ álta}ában_ ~3 Ilaj),il'~t-t r,~ált;tak, 
néha· a:zonban :töbl;>_ ~eti' keZelésre :vá:n SZiilr#~g: '·
Im. injekcióhoz az 50 rng-os a~ p~ t_art~4t ,1-2 
ml steril bideszt. vízben V.ag-Y steril fi,ziolőgi# koriy
hasó-oldat,b~n oldják fek Ef!etleges enylle f~jdalmak 
elkerülésére oldószerként 1%-0s s~ril:,_prokain 
HCl.oldatot,alk_~aznak. · ·,., , . 

, Intr~\umbalis ~~~zásl:a.-: az_, .50 ,mg·o~, ~mJlulla 
tartaJmát 10 ml steril :lizi~lógiáa_ konyhHSO:ol<J.'atban 
oldják feL F:xoTr:o:in tG,_r_talmú._oldó{!Úrt_, i_lyé~: nem 
azabad alkalmaznil - · · · " - '· 

;·-.--Mdlé~Íások:·futral~bw alk~azásb·~,~~nék-
ha.tásokat nem .vált- ·-ki. .im. aJkalm.azJÍSbai:t .-neuro
toxikus, huzamos kezelés és nagy_ adagok követ
ke~pen_ n~:()hrot~:x:ikus __ :rp.el,lé~t:lisok-_ jöhe'tnek 
létre. :._. 'J:;e~Súlylfg_:oí:iként na,pi'2;lJ __ i:Qg~()S adagok
ban al?nJ:9Ínui-iát, GYlindrJiriá~; ·a yiii-életbén lenko
eyták _niegj~~yri~sét,_ -, restrii~rogén-~l:rrelk'edés.t,~: hae
maturlát figyel-tek m_e'g. A.jaVil&>lt tida:iok~~l:l ezek 
a ~üne~ek ritkák-'és a~gy:ó~Z"er·e~gy~a'Utah. egy 
hét alatt vjsszafejlődnek, - Neufutoiikus' tünetek 
gy&koribb8,k éS 'soksZór"ri:ti\r az 6hKqt#~ átf8.g?k_ után 
jelentkezn~k,_de_.á'keZelés besziillte-Mse_után '24-48 
óráVal visszafejlődnelL E2iek miatt _a keZeléSt :álta
lában nem kell megszakitani. ElófOrdtilhati ·száj-, 
arc_-__,, fej-_p_araestb;esia, ,_ingerl~ken~g,-: ,: let~a, 
étvágytolomnlg,. láz" h&lrzés, izzod!ls" hidegrázás; 
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néha-- aUergiáff: i-eakciók:-:urtieaHa, -a.-rnelY:lazónban 
antihistamiriokra·;'jól- reagál: 

.-M~i~t~·-Qs~~ .i~~Yhi~t~~)i_ ki.-e~y-~~fi-~~~ · 
loiillllaL- .:_Az ~rvl)s.~pr r~p-d~~~._--h_a,:azt __ a_ te ru~ 

~ Jetil~g; ··ill8t.f)Ieg _ .~?z~Ji?~~gj;\l~M~e~ .. , J~~~l?eteg
, 'ellá:M 'OsziafY:; sZá.kr®P,_~lés Jgon,4()_zóf sZ~<?r:vosa 

__ )~~asolj,~:-.,':1 ._ , .• , ••• , -_,:.;: '<:', ·-
,,,Q;o_magolás:. 1-poranm~-8;71) -F_t· •. 
~ .,o,(G;y<\rtja; Pn,.er, Br;;sszel) .~ · 

p~~~~:;~~~~' 
Ö~zetétel; ~ tabl::Jo;;;;(l~ooüójm),illet;e 50 mg 

_-_. ;:;{ 500:?0o_:NE) ~~l~yxiu-~--stllf;:~ot_.ti\rtahn~- ·: 
--J~~állftiOk: _'Gr!Ú:ti·nega_tiV. 'b_itktfui~ok ·<_B.r~Y()cya-

~hs;- -E.' ·&li, -srugerták- stb:) okOzta enteri"tisek, 
-eh'teióColitisbJL:----"· ·--~-- · _._- · · 

·::''-·Akti.1H3ídiToillkus dysente~a;: ___ . ___ .. 
mlmütétek· '··é16kesZiiés6 "nll;lS'· -ii.íitibióticUrilőkkal 
koinbiíiálv'a. · - - - - . _ ;Y>_~~; 
Cse'cseii:tők és. kisgyeririékek ·Coli~'eriteriÍise( 

EDeiija~~t:: 'FJ~-~-?~~~~~~;~~~fti,' _gy~~J~rn_a~ ;nem 
~sZf.Vódik ·fel~ a ·-Vése;íniík:Odes JdkoSPd.á$a·esetén~ csak 

,.-, -Jgeri'ilitgj :karüiteliliiié'~Sel ~dlúttiS::~; .;. · ·- ·- ·', 

Adagolás: _Jj'elnő_,UeJcne~ ,~ eset ~ólY~ss~tól f~~gőe;t 
···4=-6 óránként· <50 n\g;oo-(500000•NE)' A:••maxnnális 

napi .dóZis 300 mg{3 OOO ooo NE)• · ... • • ' . 

.... :,~E!~~:~:i~~~~~~~i~)~Oo~E), 
. '· 'ÍO<i~,l!ir)'dr\Jt'iia'piJ1l~mg(l6pO OOo l'<;E); ;', ···~·-"77'· 
··',ü(éVéE(k0·:~ _Il8("i20(}:ffi.(f.-~2;-ooo-_OO<t~),_.:; 
- ~-~tY?~-';~;f: ~gii~?:"-á:~~~~-J?. -,~~~-pe~~;;;.: L-··. n 

·A,_)r~ze\_00_ idó~art;am_a ~z. esEölt siilY:9_ss~atPl fuggoeú 
; ;)5~:;'~_Í,Q~_:it~~·>~e:ly~_t -j!zii~g)~\l~t;é,Il :.f1._,) _~-.. e~!?~~: sZü_: 

__ ne_t Köz~~af;.a:s?.ye,.f ~.~g}f:1~~:-~sm,~~~W:h:;L;;_ 
_G7éqri~!Fe~ .. _:~~~Ié~~p ,célf;;_~:;_f.~:tr~f??.\Ol~~g:~~~zet· 
1Jen~égeztn .. ,_,_,_ ,: .. _,.;. ___ ,._., ;:-,-" ;:;:<;,--~.:-,;:Li 

' .. '·M~lléklúit'i~]ri:-Az:,es~tÍ~ge~:f~Úép'Ő--n~ot~xikus -frlt:. 
··-~,,,·tás 'í:riift.tt 31' vizéletet· máSodxü:ipOrita,ellen{)rizrli:-kell. -

-Alburi:linnria, a vizelet mennyiségének éS -fajsúlyá
riák csökk8D.éSe önmagábari nein teszi szükségessé a 
kezelés megszakítását;·-Kifejezett- oliguria (normá· 
lis folyadi3kbevitel mellett--,500'- ml•alatti 'diuresis) 
vagy·; 'progresszív'•; awtaenlla· 'ésetén -tovább nem 

'adható.:-: -

Megj~~: ~ CSak vényre _adhatÓ~ ki~~ys~ · ~lka
lommal. 

Csomagolás: b. 20 tabi. (10 mg) 2;10 Ft,·b. 29 tabi, 
(50 mg) 8,20 Ft. 
(Szállítja: Medexport, Moszkva} 

}>OR. 8 
in j. 
Összetételi: l amÍ_). (l ml) 5 NE ornÍtin,8·vasopressint 

tartalmaz. 

Javallatok: A műtéti teriilet_infilti_.e,Ciój~~Cp&e~la"el· 
éréséhez. (Localis alkahna.Zás' inStilláció vagy tam· 
pon útján.) : , . _ _.--, ·: _:- ·._-.~_., .· ·-: 
Füf~~égészetheri_: tonsillectoini~, ótOptas~ica, 
r~~plastica, -bőrti-aúszplaritáció;. · ,Caldwell--'-'Luc-
n;tu~t .. __ ,_ .. . __ .. _ _. .. ;. __ ,_. ___ _.. 

-Urqlőgiáhan: prof!tate,ctomia, hólyagi:nUiétek, vese-
műtétek,.~pstjlláció._,__ __- .-_____ ,, __ ·; .-
~zü_lészet-nőgy'6gyászatbanivaginalisműW~$., méh· 
·nyakcsobkólás _és kiirtás, biüp~ia, episió_t6mia. -
Kis sebészeti beavatlrozásokbán: végtagsérülések el· 
látása, arc_,;_ kopo nyÍl. sérülések .- ellátáSa~ _-_ _--bőr· 
traUBzplantáció, jóindulatú bőr-tumorok, Circum· 
cisio, nodus haemorrhoidalis,_izom· biopsia .. - r-,- . : 
Általános sebészeti _ beava:tkozásokban,:- . th~€:óidec· 
tornia, _ idegse~szeti.- beavá.tkozások,-, herniot_Qrnia, 
cson tm ütétek, marrima-tumor, ___ intestil).aliS_-, _sipc:üy, 
varicositas. · '- -

Adagolás: Hel~ érzéstelenítőkhöz _ adva általában 
1 NE POR810mh3.ri.aesthéticuri:ITa(közVetl€ir:tülaz 
a~azá.s előtt.ké~zítjük el).. Nagyon_vérb§-terii· 
let be 5 NE' POR 8-at ajánlatos alkalmazni 30ml 
helyi érzéstelenitővel.· · ~ .,: · 
Általános érzéstelenítésnél a fent enilitett arányban 
adható helyi érzéi;telenítővel vagy- fiZiológiás·-k-ony· 
·has6~olda.ttal.. - ' 
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Capillar.is-vérzése4ben; instilláció. y agy, tainp,qp.tilás 
formájában S---"10 . WEJ,,:gp;&: ~ ,adlut>91.0-o20 . nil. 

Ai.zi;ol6giás ;_ kcinyhas6~pl~t4.o;?'.:- A-.gyógyszet:: l9_cali
san .hígitS.tl®-ul ::Ú(al.ka.J$~~t;\),e~etleg.- ·--:-;; :.~; · · 
Terhes_nőlplek,és corp~~:<_bete_gség9en' ~~v:~ők~ 
nek 2 NE-nél nagyobb adagot ne-adjunk~·Ezenkívül 
elő:rigyázatoSriak:, kell. ~~~--_ olyan -~~p~ t?~ b~, 
am:elyekben a vernYomás :átmeneti émelkedése sem 
kivánatos. 

~n~lások: Egyes· esetékhén ·sáj)adtság~észlelhe't.o; 
ritkábban átmeneti hypertonia~-~- S.lnely-'-a 1_-5-20 
:Eigll:lln_._t: ritkáti-- lli.t1Mia meg~· .. Elóford:llihat·<foko

~5rott·,bél.:-perlstalt~' 
-Megjégyzés:- lF- s·zakOTvOsi -~~n d előintézetek (~~n.ddzó-1 

intézetek) költségvetésük terhére szerezhetik. be :az 
őket_ .-ellátó g~ógy~zer.tárakból. - v~~~n n~m 
re'ndeÍhető;' · ' · " ' ,,. __ 

.Cso,j,agolás: ő0Xla,mp.l24,20 F1>, 
,. (Gyi1J1;jö:S,O:ndoz~'BaBál)'> '' .. 

- ,,_. ----- < ,- ,---;.;.,,-._: ':''-' ___ , __ , --

PRJ<;G;NOS1'I,<;M .. "AJ.l-ID,'\ c ... · ·' ' • 
diagnosztikum i~rlíe13ség, megállapít~á,ra 
öss~eJ:étei:.Az amPullák liofilezett_ tttrt;a'!-n;l~=- -~\neny

nyiSegii>HcG-vei·imnnúriz,~~--#~áVó)<:.~(JG-vel 
~nsi~ifuálti ;v_örö~ér~e,~tek,:_ ~llúühit J)útl'~t: 

· Ja;~!l~f~~f:E.~~~ó~~=::~~-:-~~~io7g~~ado-
-Alkalmazás:: A :kéSz:l.tméri.yhez_ -~a.tolt_ tészll'l:tesJ;i.asz~ 

nálati-utasítás Szerint._.;,,,_, --~' 

Megjegyires: ,_ '~ ---Szakrelí<iélések · '_'(gondoz6inté~tek) 
: ·Jto1t'ségv_etésük -terhére-·sz:erezhetik-:be az:·ők~t ellátó -
~!ifó~ysze~~kbóV~-~~ény~~,rt~m:r;rende}hető·. 

t8&Jnagi:.1~:~2~Hiar:ah--tészt-~2l7;lo Ft.- · -
(Gyártja: Oí-ganón, Oss) 

P·REGNOSTICON PLANÓTEST ~ j ' 

···dil'gnosztiB,:;rlni 0d•~ssegll1egáll,~pítá.sára 
'ös~~léi;J: I.-~{),:·_B~~c-;ub~;J3~rU.th--és 'Chorioni-

C;tlln gónadotrophinJJíiJ: t~rtalmú latexJm.tókompo-
··· "' nens.tarlilJmú"rizes·pldatAJ;J:QG)' '"'"''' , " ' c , ; ••• 

ll. <)B8, Antlsiérnm' liofiléZétt ogél;SZérlim .)ID>i, 
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chorionicum gonadotrophinUlÍl. tart.S.hnú vizeS; OÍ
data (HeG-antitest). 

Javallat: Mint ll.nm,unkémiai gyors teszt,a_ choriongo
na.Q:otropin kimutatására vizeletben. 

Alk~ás:. l\_ _készítményhe?; ~tolt ~zl_e~es .hasz-
nálati utasítás szcirint, '_,;_ ~-.,~$" 

· Megjegyzés o ··>B Szakrendelések ·· · (gm>.doz6intézetek) 
költségvetésük terhére szerezhetik be az. őket ellátó 
gyógyszertárakbóL - Vényen nem -rendelhétő. 

Csom.ag~lás; __ IO dlirab_ t~zt-12_5,8~ _,Ft: 
(Gyártja: Organon,' üss) · ' · 

PREGNOSTISEC 
diagnosztikum terhesség kimutatására 
(2 perces) 

A mód.Sze:r al.ápja ·a HCG (hUman choriOgonadotrop) 
kimUtatása a t8rh~-n<:ii ~18tberi, ·a HCG' és 8.HCG
ai::ttitwt között 'létrejött immunkérrllaí reakció se-
gítségéve!. --- -, ' 
A t'árgylemezell a reagensekkét beS.zárS.dt cSepp for
májában vannak jelen. A színtelen cseppben van a 
HCG-antiszérum, a -sárgában .a latex -része:cakék, 

. amelyekhez HCG kötődik. 
Ha kellő mennyiségíi antiszérumot, nem terhes női 
vizeletet és latexet a :inegadott sorxendberi összekeve
rünk, az antiszérumés:aiatexhezkltjJCSolt.-HCGre'ak
cióba lép és szemcsés· agglutináció válik látható vá. 
Ha ugyanilyen módon antiszérumot, terhes női vize
lettel és latexszel keverünk össze, ebbet:( az e:setbfm 
nem következik be agglutináció, mert az antiszáru
root a terhes női vizeletben ~szonylag n~ lnennyi
ségl;len jelenlevő_- :a:OG-l:wrm9h D:eu~alizálja~--- -
A -diagnosztikum érzékeriysége úgy- van beállit va, 
hogy a reakció literenként 2500 NE vagy annáJ több 
HOG-t tartalmazó vizeletesetén pozitív. 

M:~égyZés; s_:iakoi'vosi reridelőintézeték (gondozó
intézetek) a1; őket ~llátó gyógY.Szerl:ár?kból _szerez
hetik -be költségvetésük terhére •. ____; Vényen nem 
rendelhető. 

Csom&golás: '25 Vi~gála~ra.·eiegena~·aDyag. 211,60 Ft. 
(Gy&rtja: Org8non, Oss) · · 
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PROCAINAMID 
tabi. 
Összetétel: I- tabl: 2_50 tllg:p;'áil:!fuo~N-(2_~düi.ethyiaimi- · 

noaethyl)-benza.mid. hydi'OChlor.-ot tartalri:taz. 

Jftvall~tok~' ventri&u1a&:'á;frh-ytlúni~~---&tr~~ le, 
paroxysmalis tacliyCardiá,''pitvarJ:.em.egés "és pitvar
lebegés, _abszolút-· arrhythmiák. ,Su:[:.:raventricularis 
'citrpus.zavarok, amelyek nem .a :Sip.us-Cf,lon;a§ból in-. dul.ll.,Ji ki. . .. . . . . .. . . 

AdagOlás: Ka_ln,ra-i,·: .. ?:rrh'yt)1,n1/iáj;q:n _- ke.z:(),~t~Lp~r_-- os 
)l~j_~ fehi{>t-beknék··-.:~_:·_ialJL.- -(5Ctó_,.~ng~l g). 
'Fell~t-~rtó ad~~-~_.t_á})f a.2-s _órás időközök-
ben~__ .--: _;>~<'-·:··_,.,-.,_~< __ ~-'-·_d·:-· 
Pit'Vdri arrhythmiáhan beYezétő_ 'at;liigj_a --~--:~~b1. 
(1,25·g).-Ha-ez az adag a beadás után-l órávaJ .. nem 
váltja ki a kivánt EKG-változást, 'úgy· toVábbi 3 
tablettát adunk _(0,_75_g)~ majp. 2_ :órás időközökben 
továl;>b~ _2-4:tablett~_:a4a,go_kat (500 mg~l.g), az 
arrliyihinia megszűnéséig. Fenntartó adag()k 2-4 
tabL ·(500 :mg~l .g), 3~6 órás időközökben. Az 
_egész napi_ adag -~em ~haladhatja_ meg a 2Q tabl.-t 
(5 g). . 

- Megjegyz~: --~ Csak·véliYre adható kii _Az'OrVds: ren-
~elkezése szerint (legfeljebb_ három ___ ~kalommal) 
ismételhető. - · 

Csoníagoi'": 20tabl .. 3,20 Ft. 
(S_~llitja_: 8pof~,: ~ap.a) 

PnOLIXÁN 
kapszula 
Osszetétei: l kaP~zuÍ~. 3 ÜO 'Jig:.-3-dithetliyl~~~~ 7 -me- íJ 

-~- _v_gy~~ l;~:-(ti~.PrPpili;#:NQ~1.Yl)_~J:c~,-};lj};lj4.r.9.J .. ~A~~l;;l.enw:-..; .. "~:~~~- ., 
-triazin.;ot tártali:naz. - -

Javallatok:·Hevelly:és idült: lefolyáSó ·gyunadásos ízü
l~ti _ megbete~ések, 'degenerativ .~rtbröPa;(;P-iák 
(osteoa!'_throsis)~.-külOnösen a_ gyulladásoS, =szakban, 
l,ágfréS~-rheuí;D.,a,._ egyéb hfllyi_gyullStd-ásos_ állapQtok 
(J?osttraumás vigy postoperatív). 

Ellenjava]l_a~k; plcus (~afl~roin~F>tinalis)o_ Ant_~coagll_~
- llillS-keZelés-~B.látt 8116 betegekúél csak gOi:id()S. ifibó-

.8.16 -~-~--~:~:;~JL;:~:-

--- --~;:_:':::::~:~-~--~~- --

ratóriumi ellenőrzés mellett adható. Terhesség fenn
állása esetén, csak igen indokolt javallatra:rendel
hető. 
Tartós kezelésnél rendszerint vérképellenőrzés sZük
séges. ~ennyiben -,-_várakozás ellenére,........:."._ throm
bocytopenia vagy allergiás bőrtünetek lépnének fel, 
úgy adagelását beszüntetjük. · .-- -v,.,, 

AdagoÍis: Kezdetben napo~ ta '4 Xl-kapsz$_;: az eset 
súlyosságához márten az .adag individuá.lisan napi 
3 X 2 kapszulára is felemelhető. 
Fenntartó adag 3Xl kapszula étkezéskor.- Elhúzó
dó kezelésnél, fől~g i_dő~e'bb h_etegeknél kisebb riapi 
adagok is kielégítőnek bizonyulnak. 

Megjegyzés: ~- Csak vényre_ adható Jci Bgyszeri alka
lommal.~ Az orvos'akkor rendelheti, ha azt a terü
letileg, illet61eg szakmailag illetékes fekVőheteg
ellátó osztály, szakrendelés (gondOzó) szakorvosa 
javasolja. 

Csomagolás: 20 kapszula--19,90 Ft.: 
(Gyártja: Robapharm, Basel) 

P RONTOBARIO 
emulzió-kontrasztanyag 
Összetétel: 60% barium-sulfat szuszpenziót -tartalmaz 

stabilizált felh9sználásra kéSz formában. 

Javallatok: A gyomor-bél rendszer röntgendiagnosz-
tikája. - - -

Megjegyzés: Szakorvosi rendelőintézetek (gondozó
intézetek) :az. őket ellátó-gyógysZertárakból sZarez
hetik-be költségvetésük· terhére.-- Vériyen nem 
rendelhető. 

Csom..g~láBo 2(f0mL 6,20 Ft, 5000 m!ll6,80 Ft. 
(Gyártja: Bracco; 'Milano) 

PROPHYLEDTA 
tabi. 
Összetétel: l tabi. l g calc.-natr.-edatat.-ot tartalmaz. 

JavaUatok: Prophylactikusan- inhalációs ó~ommérge-
zés esetén, enyhe ólommérgezésben._~Egyéb nehéz-
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féiDm.érgéZésBk~ millt-- maugátl:, ~urit;'_-rnikkel 
''Stb. ::. ... ..,.· · ::. ·- - ,, _ 

Ad&golás:-:!1:-tábl.- a műsmkokezdetéti-·és-- l tltbl.---a mŰ"' 
S~-- v_~n'; ·_·l·: heti::-.keze~sql_{án~<J. --:'--3-· heti szünet 

,:_t_art.;_a.:nd_o.-·,.·, -->:5''""'' _.,'':'il'''' 

Mellékhatás: -Álland 6"~~~{;:. ~~té~: :a s_ze~~zet ·a 
1étfólltqss8gtí' D.y'oD:t_eleinekben: 8IsZegén~ífik~-:·-e-zért 
a' gj6gysier szedése közbell szifuett:~ket ·kell_ beik~ 
tatni. ~ A~ oralisan ·adotf;_-·gyi)~Zer ·re~zorpciója 
-~~élY;· igy .a>y'~::tl,ibúl$olqo~ n~m- gyl:tkó~l.mér
g~Ző'hitast·-::~neri'tétbe)i·a-parenterans--KéSZíth:tény-
-n;Yei~- ·' ',_-'-.Jj;v::_;_,_- ).Í~·,_<;;_~-~- -:-. ,,, ""-"; ___ _ 

:. M~j~f~:'4_-;Q~~~'_\;é~~~--aifh~~:-)ri: '-Á~\~4P~'-;en-
- ~~I,ke~se ~~~J?,t. _(leg(~~je'bb J!~orq, "alk:alp~al) 

-iSlli~tellie~~- · -- ~-,_,, "- · -- ---- --

Csomagolás: 50 tabL 9,30 Ft. 
(Gyá~ja: We~s,· Dö_b_eln) ,c. : • 

PROTAMIN 1000 
in j. 

:: 

· · ösS~t~ttár'. t,_ ~~>~ro_t~min_ ~ 'hYrlto6iii~i:~ iöoö~ ·U sP 
egység-heparint semiegeSft. (5 ini-es ·kiSzereléS.) 

j~~&t~k;':H~P~fu:t&~-d~o~ -~~--bizo~~~~--'4~or-
rha.giás rendellenességek. 

ÁdágO]is-:.&:-$g~~~lü1lkalmazko~~--k~iÍ:a meg~ 
im1.ételt alvadékonysági-_-vizsgálatök er8dniényéhez. 
-;Heparin iv. aJkalmazása által kiváltött·_-erősebb 
v~rzése~~l a ... h,eparin-~dagol~:f;i _._azo~lo _l~ .. ke;tl 
lillítitíir é~ Pl-bt-Fúnjn~ _ ~-~~-,' it1W~1§Ef~nny:~:tliftW"a:nti :_<---~---·-~-r
dotumot; 5 m1 (l amp.)-Protamitf 1000-t szükség 
sZarint 15 perces időközökben __ egy_szer _v:agy_ töpl_:l-
ször ismételve. ,_;. -;;:: 

Megjegyzés: ~ Csak_ vén.;.re ·adható ki egyszéri '~á
. lomma.l. .. 

Csomagolás:lX5mH,80 Ft' . ·.. · 
' · ·•(Gj>ártja:Hoffn:iann laRoehe,Basel)' 
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PSORIAZIN 
·. kendcs 

- . - - - ' ' ' , ;' ~ ' - i ; 

Összetétel:_ l tubus_ (25 g) __ 2,6_ mg. dic~o~·(jiftet~yl-
sulf.-ot tari_;almaz vazelin típlisú ken_őcsbéil_.T-, · 

JavaŰatok~ ._P~o~~.: ki~éve: a __ na:gy~n~.~~~~t és 
- akut form~at._- . -. , ,, '-' .. ,,,, .. __ -,,/, 

Ellenjavallatok: Máj- és vesekárO~b-dás.' nénD:íittitis. 

Adagolás: A rerids~~~s-_· használat "megk~z'dé&l:":.··e~Őtt 
3--4 napig kisebb.bőrfelületeti kell alkaliiu:Wü ·a túl
érzékenység megálla.pítására. Ha ez ala"~t,tar_tós b6r~ 
pir vagy_ viszkető érzés nem jelentkezikj ,ógy·_a k-ó_: 
rát meg lehet kezdeni. Hat egymásutáni nap_i:m.az 
érintett bőrfelületet naponta egyszer vékqnyan .be 
ken-kenni. A k'ezeléa ala,tt a b!Jrfelülétet. Vktól' OOni 
kell/ A hetedik napOri Szappanos -Iérriosa:,g. Átlago
san 2:--:-4: .. ,ilyen_- ciklus kellő- eregményt_1 ,bizto~t. 
Érzékenyebb bőrfelületen :a ,kezelés :időtart$ria rö
videbb:- 3-4 nap. Igen érzékeny ,területel;l.--,;(sZem
héjak, genitalis_~ájék_st?:) nem s-~~bad aJk;aJID_~, 

, Mellékhatás:-,Er~ha~m~;,·~~~~~:k:,-'ke~.tk~~k~~ a 
.kezelést azOnnatfel kell függesztenj..:_Pigmentatio, 
mely 1-4. hét--múlva, :ritkán·Iassa,.bJ:>p.~ ö;nwá.gától 
_eltűnik,._ - A kezelés _előtt és _he_~nk_ént _'e~l'lzer 
VérkéP-· ·és' yizéletköri~ro1lt ~kell végezni.:- ' ' '·· 

-·-M~j~; -~: ~~k -~~~-.ooh~tó~ Jd:[A,z·_o;~~~ ren-
-: .delkezése'_ szerirtt -{legfeljebb: hárpm"'"~I;>IDmal) 
ismételhető. - Az orvos akkor rewl,elheti.- ha azt 
a területileg, illet6leg __ s,zaJrmailag_ illet:é~_es _ fe~ő
betege~tó os~ály; _sza.krenáel~s ~*öndozOr'sdk-
orvosa JavasolJa. - .-, 

Csomagolás: I tubus (25 g) 2,- Ft. , ·rn.\, 
(Szállítja: .Medexport, Moszkva) __ · ,-

RAVERON. 
in j: 

',';:: 

i}ssze~~~l: _,nemi .~tt _állatq~,:fehfuoje é~-,-,s~~áli.s 
, 99rru_ot:t-mentes ,pros.tata-kivo~i:;a: 

Ja~allato_:k;' Kezdődő -és- kifejlő(iöÚ ,:_p~~t_a~Q.:Yper
trophia, pros:tatitis chronica, ,incbntinentia urinea. 
Prostata-operáció e16- _és utóke~lése .. 
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Adagolás: Naponta l ml, vagy másodnS.:Pőhkéllt--:2 nil 
mélyen intramuscularisan. A kezelés_ idő_tartama 
álta:J.ában 4 hét. Szü~ség e!>e:Wn megismételhető: , 

Meg;~~---P~~---Yé&Y!~,:á4$l;tQ .. ~Jd :_!:fgy$~~"-~16m-
~~~--'-:-:. A_z _a szakrendelés __ (gondozó) _szakOJ.vosa 

'félld{}lheti,' -a.'kht ·gy-ógy8z8r j a-va:Iiatai, szeTintHieteg
. ség esetén a beteg .gyógyszerelésél-6·tertiletileg és 
.~za~i)_ag_ iJl~Mkes. 

C.om..go);ia:.JOX t !'il~l"P· 32,10~t. 
(q-~j_~_:}~~O~!l_PhS.:ryt~ ,8~~1) __ ::. 

'ö~s~t·€41_;· __ 1· ~~p·.:·(l iru) ;~t_~ ~ícik ,po~;ci~- -é~ csont-
'_iel6 kivO~atát t~alnl:a:~z~. __ · · 

Ja-taUatOk: Uegeherat'ív_- izületi beteiséiek,''mint csí
-pö~-;--térd•, ckéz és -lábízttleti-bántalniak; -sporidylosis, 
·spOndyi:.:a-rthtö'sis; ---~-·>" · 

· A.dagOí~:_ 1\íéiyen 'mkaglriteá~S:n:· -, 
., Az,·egyé,ni·.-tűtőké~ég::megítéléSere 'az_-eiSK::i:l8.p 

0,3-ml, I:najd,két·nap múlva-0,5 mlinjiciálandó. 
'---EgyMtenrS!szor·l,i:Dlün.-~6-héieh--át., ·' -.--

~~eg)~((~~ -~éll~~--~tó_:~~feg~Szeh:~iom-
maL_.--7 Az a sz~kr~delés (golldozó),:~'~akÓrvosa

-J _'rendelheti, ·_-ii:ki :a- ~gyszer javall8.tai'-;s~i#J.ti,,be-
--t~~g.:.e~tén:-a beteg- gyógyszerelésére ·területileg 
és szakthit.ila.g ille_tékes.- .- ·=--·;. - ~ · .. _ · 

c...\..ígólásÓ >Ú ffi,1Ia;4o 'Fi. , ·· 
(GYá.itja:)~;obap~itrll:_; B~lJ .. 

SALAZOPYRIN 
tabi. és EN'tltb1:···· u. •••• LuC.u. u,: ... :.: ... :cc:. 

Összeiétei: l tabi':, ill. l EN-tabi. (vékón:fbé~b~xr.o~dQcJ,4 
drazsírozott tabL) 0,5 g salazosulfap-yridin;~ot ~~r: 
talmaz. · · 

;_)ay3JI_atok:_ ci>li~i~_~ulOOXO~i:t,_ ~özÖ~~ge~:cöli~? éS~}e
déses _co~tis. R:otha.Szt6 'bi:tktéri~_Ok' Vagy:a:möebák 
által"okozott :colitis ·keZelésére-'nem alkalniai.<A:lÚlt 

.-·,·.,és- szllbakut .rheumás_arthritis es- á-krónikus· a-rt h ri_~ 
tis egsies eSeteL ·" · · · ·-:··· '\;·' · . 
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Ellenjavallat: .Leukopeniára- való h8.jlam. 

, Adagolás: IndividtÍálli. Fdn!JŰBk szO~o~-~dagja._ napi 
, 4-7--6-s_zor _2 tabi. __ Diarrhoea-: esetében lU---12-_tabl. 
-24 órára egyenlétesefi:eJ_osztVa.:KeZdetl,J~ éj'~aka 
is adják, kés6bl;l_ Cf?ák- :Uapközbel_l, -ét]i:ez-1ssel _egy
idejűleg. Colitis ulcerosábin 14 D.apig .a~fJJtn_ai.zá.k, 
majd.4 heti 'szünetet iktatnak be; Áz akiit·S~-pto
mák visszafejlődésa után a napi adag 3 tablettára 
csökkenthet6. Rheumás arthritisben 5-;--6 _heti -al
kalmazás után az.adagot llapi 5 titblet~a·--_cSOk-
kentik. - - ,- · --' . , 
Gyermekeknek 5-t61 7 éves korig· -általában,, %-:-1 
tabl., naponta 3--6-szor. 7 éves_kdrón' fe:Iül-ált8Já
ban 1-2 tabi. 3-6-szor naponta. FolyamatOS-Vér
és vizele~kontmll_t_a l~ukopenia ves~lye.miatt aján-
latos Végezni. · -- -

~; _Sa,la~OJJyrÍn, véko:r;tybélben ol~ódó ~,abl_._,_j_obQan 
t_olerálható és. azok. i$ jól tiliik, akikneJi:-á sim_a_ti:tbl. 
gastrointestinalis_:z!l!yaro~at_ ~koz,, · · 

' _Mé!JékhatásOk: Hán·;Vi~ger; étvág'y-t3.Ianság; ·rltka ese
tekben -hőemelkedés. A---mellékhatások mértéke és 
gyakorisága az adag ·nagyságától függ és' ezek csök
kentése arányában 'enyhül-és ritkul. -Esetl€ig-Salazo
pyrin.túlérzékenység -7~12'napi -kezelés után jön 
léti-e exanthemás·szöVődménnyef.-kisért magas láz 
-form:á;jában. Leukopenia vagy túlérzékenység elő
forduláBakor a kezelést azormaJ be kell sziiittetni. 

MegjegyZéin: ~ ·csak vényré 3.dható ktegy_szeri :alka-
lommal; ' 

Csomagolás: 50 tabt 11,60 Ft, 50·EN~Í~bL.~i4;;;o Ft. 
(Gyártja: Pharmooia; -Uppsala) , -_.:. . , 

SALAZOPYRIN 
végbélkúp 
ÖsSzetétel: l kúp 0,5 g SalaZosulfapyTidin:-ot-tartal-

maz. 

Javallatok: Az oraÜs saia~pYrfu:.ke~l~~~~e~~zi~~~ 
colitis ulcerosa, valamint proetitis, proctoC01itis 
~seté'9,en. __ 

Elleiljav&llat: lásd Salazop;Yrin-tabl.-nál. 
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Adagolás: ,Oralis' S&la=pyrindmze!ós,)tiegészjté"ére 
reggel és_;ese~leg es:te--1---::~ klÍpt?_t.__ _ __ .' _ ·_ .. ,~ --J_,_ . 

: _ ProctiiilS" é~_-,pro"cl;Obcilitis· kezeléSére: regget éS, ·este 
·- _~2 kúpqt.\JiVUiá~~é!l~'va_gy'-3' h~_ti :ke_ielé,S_'után 

-~az- ~t. -csa~~~-h.~YJ~:;;_ --A,_-- lriíPokáti_J.elié_tőleg 
'>' f<:~~~~~&~i~~~~-_-::~,~-~~p;c._')_,_:--:; -~: __ .. _;_;·:~:;\:''-:- . 

,Megjegyzés: ',>!< C~;~;kcv:ényro &<)Ju>tQ,.Jri egyszeri allm-
; .1ommal.· -,. . , ·, ---- -.:-· 

'csom•g~'!'is,• 'I o kúpl~,7o Fii: , 
(G,\>ártja: Pharma.cia; Uppsala) 

sAN'nostííli" ~' , ,. ' 
,:a;.,;:z:g.; ,,,,,, ,,, 
Ös.Szeti;tel: {dr~ 0;25 mg prbéciJ!":rl§ A-t tar

talmaz. 

· ·_J~~állaió_k~ :A· ké~m~~~r-illé~ek'·:SW~~p~ady
.- · -cardiáV!il' ··vagy, hrádYttiThyt~Vaí~- :jál-6-'-'éáetei 

Ingervezetési-zav8.rok 'keringési·élégtefcilséggel tár
suló- ese_tei közül: ·ainoaurj._<,mlaris_ black~, ;i;~'st.t\4iwnú 
atrioyenti'icula.ris·;Qloek,· ll=. ·stádiumú,~W.en:kebaoh~ 
-típus\í-,.atljoventr;i9ulBJ~s,_,block. -- · "·:fJ-_ .. ·. · 

,, :~t~~ilikozidtikkil·~~inb~JJ..l -tú]Ar~k~l!-~-
. Infekciós:.betegségek alatti :azíver9Sftég, k< ;---·. ·.,, 

'.l:J;lgervezetési: za-y3;:Qkkal jár&·_ keringésL elégtelen
ségben .a~S~dose#-J-•tert:l.pia jnt_ézeti,-beáJJ,it~a ·szük~--

:.,,-,.$6~!;:· :,·,, _, .,_;-. . -~'t 

. -EUenJaiv~h ';A: szivglikozida és .a :C~.iQ_n,o~,s~~~_. 
tikus hatáSamiatt Ca inj. iv. adása a-kúra;-Jalatt 
ell~ja~t; · 

A~~iás~;-·TeÚtŐ d6~:---:a.~th~~~tio -~~~,'::!pi 
;1.-:-l,Q mg per.os. Fenntartó dózis napi 0,5--:-1 D}g. 

Megjegyzés:. If< >l< .. Csak vényre ,~d!>J>tóc;l<k~l!l'l'MI'Í~c~~, 
alkalommal.- ·· · · · · ·-···- ··- '-'-"·-"--"-' 

CSOmagolás: 20 drazsé. 5,20 Ft. 
· (Gyártja: Sandoz, B.sel) , 
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Javallatok: Akut urticw:ia; -akut !Quincke-oédema, 
méh-, daráZs-~- lódaráz.Sesípés, eXsudativ urf.icariás 
·ekzema, -gyógyszer"-·exa.nthenta, essi:mtialis prl:tritus, 
a belső -szervek ·megbetegedéseit· kísérli .pruritus, 
szénanátha, rhinitis allergica-, aJlergiás>in:tólerancia 
tüneteinek ' megelőzése ::s~cifikus -desensibilizálás 
esetében,, ·cortison-rezisZtens allergia~' :astlmii:Wbron
chiale;. vérátömlesztés melléktüneteinek·: keZelése. 
megelőzése,- neui-oplegia és potenciált nal-cosis (Hy: 
derginnel és Panthesinnel kombináltan). 

· -AdagoláiH Ákut. esebekb~:ri- kezd~ti_ ,ke~Iésre_)assan, 
intraVenásan napi 1:::-~·J>Zer l~-~ 

~egjegyzés~ !fl_ Csak véllyr~_ .. adh!3!t6 _k(~gys_zeri áj.ka-
ló~riiat_ - - · - " - · · · , __ - ----

Csomag01ás:-5X10 mli-1,60-Ft.-
(Gyá.rtja: Sandoz, Basel) 

SARCOLYSIN 
ta b L 
Összetétel: l tabi. 10 mg melphalal:!-.--ot tar_talmaz._ 

Javallatok: Seminorha. (kffibnösen~-~~asi~ok ~~~tén, 
a herék műtéti -eltávolítása: mellett). · 
~ticulqsaroon1:a• :rn_yelo~a mult~plex,, Ewing-~ar
coma, Illelanorna, malign~,. ~-oendotlielioma, 
ovarium-tumorok stb. 

Ellenjavallatok: A megbetegedés.- terminalis -szaka, 
cachexia, kifejezett anaemia, -leukopenia. --Súlyos 
máj-, V8S13· és cardiovaseularis megbetegedések. 
Röntgenterápia után l ;,hónapos_ szüne-b' közbeikta
_tá.s;áva~, cs~kkentett 4ózisban_ alkalrn_azM,tó ... ~ 

-~dagolás:-:ÁtlitgoS-kezd6:·adagja 60~ 70 kg testsúlyú 
felnlitteknek .20~50- mg; ;hetenként: egyszer, étkezés 
-után. · 
Gyermekélcnek· és kisebb súlyú ·felriőttek:riek.'-0,5-
0,7 mgftestsúlykg. 
Egy kúra átlagos időtartama '!-7 hét;-az·adagokat 
úgy kell beosztaili, -hogy a kezdő .dózis fokoz_atos 
csökkentésével a beteg (felnőtt) ·összesen ·150-250 
mg-ot kapjon. · · 
Amennyiben- a _3. 'kezelés után sem 'észlelhető -h~ tás, 
úgy ajánlatos más cytostatictunra.-'áttérni. 
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.-Mellékhatás: :_A _kezelés-_.-sm;án _a .vérképet_ .. állandóan 
-- ellenőrizni -kell. Am00nyiben- .kifejezett leukope:IDa. 

(3000:-:75000/mrn:r. alá;tt),?Jlletőleg~-t_hrombocytope
nia,(-100 -900/mms.,alatt):l~pne fel;·-a keZe~ést·- fel kell' 
fiiggeszteni~-- ·i.- x:c_,;~-~o:-·; ,;.,;, _:< ;:.:;-,f.:_: '' · -. -:"' .) ·---· 

·: __ .-.A.-csökkent .. ha,eJ:ilopq_esiaJ:t~.ogatiísára.-transzfúzió 
alkahri.azható (hetenként -.-1 ~~ : alkalomnial---100-
125 inl) •. N_e:urop_eni,a-·kialakqláSB._ese_téD. a fertőzések 
·megelőzésére , célszerű penicillin-kezelést-_ -is -alkal-
mazni. ........... _,:"-_ .. __ ·.-_- .. _. _. - ·:--- · 
~ányág, ~nyWger _ _je~p.~~~~ ~$ !1'.,?~<:5?~r-'in 
beadáSa· utap.--· q()~~Dlg_ 'lkvi_t~t,_ )?ipqlph,_8,1?; vagy 

--Toiecan·kúJ)öt'Iéhí.Wadni. --"·'-- .. , .. ____ ._.._, '·· 

---MegjegyUS·:'~ ~~ -CSák --v~yre--: adható:;·~ J~y~;kri 
alkalommal. - Az orvos akkor rendelheti~ ha azt 
a területileg; illetőleg. szakmaila.g- .illé:ték~s- ,_febő
betegellátó osztály, szakrendelés (gotidozó) szak
orvosa javasolja. 

Csomagolás: 20 tabi.- 4,20 Ft. · · 
(Szállitja: Medex:port, Moszkvi) 

SHOSTAKOVSKY -bal,.,;am 
. _,:.•:'''-- ' 

Ö-~zetéÍél: :Ú Üveg iOO_ g_·.polivinilbutilótert-tái-tatmaZ. 

Jay~tok: -~rálisani lJiCUS vent,ri~liil'é_ti_·duOd~W;_gast
-·ritis-,-_ ·chi'öni&a, duOdenitis, ent~?ro.colitis ~ezelésére, 

recidivá.k prophylaxislka:. 
Localisan: nehezen _gyógyuló sebek;--égési és fágyási 
sérülések,- trophycus- -fekélyek,-. rtg.-besrigáfZást'--kö
vető- localis- szövetkárosodáook_ gyógy-ulásán:a.k, há-

. rilósodásának elősegítésére. _ _ 

A.da.gO~::'oraiwani-'3~4; ór:iV81 a'kőíilly-ü;-gyomorból __ - v 
, -gyorsan--kiürülő táplálékbó!_ :álló (téjbeda'ra;-:tejb~- ~~~ 

··rizs;·-burgonyapüré-'·s-tb.-)~_utolsó" étkezés· ~u.tá.n;·,---első-"-_;......_. .. ~-- ;:: 
alkalominal l kávéskanállal, majd ulcus vantriculi ' 
és; duod~:esetén-naponta l evőkanállal,--kr_őnikús· 
gastritis, hyperaciditas, anteracolitis .esetén: má
_sddnaponta 1~1 evőkanállal. 

--.Egy-kúraidőtayt.ama~14--18nap. .. ,.-- -: ··: 
Localisan:. a·_ balzsammal átitatott,kötszert.-a keze-
lendő testfelületre kell helyezni, esetleg- a b~!Zsamot 

, _, .. közvetlenül.lehet .. felkenni.-_24:--:--:48 _órá.nkéut:JreU--.a 
kötést éseréli:ü. '~>J 

Megjegyzés; tf--4 Csak vényre adható ki. -Az orvos ren
delkezése szerint (legfeljebb három alkalommal) 
ismételhető. 

Csomagolás: l üveg (100 g) 21,40 Ft. 
(Szállítja: Medex:port, Moszkva) -

SOLCOSERYL 
inj. 
Összetétel: Fehérjementés borjúvér kivonat,

RES-aktivitássaL 

Javallatoló Bőr-- ·és ·nyálkahárlyá.·ulceratio-:' .ulCus 
crucis, decubitus, röntgen-ulcUs;- ulcus veritriculi 
et duodeni.-Szövetkárosodás perifériás és Cerebra.lis 
vérkeringési zavarokban. 

-__ -A,ai.góhí$_i·- A bef!e~ · stUYf)~át§I fÜggő_Em naponta 
'1..:....:3 B..nip. im. Vágy i v. BőrfekélY es8,tén helyi alkal-

- mazásra keriőc's v'agy-zselé-forinájában. ~ 

Meg]"egyzés: +-cs~k Vényre_ tulható _ki e~~ri"alka
lommaL ~Az a szakrendel~ (gondOzó) Szakor.vosa 
r~nd8]heti~ aki a gyógySZer javallatai szarinti beteg
ség esetén a beteg gyógyszel'€llésére területileg és 
J?Zakmaila.g illetékes. · · 

C"'mágoliis: 5 X 2 ml26,30 Ft. 
.(Gyártja:· Solco, BaSel) 

SOLCOSERYL 
keílŐQs 

ö'Sszetétel::· 5%--os fehérjementes borjúvérkivcinatot 
tartalinazó -kenőcs; 

Javallatok: Bőt;· és_nyálkailll;r_ty_a'.:ulce~atio:_ulcuS cru
riS,_--_0-ecubif?ÚS_._ rOÚbgen-ulcus, ulcus yent~iculi et 
'duodeni._ Sz0ye_tkároS_~_4ás ___ p_~rifériáf!_ ~ -~re~ralis 
vérkéringési zavarokban. ' · - · ' 

A~~~ás~. A fekélY-es heiyet ri8.i)Ollt~ , __ két~~,~,bék~Imi. 
Megjegyzés_: ~Csa~- vényre adluttó ki _eg:ys:z;~~i-~lk:a· 

lommaL ~Ai a szakrendelés (gondozó).szakoi:-vosa 
rendelheti, aki a gyógysZ'er 'ja vallátai szerinti beteg
ség esetén a beteg gyógyszerelésére területileg és 
szakmailag illetékeS. 
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·Csomagolás: l,· tubus; (20;-g-). :·4,80 :.Ft} 1:-iribus:.:(l()O :·g) 
12,10 Ft. .:: · ; '"·'· 
(Gyártja: Solco, ·Basel)·· 

SOPOLCORT 
inj. ·· .· ~ ' 

ÖsS~tétel: l amp. 26mg hydrocortiso:U-._~~~~., 
l ml prop y len glycol.-ot tartalmaz. . . 
1 oldószerarnp._,-4f_lpl.--0,25%-os:liatr.:hYdrocárbonic. 
oldatot tartalmaz.- r·· · 

,.-,JáY:~k:-.~o:~c.all&.Potokbati,és sllock!;kezelé-
. '-·····:sében-in_tr,á.venásS,n,, -,,,,;i~i~---- ·.' :J[tl:..:::; ___ '-

. Alkalml1zzák-"· tral,lllÍ8.tiÍms·: ;Shock;>-sébéSzetL shock, 
égések,_ ·_postmyOcardialiS.,:_ infarct~j,':'_, -tr~á:s 
reakc!é!~'-. a~D;t-. __ a_dxe~~gi?s ;'~l~~!1l~g __ :(A~~n
k6r~--,J~JfuiDkt\dS·Jiör)~:~~U~. á~t)#p._#', á'JlaBO~;,-~abe
'iik~-~ol!l~:~s.D?_áj~-c#~~()S;i_s __ ~s!'l~!?-::_ ' '',-';. , ... 

. A:dag~~-; __ Fei;J;-q~_(·ne!p o~z e~yszeri ada~h:.-vá~t?:zRak 
.· ,(50'~1'Q0n:ig,2.--"<l'liyeg):,,.·.· •. •·· ' '·,',i.' 

' 5~14 'éVes ___ (jyBrriiRJcekriek_· az:_·_,átli:igos -~g -~5 mg 
·((5\~:t=Ji~;- t:~~8ll}iltW ~gy~~rii~_~ek_- ~tlágqs\~~~agja 
. ':t:2,'5"mg(-Yz'üV~g.) ·-_.:-\ ' .. ~_-._-:L.--·~_·:-_·_···"":"--" 

1 
l 
i 
l 

l 
l 

~ fel;nőttek 111:aximális ll.a.Pi ádagja rienYháladhatja 
n:ieg az_ 600 mg-ot,.öt ~v alatti, gyei'eke1htél<a"4+:8 
mgjtestSúlykg értéKet, 5-o_éveh: .feliilieknél pedig- a 
8-'-lO·m:gjtestsúlykg értéket. A hydrocortisont rö
Vid-~- ~48· -óráS 'kezelési periódus{)lf~~( -_alk::M;fuw,i~ 
zák. -HOSszú időtartamú kezelésesetén wz.~h!9. Pe
adáSt követő 4 -óra·:t:P-úlva·-adható a máSodik-iri]ék
ció; :ezt köV.etően ·8_-óraanúlVa;_ a h~·Bs,:i\2 ·Óra 
múlva -a következő._ (Az ezt -követő:-3nj_ekciók 12 
óiárlMnt a.dp.ató~J._,"_;"'.·, ,_i;_:-._,,~ .. _'_. -<;c_>' ~-'o .. -;:·: ..... _;, 11;-:A --~11.Yd;r:oOOrtisOnt.:",i4tl'aVe~án-"~~ll,..Ai.aig01rir'~s _ ;. 

, __ figyelmet ~en-ror$t~:a-It-tSsu·h~ per~-~~iliiii;;a~~--,·-
- ; 'ill: ;ilitr&véfuUi· öOOSep~gf;_f},test. !i~U,'a;HW~~:· 

~egjegp~: ~.c~ véJi.tre a4h~tó.)rf $gys.~r! ~J.Jm-
'-1omn:Úil.:·-·" ---· -"--:·' -'"'"-------:--·'' ·' ·-~~--,,--· 

C~ril-;;góí#: ·5·. _am!p!-f.+ :'iJiiifup_ .. _-Öidó~z~! "i,~Jl :F~~· , 
"JGY;4,l:tja: ·~olf~~;: 'Y:f·~:~:?;_aw:a)_' ·· · · ·;! .. · ~ .. 

STAZEPINE 
tabl. 
ÖSszetétel: l· tabi. · 2QO-- mg 5-carbam.oyl~51I~-dib6D.z

-azepinumot tartalmaz. 

JavallaiOlü ]d:Ot_ór6s ··ék')lsyoh<lpathólO~~-~~~~el 
fellépő_. ge~uin- epilepsiák.'-.:.....:. ·Psy'chomotO~óS:-- epi
lepsia;_ Graild_ n:iál; 14v-ért epilepsia-formák~' ·focalis 
göiosrohainok. · · , · ' --

Főleg psychés váÍt'oziisokk!il együttj'-ó -~Pil~Psiák, 
inkluzíve- petit· mal rohamok (ilyen. \eSetekben~ lehe
tőleg'rohamspecifikus,gy6gfszerekkel.k(Jrilb:iná.lva). 
Kizárólag psychés symptomákbá.ii.;megnynvánuló 
epilep&ák. 

~., _Qenuin trigeminw;~nel!l'aJgia. _ 

: EHenjavallat·:.-·A--'térb~sSég első._3 h9napjá; 

, :Átfug~~;:-,_A :_:1?!:1teg_::.:hldivÚluálk- kQve~lmé~Y~inek 
megfelelőe~,-- _fokoz~:t;~s-~'-llöv:ekvő ~agokban . 
Epilepsiában: fe~tt6kn~k kezdő. _a~ag _1-:-2~szer 
napbnta-l 'tabi.,- máji;l lók'ozatosári ·eió:e]kedV~ ·ita pi 
2-3-sZOr' '2-·table'ttitig:-Esetleg niá$ álltiépiléptieu
mokkal kombinálva . 
Trigeminus-neuralgiábali:! áZ adag~'általában: 'aZ .-első 
kezelési nap 1-2 :tabl:;:-majd.Iass8.n;_-emelkedik a 
fájdalommentesség bekövetkeztéig (yagyffi _ál~alá_
ban napi 3------4-szer l tablettáig), utáúa;;l'o'UQ-zétt:oSim 
csökken a még éppen kielégitő terápiás aclagig. 
Idősebb, érzékenyebb betegeknek kezdeti adagnak 
elegendő lehet napi 2-x %'·tabh 

MeHékhatás: 'Szédül~s, aluSzékén~Y,Sá;g; -~~á]Sz-~~zság, 
hányinger, hányás. -A vérkép rendSZeres-ellenőrZése 
szükséges. 

Még]~: :-.~4- ds~k'~é~~~-:-~@~~Ó:,J~L'.4~)u~vos 
~endelkezés_e szerint (legfeljebb Mr_l~nli .. aJ.I#lői:J:rma)) 
ismételhető. - Epi.Íepszl~b;;,~ ·tsz~llv-edis __ b~~gnek 
a~ ideg-elme __ szakr~~delés (g()l_ldo~_ó) _. s~kói'vósa 
-~í!-f?;Y javaSia tára. a_, k~z_e}f$~_rvqs( ,'Jr:qr~t~,~ ~_eini or
vos, körzeitl_ gyermekOij-os )c_ térítésmenW~8~. ren· 
delh_epi. · 

Csoma:golás:'.h.; 50,tabl. >l Q~ 70 ·Ft. : ;.;,'~ 
·(Gyártja!-Pqlfri.o:Wffi>szaWá) -
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STOBETIN 
ta b l. 
ÖsszétéÍel:- ,i -ta:bk&O -mg; propranolólw:h -liydrooblÜr.~ · 

ot tartalmaz .. 

Jay~~k.:: Eri~~y8tQ1és --~~-~yt;~a_,)?~P~~tic:nili~ 
_ paroxY.Smiilis tachycardia., --~,urJ.e~a~.- ft~t~r, a un~ 

cUla.r.úfJibi-illatio, ~ postdigitalis_·-. 8J1-:l1~~--.Úgy
sziriten használatos -coronaria-~~~ele~égben és 
t~~-oid~}lY:~peq~ctió~~~7 ·--\<-_.-.. ___ , -~'" 

__ ,_-EII~.ij_ávaLU.-k:;-:~u:t;,b~adyeardia,--i~biÓkkolt;,szív, 
; ;,•-·--.;arteriaJ.iá:ihypo~o,·c-b~nchy:aJ:ia,.aatJ:;im~2_és>myo
. ,i>ar<Jiajis elégtelénség, . · 

Adagolás:·· Az_ -m:rhytC!Inia~~ere~é~ . ~sét~~' · ~-?~ · I:ng 
2--4-:S~r naponta--étkezes :elot-l}-' ·Coronar1áS _beti;:~
ség tüneti ,_kezelésében_ ~0;;:--:-.~0 :JPg: R·. ,_6;-~Zt?~;~.PJa; 
ban étkezés _előtt_. A kez~lést úgy kell. _~lk?z_dem, 
hogy:f:Hőször- 'a nüniniills dózist kell~· _álilÍ_·fo'ko
~~tosan·,~me~et{)_ -n~ rum:; ~ap~·_a1au._-.:~:_ __ ·._·;~. · __ ,_- ··_ ·: · 

M~j~~~-"~-:(Js~ yé~~:'a$a~.{~p.; 4~~0-~~'ol? ren:. 
delkezés"e: s~t. :·.qegfelj~l?J) .:háa:o~ ;. aJ.!ralon:unaJ.) 
i~mételhető. ' · · 

Cso~:,50;.tabk21,1D l!t, 
::•(Gyártja;cP.olfa,--W~s_za.Wa)'S,':,- ,·., ,,,.' 

STYPTANON·· 
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l 
Lins·kezelésben prophylactikusan .vérzékenység ese-
t én. · 
Mivel a készítmény az. alvadási mechanizmust nem 
befolyásolja, .a' nagy véredényekből eredő vérzések 
kezelésére nem _eleg(Indő. 

Adagolást Legcélszerűbb intra~~há.San 'adhl;;:>~~,t;Jtleg 
intravenás_ cseppinfúzió ban. Ahol az intraveitás be
fecskendezés technikai akadályokba ütközik,-intra· 
inuscularisan iS·adhri.tó>llyenkor·a hatás-'csak ké· 
sőbb áll 'be:-Általábari ·30 percen belül fejti hl hatá
sát, mely 24 órán keresztül tart. 
Felnőtteknek átlagos ,ada:gja_ }l.aponta_l_._~mp. __ a 20 
mg, súlyos esetekbe:q. 2_ámp~_-M:ütéte~_-,el5tbi'na:Pon 
1-2 amp. és kb. l órávalaműtét elí5ttismét' l amp. 
Gyermekeknek testsúly szarint 5-IO mg, szükség 
esetén ennél több. 
Manapausában levő nőknek óvatosan adá~dó. 

Megjegyzés:. 1-B_S~ako_ryosi rem:lelőintézetek, (gC!R4?zó
intezetek) költségvetésük terhére szereZhetik -be~ -
Vényen nem rendelhető. 

Csomagolás: 6 X 20 mg .am~~+ oldósze/59;3ci~)rt.'~ 
{Gyártja: .()rgano:h,_ 9~8) · · · 

SULFONE 
';.,. __ 

tabl. 
, · ·öss"zetétCh 1 -t-~br. 100 Irig diitphen:Y-~ulfont tB.:rtialfnaz. 
, J~~~Jb:t~k: _Lepra. Derm~ti1!iS.5}:lerpetiÍormÍ~~-

." Adágól~t R8ndSZ8iiiít-kéthóiiii.Posperiód~-sö~óá:tl tör· 
ténik, melyeket egyhetes szünet ·vála:szt: éCA.. két· 
hónapos, periódusokban ·--miriden· héten·~ hat napon 
keresztül·-kell .szedni:· a·· gyógyszert~- A betei:a napi 

.'adagot-egyszeri-e, arrlennyiben Bz· nehézségbe .ütkö· 
zik, két részre elosztva, egyik -felét· reggel, a: I:ná-si· 
k~"ti. este, vegye ___ be, ~zel, :A.le~l(:'IÖ:-·-p:eri_ódusban 
aj~atqs fokozato(:'lan: növekv§.- ad~gokat, alkal· 
mazni (első )1-ét_en napi.-1: mg/kg; n;tásodik_:._héten 
napi 2 mgjkg, ·harmadik héten.-napi -3-~mgjkg, ne
gye,<Uk hét_eri _és-__ azon.t~,4,mg/kg_llap_onta,_,de nem 
haladhtitja nieg·a napi 300 mg~ot). 
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Mellékha~:'·-·Vásbián.YOs -·OOB.em.ia ''(alrieiy· ~vass6 ada
golásával kezelhet6, _ill; megelőzhető); az· ~emész-, 
tőrendszeFben: és 'á.' -bőrben ókozott· ·z'a\rarOkrá Utaló 

-·'-tiinétek '-'(ha;: Szükséges;·,.,-a ·-k:ereléSt .·egy: -_idi'iig· ~abba· 
kell~. majd Iasslin:-:noifekvóJd6Zisókka.l foly-

, Y.~t~);}ep_r~~:r::,~i~~~ , ___ - -~-~- __ ·-::-·} 
l\legjegyzés• ··>B ·Csak. vénY"' .3<lható ki egyszeri aJka. 

·;lornrual, ""---- Az_orv.os~or i'e'ndelheti; ba.-a.zt.a.:terü
, __ :l~tileg; , ,illetól~g __ szak:n!,ailag _. illetékes---fekvőbeteg

_.-,ellát(l; '-:Ú,S.?itály,;""SZ~~delés_ :(goP,doz6) SzakQrvosa. 
java:sOlja. · i;;.;.-;;;,-;, 

'' c;.:;\i~~~~wiFróti~~IÍiY~J9~.F~ .. '··• 
• i • (G~joi'UCB'Ohefuie; Kiifu)' '"'' .: ; - - - '-.-·.:--. ;" - ,,-,-. ., .. _., •' ' .. ,-_. 

SUXILEP 
kaps~uJa. 

· ö;;szeté~:- 1 u~Zuia- ·2so jhf~t_h~siliQiruá~J;Ltaftai-''ínli.ii:-·· .. _-,_ ' - '- ' - - . .' :- )--.)":, ~--_>. • ___ .,, __ ----~, 

JaVaÍiat:: t~_tit ri1al típu~-ú- -~?ile;~~~
A~~i~,':Egié'ni megÍMÍést ig\l~~el- ':·"·~ ~:~:: i 

A: _gyako~ nauseát okoió hátáSá:mla.tf a Kézl:lő adag 
napi l káPszUla étkezés :után. A kezdő adag később 
7__;_._14 na.ponként emelhető napi 2, ill. ,t6~b-.~P~~
lár-~ a- kívánt hatás eléréséig, de semnll"eSéthi sé:tD. 
napi 8 ka.pszulán felül. . l d~:,; 

___ MeUéJ41~~?, ,~~~á~,_)rt~~. ~oE)Ság;_~}~{~Jt,~J-y,in-
gadozas, fesiültsegj_· alkalomszeru· psycllotnotoros 
nyugtalaci&gi -iilgerlékenység, melyek~'adá~rei:fök-

,~~~~\':;;j~~':·:;~~~~-~~~·-: ~~~::;,;~~g- -
.fi,.'-vétkép:@s--·vizelet-·rend.Szeres::elle.n6~s.e"f$1#_1Je:R-- .. "-·" 
sz\iksMeS!. :E!gy~gtúJé,rzékenység:~eteiben,:(léuko-

, openi;:t.__,..c.ágrJ;m.ulóoyj>O~,t ,bőrkiütések) :.a.z-,-'_adagolá.St 
Jxllrell;_szjintet;nt· .;: V-,! 

·. ·_ ,:,,--A ''iJógyBzér~-~~tele;:illr. ___ alka1.maZásii_':Ut~lf ~10 
· · .:-, l-ór~··be~üi; -vah--folYaa~mtOs· Sze_dése, !Jl;"'k~Wiés-ese

téri::a~ k~~a időt'ár~a~_,:alatt: :-jJkmű~t-_:V:~~tJii• ma-
. g a-kban-vagy :veszélyeS- --gé-pén 'dolgOZni tiló'S;''Alklil· 

·' niazásánakoilkhatáBáliak:tartarri.á~Ú-tiios~-s~ ... , - ' ' _... '' : " " ' - - '_,_,_ -'- ·_; itaJ.t'fogyasztani:J; ''~"< _,_, . " ' ..:.;A_;_o .. _.,~;HH-,---

Megjegyzés: Ifi Csak vényre adható ki. Az orvos r~n
?el~ezése ,~zerint (l~gfel~~bb három. a_!kaloD:iniitl) 
tsm~telheto. - EpilepSiaban szenvedo betegnek 
az tde~----::-:-el,me, :s~akren<le~s: ;{gonP,ozó)..;.s~or.v.:os, 
vagy. Javaslatara a ke_zelőorvos {kör:z;eti, üzemi 
orvos, körzeti gyermekOrVOs) i;érí-tésmen:t~:SBn 
delheti. - c 

Csomagolás• 20 kapszula 4;20 Ft, 
( G~ártja: Ar~eirriitte~werk; ·Dr~sdeil)' 

TABEX 
tabt 

Javallat: LesZokáS doh.ari.yzá.sr6h' · 

Elleójavtdl~tó~,:-_Mágas :vernY~-~ru;· és.:~rt;e~~éÍ?i?Őé.is. 
Adag_olás?. A.:~~~~ést, 2 .-ó~~~ké~t -.f t~bj~tta 'T~b~x ~ 

.összel:'!en ~pi, 6-_.~abL ·-:----:, ad&golá.Sá.val kezdik.- Ezt a 
ke~l~st 3 napon keresztül folytatják .. 4A:tem?.yiben 
a kívant hatá.st nem. _sikerül E!lérni, a kez~lést aQha 
kell_hagyni és 2-3-·fión."apOs}~'zünet _Ut:á-ri· IDegislné-
telm. _ -,- - ,,. ·~· 

Megfelelő hatás felléPte esetén a kezelést- a.: :Jr:ö.v:et~ 
kező adagolásmód szerint kell folytatirl_! ':- -'- ; :, _ .. __ -' 

4~12 napig-2% óráDként (tabi. ~'JéoPi 5~kbi:~· 
13--,.-.-16 nap~g .3 ór~t-:L tabl.-,~-,n~pi_~_t?;tPL~_c/} 
17~20 nap~g 5_óranként_ l tahi.= na~i__3 __ t~pl., 
20-25:naplg 1~2't_ab~etta naponta~-' -· ·.--- '·'""· ~--~ 

Szükséges~, hogy legk~6bb_· a -k~M~'5.·._-ri~Pjá.ri:·a ke
:relt. a ~obányzással-~eljese~;~e~on.~ ··~·>;~,,-,_,_;, _:' 
A volt. -a~hányos- a·:keZeléS ,hef~e~·-:utS:ni;'-Ólzott 
_önbi~on1bó~· ne ]iliérelje_' meg-_-aká.f~ l :~igarett·a el
sz_í:v:ásá~· s~nl; ·_ellllek -bé~art~- biztosltjá"ugtams az 

__ élllrt hatáS t~i-tOs~ágát'~ .:.:..:..--_A gyógji-Szer- gyer-inekek· 
· ·nek-'neríi'-adha.tó! · · ., ---- - - · 

Megjegyzés:-~ Csak ~ényr~- adh~ tÓ '-'ld,-.' Á~ ~1~~~- ren~ 
delkezés'e ·sze_rint (legfeljebb 'hároni··- ~lkitlOnií::ÍíaJ.) 
isniételhető: · 1 '' 

es'omago~' lPO ta\lÍ. 7,10·Ft: 
· (Szállítja: Pha~aclúnl; s!Jfi~) :: 
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Megjegy~.:_ ~ -Csak .vf3Ilyre adha-t6._ ;li.~ _egyszeJi~~P:i:~
lolll!llaL ---:-Az orvos akkor ~endelheti, _ha &:i;t a .te~ü
, let~€gi_·-- illetőleg_ -szakniajl_a;g __ iJleték_e.:\_-_.fékvőb_ét·eg
ellátó osZtály,_ SZáltrendelég (gondoz?)- ·szakorvosa· 
'javas~lj_~·-_, __ -___ =:.:· ,._'- -:·--. __ -- -- :, 

.. _~~o~;- 5Ó,,~~bi. ._4),8d_í:t~-· 
(Gyártja_: Merell; ·London) 

1'Acffi'si1N 
olajos o~d;>tO,l%. ;,'; . 
ÖS.SZ:ei:étel:· -Dihydrot'áchy-sterin::'o;l %!..:Ós,:óld8.ta·r 
Ja~~8t~k: '-L~~?S_ --~s · ~~zktet~~~_;(pa;~t~Yreo-

! 
t 

gen :v:agy n~~~gep __ ,ere~e~iil. __ . _ , , - -_ 
ÁdagoLis;_ Na,Pi ·2~'csePp. --A -15-~~l~mennyiség eF
:<f%Y,~-zt~~-~tán-a vé~:_ ~_alciumszintje _e~nőrizendö 
-~és,_~:~_'?v.ább1Ma~o_J._;k!t~eoo~k:_$pj!W •. !f~lL~g~t~~~: _j 
rozm. __ §úly_:os_ manif~~tetaniás .. tün,etek , esetébéil 

, kifej~_ziJettJiYpo.<lB:lc.aflnlia, ege,térl,~gYI?l>h,-lp;ml-i~ 
terjedo egyszeri adagok is adbatók;_ későh6.·a ,Pete-
ge~: -~divid~ális ~d-~~~-kell beállitani .. : ___ -- .. _-__ '_--

;··M.ill~~k~ T~_%o~b61 ,-~r~!iQ·_~ÍI~~t~;~: 
rosszUllét, hányás, gyakori vizelés,_ -e~dejű- erős 
szomjazás; fejfájáss_al, .sápadt_ságt?;al,_ szív})_a,n.aSZ9k
kal járó-~~~~~::~~n~~l_nágy---30,agOk:után 
a vesében és a húgyutakban:-vagy a vérei:I'éityékbell--: 
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mészlerakódás jöhet létre. Mallékhatások jelentke
zésekor a kezelés egy időre megszakít~tó. 
Tachystin-kezeléssel egyidejűleg kalciumkészítmé
nyele -adása indokolt. 

Megjegyzés·: ~ Csak _vényre adható ki; Az orvós ren
delke?..ése szerint (legfeljebb három alkalommal) 
ismételhető. <.:,-.-. ~" 

Csorilagolás; l üveg- {15 ml)' 9,30 -Ft. 
(Gyártja: Jenapharm, .Rudolstadt) 

T:ANDERIL 
szemkenőcs 

Összetétel: 5 g kenőcs 500 mg ox~--ph~~b1~t~7..oriumot 
tartalmaz. 

JavaUatok: Az általános gyakorlatban: ,Iiem ·infectio
sus. conjunctivitis, enyhébb gyulladások, Iiem per
foráló idegentest, hordeolurn, -blepharitis esetébe_n, 
valamint égés és marás első gyógyszeres _ be_avat
kozásakor. 
Ambulans és szakorvosi gyakorlatban: scleritis, 
episcleritis, kei-atitis, akUt- uveitis, conjunctiVitis, 
idegentest eltávolítása. 
Klinikum: ·szürkehályog, strabisn:ius, glftlic()ma ope· 
ráci6i után fellépő gyulladások és oedeniák. 

Ellenjavallatok: Pyrazolon-származékok vagy a szem
kenőcs hatóanyagával sz-emben jelentkező túlérzé
kenység. 

Adagolás: Naponta Illirom alkalommal -_legelőnyö
sebb reggel, délben és este - a tubus toldalékával 
vagy üvegpálca segítségével a szemhéj szélére kell 
fel vinni, illetve pi<;logás közben. _a ·felső és--'-alsó 
könnyzacskóba kenni._ 

Mellékhatás; Escitleg fellépő allergiás reakciók es,eté
ben a keZelést meg kell szaldtani. 

Megjegyzés: if! Csak vényre '3dhat6_- ki_ egySzeri· alka
lommal. -Az orvos akkor rendelheti, ha azt a_terü · 
tileg, illetőleg szakmailag- illetékes fekvőheteg
ellátó osztály,- sr.akrendelés (gondozó) szakorvosa 
javasolja. 

CsOmagolás: 5 g szemkenőcs_l_3,20 -Ft .. 
(Gyáí-tja: ·Zyma, Nytln) 
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ÖsSzététei( 'r Jah L 24;)ng·· 'Klöfutriazen.-_.~ot ·_·tarta.Itiía:i· 

:. Ja~ái~k;.':-~~i~~i~.:~~.,-_-~we~Pa~~- :S~~om~. 
prostata-careirioiná:· ·- -· 

~-
Ellfmjavallát:- Nőknek,~ m.in,t.:.-;ri;l·~- péJ>trqg~J!€1~.:--=:--: __ Í 

praecancerosus laesiók -femillllásakor, c.galádj: :rák~
hajlam eSetében, vagy ha_ a mellrák a ínel:iópá~a 
után 5 évnél hamarabb jelentkezik, kontraindikált;:_ 

-:~~~~;~:::tii:~~~::=~~ :~:~~:a:r;; . i 
hbg:y ese~eg több kúhl~a-:Iehet szükség.) ~ 
Lactatiö gátlására: napi ~8 J:ng', -7 napig. "-!J f 
Pro~tata-carcinotp-ában:. n~ pi J 2-:;:-24 mg. 

Megjegy~_:_ ~ ·CE;akY~p.yre _adható: hl -~gysze:.:i::~a
lo~L ----:~z orvo_s _akk~r -~endelheti, ha azt a_~erü
letileg,_:-_ illető~e~, ·szairmaila~ illetékeS: fék\rőbe:t_~g-_ 
ellátó osztály~ sZakrendelés:_(gondozó) ·szakorvosa 
java~oljao-·- ·_-- . ___ ;, __ ·-' · -

l;somag~l,í&: 50 ta hl. ~.sd ln. 
(Gyártja·: Meren, London) · 

TÁCHYSTIN 
olajo~ {)idat o,Io/., 
Ö~tétél:··Dihydrot'tteny-stecin:'O;l o/d;Os~ úldS.ta·.<-; 

Jáv'tdt~ki: ~~~e.iúi_:é~ ~eszt''teÚ~p~)p~~~t~yréo:. 
g~m :vagy n~~og~n ereae~_-.1)_· 

Á~ol~:. N~pj--2iiYO;~ePp. ·A·, uhxni --~~~yiség el~--
.. Jo~s:rlás~,~~-án _a vér.lr_alciumszin_tj~,ell~dő 
A~§-~.-t:PY:Iil?1?k~_q,~p.;~~~~~pj&t,,J.~-~1!~~g~~~~-:.·."_ 
_:ro~ ,_~,úly;>s m~ey3~_~tetl!ru_~-,t.:t!Aetek _esetében, 
kif~j~~tt)lzy~~~e:m,ia_._es_e:~éri;:wtgy:~?bh,--}..Qmll~ig-_ 
terJed o egyszen adagok is ad~tólg kés6bb. a_ .bete
ge~ ~~viduáJis ~a,gra_:k:~- beállitant _ _ .. __ .:_-

. ~ei;t~kb_a~oÍc:, T~dagoli<3bói'-~fe4ö.:Pi~úé~t~~k: 
rosszullét, hányás, gyakori -vizeMs;:-eiYid(:1jŰ-:_erős 
szomjazás; fejfájá.ssa.l,. sápad,tsággal, szivP~naszók_~ 
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=~i!t~::e~!dri~~~~~~~~::a~~~tt!:: ··-·t 
--~: ___ 'i 

········"~i~J 

mászlerakódás jöhet létre. Mellékhatások jelentke
zésekor a kezelés egy időre megszakít~tó. 
Tachystin-kezeléssel egyidejűleg kalcinmkészítmé
nyek -adása indokolt. 

Megj€;:,oyzés't ;ft Csakvényi-e adható 'ld. Az orvós ren
delkezé-se szerint (legfeljebb három· alkalommal) 
ismételhető. c._;;.,,--;,,~"'"' 

Csornagolás: l üVeg· (15 ml) 9~30 Ft-. 
(Gyártja: .Tenapha.rm, Rudolstadt) 

TANDERIL 
szemkenőcs 

Összetétel: 5 g kenőcs 500 ·mg oxyphenbntazonumot 
tartalmaz. 

Javallatok: Az általános g}rakorlatban: riem _infectio
sus conj-qnctivit~, enyhébb gyulladások, Iiem per
foráló idegentest, hordeolum, ·blepharitis esetébe_n, 
valarnint égés és marás első .gyógyszeres b{lavat-
kozásakor. -
Ambulans és szakorvosi gyakorlatban: scleritis, 
episclerftis, keratitis, akUt uveitis, conjnncti\iit'is, 
idegentest --eltávolítása. , 
Klinikum: szürkehályog, strabismus, glaucoma ope
rációi után fellépő gyulladások ~s oedemák. 

Ellenjavallatok: Pyrazolon-szárrnazékok v_agy a szem
ken6os hatóanyagával S7.:.emben jelentkező túlérzé
kenység. 

Adagolás: N a pont a három alkalommal - legelőnyö
sebb reggel, délben és este - a tubus toldalékával 
vagy üvegpálca segítségével a szemhéj szélére kell 
felvinni, illetve pislogás közben-.a -felső éS ··-alsó 
könnyzacskóba kennL:· 

Mellékhatás:: Esetleg fellépő allergiás reakciók eseté-
ben a kezelést meg kell szalútani. · 

Megjegyzés: ,Ifi Csak'vényre adható. ki_BgySzeri alka
lommal.- Az orvos akkor rendelheti, ha azt a tcrü
tileg, illet-őleg szakmailag illetékes fekvőbeteg
ellátó osztály, szakrendelés (gondozó) szakorvosa 
javasolja. 

CsOmagolás: 5 g szemkenőcs.l3,20 Ft., 
(Gyártja: Zyma, Nyon) 
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TAUREDON 
inj. 
Összetétel: l amp. (0,5 ml)Hfmg, ilt 20~' ill. 50 mg 

natriumaurothiomalat.-ot tartalmaz VIzet'! oldatban. 
(A há~6'ariy&g- atari~at't&lznS- ~_6%-) 

Ja~.dtatok: Progrediáló krÓnikus poly8rthritis,_-aí-thri
tis psóriatica, juvenilis ~krónikus polyartln;itis. 

Ellenjavall~tok: ·Lupus erythemft.todes d.isSenii:D._;, .P~
riarteriitis _ nodosa, scleroderma, derm.~:toD?-YO_Sl_tiB. 
---: Túlérzé~enység arannyal és fémSóJ4mlszemben. 
~-:-·Nephi-Osis, ':·nephritis, ._súlyos _.D\~j_kAr9~~q<,l~lr:; 
Ie:n:kopenia, thrombopenia; colitis ulCerosa.; terhes· 

>ség. ' ' ' 

Adagoló: Im. (intraglut.) slkalmazandó. ·Adagolása 
(individuális) _a, készitrnényhez· csatolt réSzletes -uta
sítás szerint. :.......... Alkalmazása folyamán-a vérkép és a 
-VeseműködéS ellenőrizendő. 
A::Jltidotum:_ Dicaptol-im. éS oral:isan··corticosteroi
dok~ 

Megjegyzés: .>!< Csak vényre .adható ki eg""zeri alka
lommal. - Az orVos akkor rendelhe_ti, _}la_ azt a 
területileg,_ illetőleg szakmailag _illetékes_. fekvőbe
tegellátó ._ . .osztály,_ szakrendelé_s_ .. ,-(go~dozó) szak
orvOsa java.solja. 

Csomagolás: l amp. (0,5 ml) !O mg 4,-,- Ft, l !imp. 
(0,5 ml) 20 mg 4,80 Ft, l amp. (0,5 ml) 50 mg 
6,20 .Ft. 
(Gyártja:·-By?k• KOns_taiiz) 

TETRAcYCLIN. 
inj. 100 wgim" ip.j, .2~0 wgJv:
összetét~I(i iiv~g-:(im.) 10~ ing:-·tetrli9ycli!i .. _ · · -

chlor., 40 mg' proéain. hydrochlor.-ot tartalmaz. 
l'üve'g(iv.) 250-mg tetracyclin.hydrocblor.; 500 mg 
Scid. ·asoorbinic.--ot tartalmaz. 

J~vdatok: A~~-o-~k--~ -~~tran javall~taÍ~i.iL 
Ellenjavallatok: Myeosls (ide értve a c~dOniYcosist 

is), máj-dystropbia,: -leukopenh:t, __ tei!ra.Qy_cljn-érzé_
kenység, dermatitis, Mrkiütések, a befecskendezés -
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helyén fellépő jelentős fájdalomérzés és infiltrációk 
kialakulása esetén adása nem javallt. 

Adagolás: Intravenás-alkalmazásniód: _ 
Az oldatot közvetlenül az alkalmazás·el6tt·(5 pero
nél_nem korábban) kell elkészíteni. l amp. tartalmát 
(250 mg) 25 ml oldószerben,_ kétszer desztillált víz
ben; fiziológiás konyhasó-oldatbari vag1-5~s glu
kóz-oldatban kell feloldani. I v. alkalmazáá' esetén 
a befecskendező oldat l %-osnál nem lehet tömé
nyebb. Az oldatot igen_ lassan kell a ·venáPa fecs
kendezni. Az iv. befecskendezés_ időtartama mini
mum 5 perc. Igen előnyös a gyógyszer lassú csepp
infúzió alakjában történő_-beadása 0,1 %~os tömény
ségben. (250 mg tetracyclin 250 ml fiziológiás kony
hasó-oldatban feloldva.) .- Az iv.·. célra szolgáló 
injekciós oldat im. nem adható be! 
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Felnőtteknek általában naponta 2 amp. (8. 250 mg) 
az összadag, ill. a különösen súlyos és akut -esetben 
4X250.mg-tól4X500 mg napi adag alkalmazható. 
A napi tetraoyclin~összadag_ nem haladhatje: meg a 
2 g-ot. 
Az akut tünetek megszűnte után a-kezelést a leg
rövidebb időn belül im.- tetracyclin·készítmények 
adagolásával kell folytatni. 
Gyermekelt esetében 2-4 alkalomra-elosztva test· 
súlykg-onként napi 0,01-0,02 g adagokat alkal
maznak._ Ezekben az esetekben is amilyen hamar 
csak lehet az im. kezelési m6dra kell átt-érni. 
I ntramusmUaris k~elMtnód: .. . _ . 
Az amp. tartalmát használat előtt 5 roffizioléigiás 
oldatban, steril desztillált ~ben vagy l %-os pro
kain-oldatban· kell·_ feloldani. Az oldatcit jól_ össze 
kell keverni olymódon, hogy_ az üvegcsét _fi:.két te
nyér között ide-oda forgatjUk. Az injekciót B glu
tealis izomba kell fecskendezill {felváltva jobb és 
bal oldalt). A készítményt nem tanámOS Oldot-ti álla
potban tárolni,:de szükség esetán hűtve; :f-5 °0-os 
hőmérsékleten 24 óráig elta.rtható. -:-:- Óvakodni 
kell attól. hogy az im_.· célokra szállt inj'ekciós .oldat 
a venába jusson! 
A ·24 órás im; összadagok megegyeznek az· iv. úton 
alkalmazott adagokkaL 

Egyszeri im. adagok:. 
-felnőttek esetóllen 5().-clOO mg 
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......:.. ·gyermekek eseM ben: 1 ~veri aluliO rng; 1 ;.:_5 ~ves 
gyermek 20"lng,.5 éven relül30'mg.' '. . 
A gyer-mekek. napi ös~ja_ JO_,mg-;-:2~"-~gf_tést· 
súlykg~orikéUt 2 v.agy 4 égyenlQ .~Jtgl?~Il•,. _ :' · 
A _kezeléS_ időtai·tama 5.:.......,..7_PitP•' d~ _a _Jilib.ikai.-tüne· 

. tek; ~~gs'ziíp~_e_ ~:t~ }p.~g :ii,ÜYáP1?~,-k~t ~pig;-:k:ell al
kalmazni a szert. A kezelést.C3·szor JD_eg_Jtall_ismé· 
telni, _a B:ezelési periódusok között __ pedig 4-7 napos 
szüneteket kell tartani. · - --- · - ·-

Mellékhatások: -AZ iv. kezelés_ után· gastrointestinalis 
tfuietek léphetilek fel:,-.hánylli;; hasmenés (leggyak
rabbari ·-a,-,_,k~zeléiW:·k:övető-:~6 .. napmi),- állergiás 

··ttihetek:''(iitkáhbattitépne~-fel,-- a szer--adásának be-
Szüntetése -után· ·pedig- -rövid- időn- belül eltfumek), 
bélfLórával kapcsolatos zaVarok; ritkán cyndido· 
mycosis következtében kialakuló dysbacteriosis, 
rezisztens'- staphylocooons-törzsek · -fellépte figyel
hető-meg. 
Az im. injekciók- adása esetén egyes· esetekben az 
injekci6 beadási helyén- átmenetileg-· fájdal01nérzés 
léphe-t fel. -
A mallékhatások elkerülése céljából tanácsos a tet
racyclin: adá:sa· mellett B·kómplex -csop·ortba tar
tozó vitaminokat, esetleg K-vitarnint_-~-Sied_etni, 
továbbá élesztő·, aludttej vagy joghurt fogyasztását 
előírni ·a betegeki::tek. Calldidorilycósis. ellerf NySta
tin-- vagy más antimycotikus --gyógyszert kell- alkal-
mazni. 

Megjegyzés;_ l-BP!~ Csak'--vén~e __ -:adható: ki; égyszeri 
- alkalommal. -

Csom8.golá,S: _l üveg (100 .lllg im.) 2,_: F-t~ 
. l üveg_ (250 mg iV.) 2,50 _Ft. 

(Szállitjá: Pharinachlm, So:fia) 

TETRAOLEAN . " . 
inj.lOO ing im.; irijc 250mg iv. · 
ÖSsUiétel;_ l Pórarll]:nilla (i~~ -~~~)'_ 70 mg· f.etracyc· 

lin:. hydrochlor., 48 mg olean(}oJ:i:tyoin. _p1_1osphoric., 
44 .mg _no~ocaiJ?_· hy4t"ochlor.,_22_6_ -mg acid. _ffSCor· 
bi:Dic.-ot·tartalmitz. ·- ~- __ ._ · 
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l porampulla (iv. céh:a)_l7~ :tri&" tetracyclin. hydro
chloric.,_ 120 mg oleandomycin!_ ·phosph., 1000 mg 
acid. 8-scorbinic.·~ot tartalmaz.... - -

"'"·! _J __ 

Javallatok: HatS.sspektruma kiterjed -a tetracyclin~ 
érzékeriy Gram·pozitiv_ és __ Gram-Il_egatív _baktériu· 
mokra, rickettsiákra, Spirochaetákra, riagy viru
sokra és -az Entamoeba hy'stolitica prötozoonra, 
valamint az oleandomycin-érzékeny.pneumöcoccu· 
sokra, staphylococcusokra és streptococcusokra és 
egyes Gram-negativ baktérirunokra ... _~~al
mazása a fenti kórokozók álthl kiváltótt- fertőzéses 
megbetegedésekben, főleg kevert fertőzésekben 
javallt. 

Ellenjavallat: Tetracyclin-érZékeny betegeknek, vala· 
mint súlyosan leromlott betegeknek prolongált al· 
kalmazása. ellenjavallt. 

Adagolás: Iv. alhil'Yl'l.aZásra 250-. mg~os porampulla. 
Tartalmát. 25 -ml steril bideszt. vízben oldjUk fel. 
Az l %-os oldatot lassan-injiciáljuk iv. (10 ml olda
tot legalább 5 perc alátt), csak akkor; ha cseppin· 
fúzió -nem- vihető -keresztül. Cseppinfúzi.óra az 
l %·o_s oldátot :fiziológiás konyhasó•, sz6lőcukor
vagy·Ringer·oldattal higítjuk 0,1%-ra. Az infúzió 
sebessége legfeljebb 60 csepp/perc. 
Felnőtteknek: át).agos adagja 500 mg naponta két
szer, 12 órás -időközökben. Maximális adagja: napi 
4-szer 500 rng 0 órás időközökben. 
Gyerinekeknek: testsúlykg·onként hapi 15-25 mg 
2-4 egys?.eri adagban, ö-12 órás· időközökben. 
Im. alkalm.azásra. 100 mg-os porampulla. l poram· 
pulla tartalillát 2 ml steril deszt. vízben- vagy _fizio· 
lógiás konyhasó-oldatban kell feloldani. ·Felnőttek 
napi adagja enyhe és közópsúlyos fertőzésekben 
-~tl,ag _?00-300 mg,_ 100 mg-os adagokban 8-12 
oranken t . 

-Gyermekek napi_adagj8. testsiüykg:.onként.' 10.....:..25 
mg két, vagy-több,részre-elosztva;' _ 

Mellékhatások:· MiJit.· iö-gyéb tetracyclin-készitinények· 
nél. _Az_ ·<)lmiridoni}rcin h~atrioS ~~golá&a_~á.jfunk· 
ciós rendellenességeket okozhat, ·ezért l~ napon túli 
kezelés esetében a májfunkciót sZigoröan'·ellenő
rizni kell. 

Megjegyzést Ifj ;.'fl Csak vényre adható __ : ki egyszeri 
alkalomn;tal. 

· Csomagolás: ·1 amp~ :lűO mg (im.) 3,--Ft: 
l -amp; 250 mg (iv.) 8,10 Ft; 

-{Szállitja:· Pharmachitn, -Bofia}' 
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TETRAOLEAN 
por szirup készítéséhez 
Összetétel~ l üV~g -l, Ű 28--~ tetracyclinUm basiclim éS 
- 0,664-tri!W6tyloleandomycinumot tartalmaz, ízesí

tett_, cúkorkeverékben. ·--: 

J~~aDatokJ Iá.ád TetraOfu.n--inj~·náJ.._ 
EllenjavaDatok: Túlérzékenység a hatóanyagokkal 

szemben~ veseelégtelenség, leucopenia.,·- mycosis 
{~~t~e_ a ~da~my~sist} .. 

Adagolási · Allm!niazáa_á.: előtt -40 _rill- yizzel-lúgitVa, az 
üveg tartalmárt ·annak-~-'teljes·- feloldáSáig ráZzuk. 
Minden használat előtt·aZ:üveg-tartalinát ismételten 
jól fel kell ráznL Egy: ri:Jl szuszpenzi6ban kb. 0,025 g 
hatóanyag-keverék- van. 
A gyermekek napi adagja testsúlykg-oilként 0,02-
0,03 g hat6anyag-keverék. (Pl. egy 10 kg SÚlyú 
gyermek részére 4-szer naponta 3 ml s2irup adható.) 
A kezelés időtartama--általában· 5--,-7, igen ·ritkán 
legfeljebb 14 nap. 

MegjegyZés:·~~ Csak vényre adhaió ki 'egyszeri 
alkalommal. 

Csomagolás: l üveg (30 g) 6,20 Ft. 
(Szállitja:-Phannaohim, Sofia) 

THYRANON. 
tabi. .. 
Összeiétel: i· tabL 100 mg thyrébidea-:POrt tá.rtalmaz. 

Javallatok:· Hypcithyreoidismusban _az- enyhe esetek·-
t51 a legsúlyosabbakig.; myxoedema, cretinismus. 
. 4~po,~,~~~· ~ "})eleértv(': a hypophysaer_ eredetűeket is 
(~yst~phlá_.·adiposogenl't~U'sJi~~gyerm_ek~k<testr~és
szellemi: fejlődési zavaraibaJ:l; hypothyreoidismus 
tüneteiben :fellépő mensiru:a.tiÓs zavarokitál. -

Adagolás& Adagolá-sát minden egyes esetben egyénileg 
kell megállapítani. 
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A kezelést általában alacsony adagokkal kezdik 
(csecsemőknek 2-8 hónapos- korig -napi--6,5_ mg, 
gyermekek naponta-12Ahng-t_ót25 mg-ig, felnőttek 
37~5 mg-t61'76' m:g~·ig)" a_napi_ada.,g fokozatoo emelé-

t 

j 

--j 
---------- -~-=;:-.!---

sével az optimális adagig, a pulzusszám ellen6rzése 
mellebt. 

Megjegyzés: ~ CSak vényre adható ki egyszeri alka
lommal. 

Csomagolás: b. 100 tabi. 10,90 Ft. 
(Gyártja: Organon, Oss) 

THROMBOKINASE 
tabi. lO mg, reagens prothrombin-idő 
meghatározására 
Ö88Zetétei: Tartalmazza az aktív aiVadáBfaktort, 

amely kalciumion jelénlétébeit. a· prothrombinnak 
thrombinná való átalakulását seglti elő, 

M~j~: Szakorvosi rendeilSintézetek (gondozó
mtézetek) költségvetésük terhére szerezhetik be az 
őket ellátó gyógyszertárakbóL - Vényennem ren-
delhető. . •, 

Csomagolás: 10 X !O mg tabi. 14,90 Ft. 
(Gyártja: Solco, Basel) 

TOPOSTASIN · 
por 
Összetétel: l üveg 3000 E marhaplazmából kivont 

thrombint tartalmaz. . 

Javallatok: Felilleti -vérzések és- sziVá.rgó --vérzések ke
zelése--a sebészetben~ urologiában, fül-:--orr-gége· 
szetben, nőgyógyászatban stb. 
~bb erek vérzései Toposta.sinnal rögtö;n ~
plthat6k. Nagyobb vagy közepes véredén~ lekö
tésekor a . Tapostasin gátolja az utóvérZéseket . 
A reakció meggyorsításával 8. képződött alvadék 
megszilá.rdul és sietteti a tartós sebzár6dást •. Külö
nös jelentősége van a_ Topoita&nnak haema":Philiás 
betegségek vérzéseinek csillapí_tásában.-

~almazás: ·~A 300 E TopostasiD.-szárazanyagot tar
talmazó üvegcs6· tartalmát a kezelendő sebterület 
nagysága és a vérzés~ intenzitása szarint 5-20 ml 
steril oldószerben (pl. steril desztillált vízben. fel
oldjuk). A thrombin-oldat hűtőszekrényben tá-
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rolva csak 12-24 óráig.-tarthS.tó'eL'A'Topő#tasin
oldat tampon, spray vagy öblítés forroájában'-'al.kal~ 
roazhatö .. Spray _ ~kalm,azá,sakor _előrcöleg- ~l kell 
távolítani a kiömlött vért, hogy az anyag :a sebágy-· 
hoz jusson. Üregek vérli'.é;;e'~setébcn a?-nk 'l'o:posta
-sin oldattal felt0ltBrid5k-:!?S- _t_öbbsiör 'ki<,>blft(mdők. 
Hólyagvérzések kezeléséTe egy 'Topostasin üvegcse 
tartalma 20-50 ml, deszt. vb;ben oldva alkalma
zandó _a lehetőleg teljesen'. ,_kiUHt~tt: hólyagban: 
A·_ ke~lé~ _ugy~naznap és- _ha kell ,_a 4-övetke.zt? na
pokoli '1-2-SZer hasónlÜ" -m?9-0ú_,Irlegisrf!~te}jük. 
Itectum-vérzések -t;~set_ében TopOStRsin~.oldattal be~ 

__ 9P:f4st_végzünk. __ -. :.,---_--·'·;_> "" ":· 
Meg:jegy$: ~ Üf!ak ;V-ényr;e.:a~tó ~i egys~~~~L_a]Jr9._

lommal: :----·Az orvos_:aJ>:_lror~p.<J~}he~il,-ha.azt ·a terü
letileg, illetPleg szakmailag_ iq.etékes _ fekvő_~e_teg
ellátó _osztály, szakrendelés '(go_:g.do~) --siakoiVOsa 
javasolja; · ·-· · · ---

Csori:iagolás: l üveg {3000· g) 19,40 Ft. 
(Gyártja: Hoffmann la R-oche, Basel) 

TOSMILEN 
szemcsepp 
Összetétel: l üveg (5 ml) demecariuiú~-brolli: :-0~'5%'-0S 

viZes oldatát tartalmazza. 
Javallat: Akut _és krónikus_. primaer_ glaucoma._ Sec~-

daer glaucoma ·egyes ·formái: ___ M:aximáli~f?ni()sis lét-
rehozása~ Vascularis kórli:.épek- {a Veiili ·centralis 
retinae- thromQqsisa) esetél:u,m_ l)a;!f!istalaJJ.. 

Ellenjavalhit~ _Astbina- bronchiale;_-.. gyolllőr~- éá -.. bélfe· 
kélyek, az emésztőcsatorna iqgerállapotai; :~brady~ 
cardiás szívfrekvencia·zavarok. 

AdagOláS,:· AZ · C?Ptllqális_ 'individuális, ·adagot(-és '·a. be~ 
-~·--cséppentése~ _-közötti.-időközt __ e_seten~rlj; -~_en~ meg_~ 

·: álla_pitani._ ·Első ·.alkalma.zás~or, ,0,5o/o-qs T_~sfuill:m-------
oldatot_, cseppen:~iink, -- mely ,__:__. fokOzott· parasym· 
patbikus tónw;·_jelei~eset_én_ -Jiziológiá-$ 'koilyhasó
oldattal toVább ~that:ó. -A kivánt koÜCen'tráció 
egyszeri _a,.dagjá:t. mely által~ ban egy .csepp~ 2,4: órán 
-;be)~ csak egyszer adjuk •. , Gyors. egymásutá-nban 
történő becsepegtetés_ -terápiás s_zempc;mtból-_,célta· 
lan;_ sőt k:umW~P., ~Qy~_tke~ében. tú\tJ,dagoláshoz 
vezethet.-, -- -' · -
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Mell.é~tás: Túlérzékenység vagy túladagolás. esetén 
hánymger, nyálfolyás, izzadás, bradycardia. A tü
netek 0,5-2 mg atropin sulf. inj. sc. adásával anta-
gonizáJhatók. , 

Megjegyzés: -·~>ft~ ·'Csak vényre· adható ·-ki egiszeri 
alkalommal. - Az orvos· akkor rendelheti;. ha azt 
a ter-itletileg, illetc5J.eg .. &zakmailag illetek~kvő
betege~tó .o~ály, _ sza.krendelé:s (gondozó) szalt
orvosa JavasolJa. --A glaucom~ betegnek szemé· 
szeti _.szakrendelés szakorvosának-javaslata esetén 
a kezelőorvos (körzeti, üzemi or_vos)--térítésmente
sen rendelheti. 

Csomagolás: -r üveg. (5 :m_l) 7 .--'Ft. 
(GyártJa: Stickstoff·Werke, Linz)-

TOXOGONIN 
inj. 
ÖSszeté_teh l amp. '(_l in) 250 mg· 'b~-[ 4-hydroxi:.:imino

methyl-pycidiiii.um-(lFmethyl]~aether diChlO!-id.~ot 
tarta~z. , 

Jav~lat; K~Ifu.észt~rií~-o-édÍM: növéri~édŐ- -szerek 
okozta,-mérgezés .. , - · 

AdagOlás;· A terápiát.a megfelelő- rBlldeletbeD: előírt 
módcin kell folytS.tni; Enne!<:' dönt&- €.leznÉl' áZ-·futra
venás atropin-adagolás (5 mg 5-10 pereánként 
mindaddig, amig- atropinra jell~z6 pupilla~ás 
vagy cardiopulmonalis jelenségek_,nem .lépnel_t fel). 
Gyermekek atropin-(lózisa 0,5---3. mg, ugyancsak 
9:----10 pe~cenként ismételve. 'A Toxogonin adagolá
sát 5 perccel az-első--atropin-dózis' után végezzük 
ugyancsak intravenásan. Az-adag 250 mg. Ameny
nyiben ez az első dózis terápiás eredményt _})_ozott. 
kétórás időközökben. a, 250 lllg-os: adag 172-sze~· 
megismételhető. __ Gyermekek ToXogOnin~dó_zisa 4-
8 mgfkg. Amennyiben·a mérgeZés beköVetkezte óta 
24 áránál tö:bb idő telt .. el, a Toxogon:in-ter~piáMl 
alig várható eredmény. . · 

Meg'jegyzés: ~ Csak vényre a~tó _ki' egyszeri aTh:a
lommal. 

Csomagolás: 5 X l ml am p. 28,30 Ft. 
(Gyártja: Merck, Darmstadt) 
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TREMARIT.. 
tabi. 

Összetéteid tabL5 mg, 15 mg 9-(N-métbyl'3'pipei'ydil; 
~methyl)·thiöxaten-hydroohlor.7ot_·ta.rta.Ima.z. 

-Javallat~k:· 'A -ParkiiíBon~syn-art.m-a n$lden:-fó~á.ja, 
különösen olyan ·e.setek, amelyekben á tremor áll el6-
térben~-- ·Idiopathiás,·- postencepba.litises,' ·arterio
sclerotikus parkinsonismus, valanüri.t neU:rOplegi
cumokkal kiváltott parkinsonaid tünetek. Arterio-
solerotikuS tremor. -

Enerija~ruhtlok: _ ·::r~él~h:vpqtónia és _ -aitinié.; _vizelet
retentio_ jelenlétében :ve,SZélyes léhét (pL· proatatar
hypertrophia.);· ta.chycar<liáS áZivritmtié-zavarok, 
glaucoma. _ _ 

Adagolás: A kezeléS kezdetén kis---egysZeri ~ókat 
adunk, Dapi 3-4-szer (esetleg 6-szor) 2,5 ing-ot 
(%,tabi.). Ezek az adagok lassan_emelhetők az Op
t~álislill hatékony napi-:ádagig, a~ely- a7; eaett61 
függően . 15-30 mg (szükség esetén maximáJisan 
60 mg). Amennyiben a Tremarilt más antiparkin
st:m-Szerrel- kOmbinálják, úgy-adagja: Csökkenthétő. 
l\:1ás gyógyszeres kezelésről való áttéréskor ·az .előző_ 
gy6gyszer_. adagját eln?dejilleg fokoza.WsfJ,.n : Csök~ 

. ~e!ltjiik, úgy hogy_a két·készitm~y-a.· tgoláSa bizo~ 
nyOs ideig_ együtt: halad; 

Mellékhattis: -Trema.ril~ké!ielfs ·ke~etén ·egyes esetek-
. ben-előfordulhatnak :vegetatív zi:l.varok, -szá:jszáraz.. 

ság, akkomodációs -zavarok;·-enyhe· sZédülés, . ezek 
folyamatós adagOlás in81lett i'EindsZerint maguktól 
megszűnnek, eSetlég átmenetileg az _adág csökkenté~ _ 
sót teszik aziikségessé. 

lll egi~• >!<~ ()<ia)< Y;,!l~~:~~M J!i. cl'n•zeri 
alkaloi:nmal. ~:Az orvos akkor .rendelheti,_ ha azt 
a , _területileg illetőleg 13zakmailag illetékes fekvő
betegellátó osztály, szakre!ldelés _ (gondozó)._ _szak
orvosa javasolja. - Parkin.s()n~kórban és ~_sytldro~ 
mában szenvedő betegnek a kezelőorvos [a körzeti~· 
üzemi-orvos, az ideg-elme szakrendelés (gondozó) 
szakorvosa] térítésmentesen rendelheti. -

Csomagolás: 20 tabi. ·'8,90 Ft. 
(Gyártja: Wonder, Basel) 
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TRIPHTAZIN 
drazsé 
Összetétel: l drazsé 5 mg tri:fluorperazint tariaJmaz. -
Javallatok: Elsősorban a halluciD.atiókkal és érzékcsa~ 

lódásakkal járó pSychiatriai kórképek, ·így a schi· 
zophrenia különböz6, 'főleg pará.rioid'·.éí;' --lmlfucina~ 
tiós formá.i, az involutiós- psychosisak sensitiv-. 
paranoid alakjai• 
Bármilyen eredetű _akut haJlucinasis (elsősorban de~ 
lirium :tremens). 

Ellenjavallatok:---Cai'dialis deoompenaa.th Máj· és 
vesebetegségek, .a -vérképzőrendszer akut megbete~ 
gedései.- Akut alkohol· és barbiturat-intox:icatio. 
Bár teratogenhatásanem ismeretes, nem·l:tjánlatos 
terheseknek adni. 

Adagolás: Más neurolepticumokhoz hasonlóan: .indi
viduá.lisan kell meghatározni, és lehetőleg fokozato
san emelt adagokat adni. Általában ajánlható a,kö
vetkező adagolás: 
A -kezelés kezdetekor 2-3-szor naponta Yz. draZsé 
(napi 5-7,5 mg); késő)Jb felemelhető napi 3-1X2 
dra'T.Sé (15-30 mg) dózisra. A sikeréskezelés elérése 
után a dózist célszerű lassan reduká.lni átlagos fenn
tartó adagra, melykb. 2 X Y,- l drazsé (5-10 mg) 
naponta. 
Különös óvatosság szük.séges, ha ·a Triphtazinií gyer· 
roakeknek vagy. gyengébb fizikurnú felnőtteknek 
adják. Gyermekeknek az átlagos· napi aí:lag az 5 
mg-ot nem haladhatja meg. . ' 

Mellékhzltások: Mint;minden fénotiazin-sZárn:ta.zéknál, 
elsősorban extr~pyramidalis (parkinsonoid) : tüne· 
tek léphetnek fel, melyet a gyors dózisemelés előse· 
gíto Fokozatosan emelt dozirozássaJ és nem túl-ma· 
gas (20-30 mg-nál nem niagasabb) fenntartó·ada
gok aJ.kalmazá.sánál e mallékhatások elkerülhetók, 
Amennyiben mégis kifejl6dnének; ·úgy- átmenetileg 
ajánlatos a dózist csökkenteni, vagy kiegészités:Irép
pen antiparkinson-szereket. adni, esetleg ·a Triphta-
zin-kezelést rövid időre felfüggeszteni. _ ,. 
Vérképzőrendszeri károsodás igen ritkán fordul elő. 
Kivételes esetben, más fenotiazinoknállényegesen 
ritkábban előfordulhat máj károsodás,-· ezért. a. Vér~ 
képet·~s a :rn:ájfunkci6t !Q.őnként ~llenőri~ ke~ 
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Ha a Triphtazint anaJgeticumokkal,_ bar~ituratok
kal és má.s erős hatású gyógys..-..erekkel ~mbinálva 
adják, a kölcsönös potenciáló hatás miatt kiSebb 
dózisokban kell al.k,almazní.- Óvatosan· kell adagÖlni 
arteriosél~rotikus_;_b~tf3g:eknek! __ A_z _ .t4koho~,;hat~t 
P,9~J:\CÍrOZ~·:·N:!V~!. -~~:t~~~-~~~-~--h~~ésú~. :e~fedheti 
egyes nagy·_d_ópsban adott_gyógyszerek.toxikus ha
_tásait és _ily módón_ nehezíti_ egyes kórképek_ (agy
tumor, intestínáliá obstrukcló)_: diagnúzisá.t. 

Megjegyzé:s:-1>!4~-- Csak ;vén:yie ad:ha:tó -lu'.-:Az orvos 
rendelkezése szerint (legfeljebb három a1k:alóinmal) 
-ism_ételh_eJő_.,,~,-~,,.a, s_za,lp:-endelés -. (gondoiló) -szak

:·:-: -b:f.vosá ·rérid~J)ie:ti,---ak:i-·a :.gyógyszer::'-ja;yá.lla'tai-- sze
'-. ;]'intj_- betegség. _esetén , a beteg. gyógys'Zerrendelésére 

területileg és szakroailag illetékes.:- -

Csomagolás: 20 drazsé 3,60 Ft.· · 
· "(Szállitja: MedeXport, Moszkva) 

T ROBICIN 
inj .. 
Ö~~tétei_: ·l ~p. (5 .ml} 2_-g S~iino~ycu't.-ot tm;tal
-~az _.vizes __ szu.s~ilzi?ba.n., 

JaVallaí:Ok:- Neisseria'gonorrhóea által okozott-fertő
zések férfiakon és·nőkön egyaránt. 
Syj:iliilis keZelésében_ -nem--javallt! 

Eíi~njaVallalO)(~: JW:_á.S ~ógyS_Wie1iliei )~~~Dl6~:~ 'l'ro
bicin alkalmaZása _is_ elle;njayallfi _.előzőleg_. t4Jérzé-· 
~enynek talál~- e~ne~~t To_v!Íbl?i k~ai- _bizo

_:nyJ;tékOk hiá.:nyábari. egy8rilóre ellenjavaut-terhesSég 
'_·_'~latt-és újszülöttek kezelésében.- " 

··--_ÁdagoJtis::F~ak lX 2-g '{5 rl)_~.---mélYm~.-.~ glu-
.,, .. teus~izomba •.. ;:,.,,~,"" t;~:~--'-"' : ,_,, ... ~ ,,~· 

-N9_knl;1k-.lX~ g-(-10--ml) ugyan_csak aJarizOrnb~, két 
·: helyre-·elosztva. 

· ~'Me*ékhatá.s~k:- s·zédill.éS, hMying8t; ::hideifá.Z~:és az 
'. esetekitek 1%_-a alatt azilljekció helyén ényhévagy 

mérsékelt. erősség·ű helyi izgalol'IÍ; ből-kiütéS, láz, fej-
~ájáá~> - ' 

_l_\Jegjegy~~;, .~~ S_Z~k:orvosj_ xe11clelóill~etek _(gon~ 
_dozóiQ~zet-ek) köl:tségyetés:ük t~r}lére -szerezhetik 
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be az őket eJ.látó gyógyszertárakból. - Az intézet 
keretéből kell térítésmentesen kiadni a- bő.r- és 
nemibeteggondozóban gyógykezelés alatt álló nemi 
betegnek. - V ényen_ nem rendelhető. 

CsonÍago1ás~ l X 2 g + oldószer 20,50 Ft: 
(Gyártja: Upjohn, Pulll'S-Belgímn). 

ULTRACORTENOL 
szemcsepp, szemken5os 
Összetétel: l ·ml szemcSepp 5 mg prednisolon. ace

tic.-ot; 
'1 -g 'szemken6c.s -5 mg prednisolon. trimethylace
tic.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Allergiás conjunctivitis, conjunctivitis 
vernalis, skrofulitikus szemgyulladások, acne-ro
sacea-keratitis, interstitiaJis keratitist3k. Uv6itis. 
SzaruhártYa·affektióknál és szaruhártya-:kompli
kációknál egyidejűleg antibiotic:umokat is _ alkal-
mazzunk. . 

EllenjavallatOk: A. szaruhártya_ sérülései és uiCerasus 
megbetegedései (kivéVe a fent említett-eket), kü:lö
nösképpen :.rirusok és baktériumok .okozta fel-tőzé
sek (pL herpes simplex). ilyen esetbell_;ti. a~;jnfek
ció .rosszab bodása és esetleg a cqrnea_-_Perforációja 
18ll8tségeS. A kötőhártya és szemhéjak :_génnyes, 
nem kezelt fertőzései. Renalis krónikus '.blephari-
tisek. ~ 

Adagolás: A szemkenőcsöt naponta többsZör a.- Szem
be juttatjuk, ill. 1-2 cseppet akönnyzaoskóba·csep
, pen tünk, vagy napközben Cseppeket· és este a Szem
kenőesőt alkalmazzuk. 

Mellékhatások: A corticosteroldok alkalinaiá-sa a 
szélnbi:iri elfedheti, aktiválhatja-vagy súlyosbíthatja 
a fertőzést.- Amennyiben ·rövid -kezelési idő· után 
nem köv8tkezik be ·látható javulás, :ináé -'t-erápiát 
kell alkalmazni. Miután a kortikosteroidók fokoz
hatják az. intraocular,is nyomást és_ ezzel glaucomát 
idézhetnek el6,. többhetes ·kezelés esetén a szi3m
nyom,ást id6közönk~nt ellen~rizni kell. 

Megjegyzés: 1-B Csak vényre adható ki egyszeri.alka
lomma-1.-- Az orvos akkor rendelheti, ha az~ ·aterü-
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letüeg, -illetőleg· szj1km_ailag illetékes· fekvőbeteg
ellátó osztály, szakrendelés· (go:údozó) :szakbrvo.\)a 
ja'Y8Solja. 

CsomagoláS':··:Q-íl::íl'~zeíncSépP'_S,_90 Ft;· 
_ 5 g sze~~nő_cs.-JO,lQ :E_'t;, · 

(Gyártja' Zyma,'Nyon) 

URO~RO - _ 
inj. 60% (iv. kontrasztanyag) 
lls.zetélek l amp. (20 ml), N,N'·diacotyl-3,5-dia;mi

no_~2,4,6-trijodbenzoesav- ::-na.trium- és ~methylglu
"ca.nrlns6, ~rékének QO%-os _-vizes' -oldata. (Jód
tartalma 5~,9%.) 

Javallatok: .-I v. -urographia, angiographia. 

Elleiljávallatok: -JódtúlérzékellYség. 

.Áfh.golás:. Közepes adagja ~ogra~hiához felnőttek
nek 20 __ IPl,. _ _i:ia.t?Jko~k 15 n;U, gyermekeknek 
10 Ini, csecsemőknek 5 ml. . 
Urographiához a _kontraszta.nyagot testhóméraék-
letre melegítvé lassan, kb; 3. perc alatt feóskende
,zik_- bé' i_v. AZ_ első felvételt legcélszerűbb- a beadás 

_ ·utári 5~ lO_perccel, a; második felVételt 10-15 perc-
cel-késziteni.· --- ' 

- .Angiagr_Spliiálioi _a-rin:ál_ riagyobh 'iroriCenb:á,CÍóban 
a]]{aJ.inaZzuk~ , mitiél kitéi-jedtebb é:rterületét vilá
gitUnk át; ' 
:Érzékenységí teszt: tesztként a teszt-amPullábá.n 
lev~.:~· rhl.kontvaszta.nyagot legcélszerüQb -íntra
vellásan._beadni, majd 3---:-5 percig_ -várni -kell;_ mfg 
az_ esetle~· túlérzékenységi _tünetek -nem 'jelent-
keznek~ - · 

_ 1\l~~~-~-t_"·~~yhe-. _s~Í>jektiw ___ tU,U_ete_k::._ ~· 
rosszullét. ~tW.n jelenthzik. Ezek a beaaáS -sebeS- .. 
ségéne~--csö1ckentése ;vagy. rövid megszakitása kö
vetkeztében~gyorsan lezajlanak. Túlérzékenység el
vétye el6for.<l~t. 

Megj~' · >i<. S~akrimde!ések · (góiu!ÖzóinMzeték} 
költségvetésük terh~re szerezhetik_ be $z Őket el
látó gyógySzertárakból.- Vényari nem rendelhető. 

Cs~magolás:·5X20-ml a.inp._ -60%-21,40·Ft · 
(Gyártja.: -Bracco~ Mila.no) 
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VAGOTHYL 
oldat 36% 
Összetétel: 36 g. -acid. polymethylen meta-cresol

·sulphonic, aqua dest. ad 100 g. 

Javallatok: Nógy6gyászatban: húgycsŐ- Ós méh~'erosio. 
Trichomonas eredetű pudendum- ,-és -·b:íW"~
dá.s, hüvelyváladék, hüvely-pruritus, 'diagnosZtika-i 
méhüreg-abrasio vagy méhpolyp-excisio utáni vér
?..ések. Elektrokoaguláció utáni sebek gyógyulásá
nak meggy_Ors_itása. Mellbimbó berepedése. 
SehW-etben:: __ -_harmadfokú_ égéSek, lábszárfekély, 
rosszul gyóÍYuló atoniás· sebek, enyhe_- _Vérzések 
szüntetése, túlzott sebsarjadzás, anus-repedés. 
Gégészetben.-: szájgyulladá-s, aphtha, fogfnygyulhulás, 
ekzema a kiilső hallójáratokban, orrvérzés csillapi· 
tása, mandulaműtét utáni Vérzé-sek. 
BIJrgyógyászatban: condyloma aouminatum . 

Adagolás: Az erosiól~at a koncentrált· oldaÚal heten
ként 2--3-szor 1-3 percig tamponozzu).{; A _többlet
oldatot a hüvely ép részeinek megszáradása után 
száraz tamponnal elt~volitjuk. · 
Hüvelyöblítésre, vérzések, égések és -fekélYesedés 
kezelésére az oldatot hfgftjuk, l'--3 _kávéskanál ol-
datot l liter melég vizbe. - · -

Megjegyzés: ~ Csak vényre adható ki~ Az orvos ren
delkezése szerint (legfeljebb három alkalommal) 
ismételhető. - Az orvos akkor rendelheti, ha azt 
a terüle~ileg, illetőleg szákmailag illetékeS fekv6-
betegellátó osztály, szakrendelés (gondózO) 'sZak
orvosa javasolja. 

Csomagolás: 250 ml oldat 29,40 Ft 
(Gyártja: Polfa, Warazawa) 

VASOPRESSIN 
orrspray 
ÖsszetétCh l ml oldat 0,1'85 mg lysin"8~VS:scif:Tessint 

tartalmaz. 

Javallat: Diabetes insipidus 

Ellenjavallatok: Szivkoszorúér-megbetegedések. és 
epilepsia. eseMben _ Qsak különös óvatossággal al· 
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kahn_azható. Óvat.osan alkalmazzuk olyan ésetek-· 
b?n, IS, ahol még kisebb yérnyomásemelkédés :Seth 
k1vanatos. Magas adagokban a Vasopre;sin cs···k-
l t'- ·'l ' lU. _ 0 

1 
{:'?n l a me~l vere.lli;l,tását, -ezért terheséknek 'csak 
• us adagokban. adható . ...,...- Cyclopropan:narcosis-

. l;tan-_ne_ adjuk •. 

!dellékhatás: Nagyon- ritkán orrnyálkahárt;a~izgal
mat okozhat. 

Megjegyzés: lf4 ?sak vényre_ adható ki ~gyszeri alka
lomt?al. - D1abetes insipidusban szenvedő bete . 
_n~k.a_-kezel~Orvo:; {körzeti, gyer~ékk_örzeti üzer~i 
gzy_?s stb.) JtOrháii__jáy&sfut alapján té1;íiésm~nteSen 
rendelheti. -· · ·- ' 

Csomiigolás: i üVeg (5 miy 17 70 Ft 
(Gyártja: Sandoz, Ba,sel) ' 

VEN O R UTON 
kapszula 
Összetétt;I:- i kapszula 300 ~g o-(beta-hydroxyaethyl)

-ru~oSid.-ot.tartalmaz. _ 

Javallii.tok: Praev~ric_osisos:úllapotok, -ki.fejezett:~-issz·w 
e:e~, "t";.rhességt VISszerek. és .aranyér. _A visszér
kU:~Jlo~es folyamán ?ekövetkező kompolikációk: 
fel?J-eti thrombophleb1tis _és. következményei. Tro-· 
PJ;illrus_ zav_arok, varleosus -_fekélyek és börgY:uJla
dasok. AdJuváns a sclerotizáJás ellen visSzé -
operációknál, aranyérnél és komplikációimÜ · p~-
raesthesiák. - ' 

Adagolás; Lökésszerű adagolása: naponÚt 2Xl-]t~p
szula; fennta::tó a~agja: naponta l X l kapszula, 
~ vagy tobb héten keresztül, mindig .. étkezéi; ko z ben. -- -_ · __ _-__ 

Megjegyzés; ~~ Csak vényre. adható ki-· ·egySWri 
alkal~~al-.Az ?rvos akkor rendelheti,- ha._ azt a 
a területileg, illetőleg szakmailag illetékes fekvő
betegell~tó os~tály, szakrendelés (gondOZó) Szakw 
orvosa JavasolJa. 

Csomagolás:_ 5_Q _kapszula 31,80 Ft-. 
(Gyártja: Zyma, Nyon)-
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VIDRAillYCIN 
cseppek gyermekeknek 
Összetétel: -,l ml _ -~~ mg doxyciclinumot tartalmaz . 

Javallatok: Pnéumonia és_ egyéb légúti fertőzések. 
Uragenitalia _ fert5zés6k. LágysZöveti _fertőzések: 
impetigo, furunculosis, cellulitis; · tályóg, fertő~itt;.t __ ""~-
tr'aumás és postoperativ sebek. (Lágyszöveti· fer- · 
tőzések kezelésében. a javasolt sebészeti eljih·áso-
kat el kell végezni a Vibramycin~kezelés méllett 
is.) - Klinikai. felhasznaJ.ási··területe egYébként 
áZono's a t.etra-oyclin~származé~Okk~l. -

Adagol_ás: A jav~lt_ adag 50 kg alatti -~~y~ gYfJr· 
- mekeknél '4 mgftestiSúlykg ·(egyetlen napi ·adagban 

vagy két adagra elosztva)' a kezeléS elSő napján. 
Ezt követi a 2 mgftestsúlykilogrS.mmos adag a kö· 
vetkező napokon. Súlyosa.bb . fertőzésekn~l. 4: mg/ 
testsúlykg-ig terjedő napi adagot adhatunk- (l ml 
10 mg hatóanyagat tartalmaz). 

Mcl!ékhatások: Hányinger, hányás, diarrhOea, ~vagi:.. 
nitis, valamint allergiás természetű·; dermatitiq, 
urticaria és ritkán anaphylaxia is . előford~at. 
Glossitis, stomatitis,. proctitis, onychO~ysis és kö· 
römelszínezö-dés- is elOfordulhat néha- a-' -te_trMy'clin· 
terápia alatt, mint más antibioticumoknál--is. Ha 
l!lás mellékhatás,_-egyedi idiosyncrasia v:agy aller
gia jelentkezik, abba kell .hagyni adagolását •. 

Megjegyzés:' ~+' CS~k_--vériyre adh_átó Iq_ egyszeri 
alkalommaJ.. - Az orvos akkor rendelheti; h8. azt 
a területileg, illetőleg szakmanag illetékes fekvő
betegellátó osztály,- szakrendelés (gondozÓ)_ szak
orvosa javasolja~ 

Csomagolás: 10 n~l U;50 ~t .• 

VICALIN 
tabi. 
Összetétel: l tabi. 0~35 g bism •. subnitrie-, 0,4 g mag

nea. ca.rbonic., 0,2 g natr. bydrocarb., 0,25 g cortex 
frangulae, 0,025 g .rhizoma·calami, 0,005 g-khellin, 
5 g rutin.-ot tartalma.z. 
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Javallatok: mcus ventriculi, ulcus- duodep.i,_ ulcus 
jejunü. Gastritis chronica, h~ehlor~~-·- P_y~. 
lorus-spasmus. Neurotikus-gjfomorpanaszok. 

Adagolú: Átl3go~- 'a.ditgja 'rutponta 3-szbr f-.: .. ..:2 t&b
- lett_a étk~zés :utá,J;t, 1ehetőleaJI!.D8Yos,. v!zzel. · _ . . ; ·mous -veótliÖWi;- duodeni esetán ~lszerű ~8 he

téS kúrában folya.iüa.tOSa.D._ alkalmazni, majd, a ke
zelést- l 46napos szünét közbeiktatásával megis-
mételni. - .-- -. 
VicaJ.inn8.1 együtt ne_ adagol]~ atropint :_vagy más 
Secre_tio-csökken~ .készítményt~ . , , 
A tablett!'i~ ~~é ;~at:t a-~et __ .. fekéf.ére,, zöldes-
feketére sZfuez6dik.' '- - -·· . 

_ · Mi;gj~: ~ \Téiiy_it~lld~(~gy _aí.kat~nlnl~! i~gf~lJ;bb 
· a legkisebb gyári csomagolás vagy annak megfelelő 
· -mi:mnyiség. adható. ki. 

CSomagolás: 50 tabl 3,70 Ft; 
(Szállítja: Medexport_, Moszkva) 

VINYDAN 
viniléter' 
ileszetétel: 100 ,Dl-'-ént 96,5 ml div;inylaether, 3,5 ml 

'- -a.e~hy~hol_._ a.bsol., "1,'1. mg . phenyl-o:-na.phtyl-
amin~ ta.rta.lmaz.: · 

Jávall8lok:- -Bódu1at~D.ar0osis" 'kivált-ása. ,-Mirideri- rö-
vid- '-'- félóránál nem :hossZabb ._:...:.: narcosis kisebb 
· SebésZi'be~vatkoZások-el végZéséheZ_ a s~észetben, 
-nőgyógyászat ban;_ fogsebészet ben; tö.r:ések és fi ca~ 
mok ~ely:r;eté_telé}J_ez_~ 

EllenjavallatOk: Súlyos- májbajok, (hepatitis,·- cirrho· 
sis), görcskészség, hypoxiás állapot.'·~ 

Adagolás:- A -bódula.t-naroosist .. leginká.bh .. ny.ílt.;.esap~ ___ 
pentő módszerrel végzik a szokásos nyi~ott .. álarc 
vagy géz felhasználásával. A szemeket vedew kell. 
Cseppszám percenként 40-60. Teljes narco_sishöz 
általában altatókészüléket haszná1nak. Mintl10gy a 
divinilétBr-riárCosis időtlirta.Ínát niaxiri:tum 30 perc
re kell korlátozni, 8. teljes- narCősisban- bázis~Iiár· 

· cotieum-szerepét tölti:.be. _A Vinydan-túladagolás 
jó_val elóbb __ észlelhető _a lég~sben:, mint .a--karin~ 
géshen. 
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MegjegyZés: ~-B Szakorvosi rendelőintézetek (gondo
zóintézetek) költségVetésük· t-erhére szerezhetik be 
az őket ellátó gyógyszertárak ból. - .Vényen- nem 
rendelhető. 

CSomagolás: 10 X 25 ml 84,90 Ft 
(Gyárlja: Lundbeck, Kopenhaga) · 

Y O ME SAN 
ta b L 
Összetétel: l tabi. 0,5 .g N-(2'-chlor-4'-nitrophenyl)

-5·chlorsalicylamid.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Taenia. saginata, Taenia solium;' Diphyl· 
lobothrium.latum. 

Adagolás: Tartós obstipatiós betegnél a bélkiürités
ről kezelés előtt gondoskodni k~ll. 

Felnóuehnek: 4 tablettát könnyú reggeli után fino
man elporitva bevenni s_ utána- vizet inni. 
Gyermekeknek: 6 éven felül, mint a felnőtteknek. 
2-6 éves korig 2tabL~ 2-év alS.tt l-tabi:_ 
A féreg gyors és leheMség szarinti egyben Való ki
lökődése után ajánlatos erős haahajt~ bevétele. 

MegjegyzéS: ~ Csak vényre adható ki egys·zeri alka
lommal. 

CSomagolás: 4 tabi- 11,10 Ft. 
(Gyártja: Bayer, Lewerkusen)_ 

ZINKUNDAN 
kenőcs 

Összetétel: l üveg (25 g) iO% Und6cilénSaVat~ 10% 
cink-undecilenátot, 10% , szalicilanilidet :tart,almaz 
lemosható ken6Csalapanyagban. 

Javallatok: -nerm_atophytonok és, sarjadzó--gombák, 
különböző Candida-fajták okozta bőrelváltozások, 
idült lábmycosis és a körmök gombáa fertlizései, 
igy mycosis interdigitalis~ c_andidiasis cutis, :tri~ 
ehophytia superficialis, pityriasis versicolor, Kauf
man-Wolf·gomba okozta· OnychomyCosis pedis 
etmanus. ' 
Eredményesen a]Jwlmazbató erythrasma és é~b 
goinbás blSrfert6zéSek esetéii ·is. -
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Ad~ol~;_A. ken®söt ).la.ponta_ kétszer kell .vékonyán 
'f~lk~nni-:a fertőzött -bőrfelül.e_tre. A ke_zelést -a fer-

.; tőzés;teljes niegszűnéséig,.kell- folytatni,-n).f9ly_ átla,.. . 
gosan -~4_· hét. _Makacs, -terá.piára_-rezisztens ese· 

1!::~~=~~- a J~~~~st ~ise~o-fulvin s~~sével 
Zinkprot-insulinnal "történO' égyidejü- vagy egy
másutáni alkalmazáskor túlérzékenységi próba 
végzendő. 

Megjegyzés: Vény nélkül egy· alkalommal legféljebb 
c--a l~g~bb~ti csomagolás;v~gy .annak megfelelő 
=<lnriiffiég adható ld ' 

---,CSomagolás: .l üveg, '4,-:-:-- F-t~_: 
(Szállítja: Medexport, Moszkva) 

Killföldi insulin•ktlszítiJlények . 

Re~elését_-'a'20j 196_7 (Ei(;. IC 1_if;J Si. UtaSítMsZábál~ozza 
{lááci 67 4. ~i~lOn.) .Beszerezhetók·~- 50'1. sz. gyógys_zertár
b·an~ -1051 lJu!f,ape;l,, __ l)oroÚy:X--u~ 13.-:-

INSULJN NQVO 
Kristályos insulin o1data, ml-enként 40- NE-t tar-
talmaz. - · · 
Sertés- éS marha~pancreasból-készül. 
Gyors hatású sima insulin. Hatástartama _le~l
jebb 8 óra. - - - · ·,_.: 

Javaiiai:: Diabetes mellitus. Coma hyperglykáehrlc~. 
~ ~,h?qk,~~~ráp~r-

' Adagol~: ---lildiV:idüá.lis. :}X' ··betegf.inSulih-szükséglete 
szerint.. -" -;.--_~.-··-:~-~~::·--,; __ .,.~·-'"';""''----'".-L·---"----·---

Csomagoláso 10 ml-es·inj: 400.NKtO;ao Ft. 
· (Gyá.rtj~: Novo, Kop'etihagell) 

INSULIN NOVO·AGTRAPID 
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Többszdr-~~Jl. ál;kri~h~JYgSítOtt , se1;té.$·panc~easból 
riyert ilisulin neutrális oldata, rill·e:ók.~nt 40 NE 
,)iriatályoS~ .. ~rtés:ip.~tilirit_,t&~})hn~,,. ,_, ,;:.... · 
Hatása 10-15 p~r~ccel a ~.ut!ID'_jelentke~ és· 

l 
l 

8 óráig tart. Minden protrahti.lt hatású, !s,emleges 
pH-jú insulin kezdeti hatásának erősítésére,_ vala
m~nt aszokásos Alt-Insulin pótlására alkalmas. 

Javdat: Diabetes meÚitus, coma hype~giYka'enrlcmn. 
Insulinshock · t.erápia. 

Adagolás: Individuális. A beteg· insullil-~leté-
nek megfelelően. · 

Csomagolás: 10 ml-es inj. 400 NE 10,1$0 Ft. 
(Gyártja: Novo, Kopenhagen) · 

INSULIN NOVO ACTRAPID MG 

INSULIN NOVO SEMILENTE MG 
Irisullii NoV~'Actr~pid.-~C: ml-;enkérit- 40..NE_'kris· 
tályos- se;-~s-insulin oldatát. tart$azz&. 
Ins~ l:'r0vo SernUente !-'IC::. közepes~ri_ro_rors ha
tású amo:rf sertés-insulin Semleges -~zuszpenziója, 
ml-en_ként:40 NE. .. . · .. _ .- · .. · ~,: .: _ .. 
Az MC-inzt_ilinokra két tul~jd,Oris~g jell~z?: 
a). Kizárólag sertés~pan~reasból kés.zülne~. 
b).l{romatográ:fiásan leválasztot:l;, tisztítot-t;. alak-

' b8.n_ kf:l:ü)Uek forgalomba ( cs'a1t egy_-anyagO t tar· 
taln:laztiak), il}lien· ered a "m?nóeo;r;nponeuiiJnsu-
lfu,~e1neVé~sük. _ ___ _ · ___ ·_. __ ',;'_ , 

In.s-upfi"Novo Actrapid MC ,izokb8.ii_ az eset~kben 
el5nyös, amikor gyoi-s_an fellépő hátás-ra van 
sziikség. -
_;r~ Novo_ Semileute 1\'IC hatá.startamtt,k§.~pes, 
1~16 óra (maximumát~ 5-10 órán belül 'éri ·el). 
Naponta egyszer, illetve leginkább kétszer'·'BJ.kal· 
mazzák. -

Javallat: ~i~b_etes:-.m~W:tlls._ 4:: aiáb_~~ses,·b,~te~(~tálli
tása insuli:ii-a,-llergia_- v3,gy_ insulin-rezi~zte-poia eseté
ben, vagy inzulin-lipotrophi8. fellépésekor: · 
Intermittáló insulin-kezelés vagy insulin-kezelés 
beállitása újkeletű 4ia.beteáben. 

Adagolás:_. __ )\finden betege_t indjviduálisan,:_. ~
f3;ZÜkségletének megfelelő adagolásrakell beállítani. 
Az előzőleg marha-pa.ncrea~)lól_nyer,t vagy ~r ha----
sertés kevert jns~a1 kezelt bete~k-b~zony9s ese· 
tekbe11- · ·_-kedv:-ez6bben __ .rea.gál:riak ·a .. tisZta ~rtés-
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insulinra~ kezelésükre tehát kisebb adagok ele
gendők. 

Cso~olás; 1nsuliri 'NovO- ACtraPid Md lÓ nli~es fuj. 
(400 NE) 10;50 Ft, . . . 
InsuÍin Novo Semilente 1\'IOJO ml~es inj.- (400---NE) 
16,- Ft. , . _ ._ . ___ _ 
(Gyártja: Novo, Kopei>hagen) 

INSULIN NOVO LENTE 

INSULIN NOVO S:EMILENTE 
INSUJ,ÍN N()VO(JLT.RAL:ENTE. 

Insulin NOVo:·Leiíte: 4:0o·-·NE kriStáljos :insÜ1in 
(30% semilent~ +70% ultralente) __ 10 rnl vizes 
szuazpenzióban._ _. _ · 
Insulin Novo Seri:ril.ente: 400 NE kriStá.lyoS sertés
insUlin arilorfmódosulatban + zincitin 10 m1 szusz
penzióbim.' 
Insulin Novo Ultralente: 400 NE kristályos marha
insulin +--_ZincuJ;n- lO'lnl SZUszperiiióbaft: 
A {fflmilente hatáStartama. 12-16 óri; az uliralente 
hatása 30· órán át._ talt. A'·lente- keVert: fO:rri:m, az 
insulliira _szorliló diabetikus -bétegek-I~griagyobb 
részén-egyszeri 'napi injekci6val_ fizi~l(JgiBS _szinten 
tudja tartarfia vércll;krot. Szük:Ség.szerjn_t'a_semi
lente és az ultralente más arállyban is ke_v_eí:_~tő. 

JavaDat: Diabetes mellitus. 

Adagolás: Individuálisan. A beteg msulin·s~glete 
szerint. · · 

Csomagolás' lente 10 ml·es inj. 400 NE 10,50 Ft, 
seprilent-e lO·mJ.:e_s inj. 400 NE 10,50 _1ft, 
mtraJente 10 ml'és inj. 40o' NE 1o,so Ft. 
{Gyártja:-No-vo; Kopenhagen) · 

INSULIN NOVO MONOTARD MC 
Séinlegesen reagáló sertéseinsulin szuszpenZió 30% 
amorf és 70% 'kristályos·módosulatb&n,- -ml~einként 

-·40 NE-t tarta.ln:i.az. -
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·Ha.táaa,ca.--beadás lltáti,kb.-2Yz:_óráva.l jelentkezik és' 
kb. 24 óráig tart,· hatása valamive\1-rövidebb;-mi.nt . ~~~·~+-

a Lente Insuliné. Maximális hatás!;it 7-15 óra kö
zött· éri el beadása után. 

Javallát: Diabetes mellitUs. Hatásos inSuliii,.zsír
ati:Opl:iiában, insullii~allei-gia, in.Sulin-reZisztellcia. és 
labilis diabetes esetán és olyankor, amikor inter
mittens, rövid ideig tartó insulin-kezelés"indikált. 
Kezdeti hatása Insulin Novo.Semilente·M~zá
adásával gyorsftb,tó, ha nagyon gyors és inténziv 
kezdeti hatás a követelmény, Insulin Novo Actra· 
pid MC adható hozzá. Coma diaheticum kezeléSére 
nem alkalmas. 
Há_a szokásos fusulin:_-készitményekkeJ. k~~lt bete
get· -monocomponens insulin-terápiára. áJ)it-juk át, 
az insulin -adagja eseteriként lényeg&reri_csökkent
hető. Ez a.z átállitás után azonnal, vagy fokozato
san hetekig vagy hónapokig tartó lassú ütemben 
történhet. -

Adagoláei:'-S~. vagy im. injekcióban =a_~tó, ren&ze
rint naponta egyszer, egyes betegeknek .el6nyösebb 
lehet a-napi adagot két injekcióban 'beadrii.· H-aSz
nálat előtt az_ ampullát fel kell rázni. A f~kendőbe 
feladvott anyagot azollJlal injiciálni ken. Rázás 
közben a folyadék fehér és homályOs. 

Csomagolás: 10 ml-es inj. 400 NE 16,- Ft. 
(Gyártja: Novo, Kopenhagen) 

INSULIN NOVC)RAPITARD 
Kristályos sertés-insulin ·-semleges vizes oldat-a. 
10 NE + kristályos marha-insulin szuszpenzió 
30 NE mi.:enként~ 
A készf.tmény retardilló anyagokat iiem tartalmaz. 
Vizes fázisa biztosítja a gyors hatást (a beadás után 
~ óra),_ szuszpenziós fázisa _ k_özepesen elhúzódó 
hatási.í {a hatás _16-20 órán át tait).- Gyors hatása 
fedezi·· a ·reggeli hyperglykaemiát (fokozására, ha 
szükséges, néhány E Actrapid adható). A szusZpen
ziós fá_zis kiküszöböli az éjszakai hypoglykaemiát. 

Javallat~ Diabetes- mellitus. 

Adagolás: A beteg szükséglete szerint. Adható na
ponta l vagy 2 injekció ban. ·Napi l_' injekció ban: 
kevés irunilint igénylő diabetesben; cSecsemőkori 
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és kisgyermekkori diabetésben; Na.PL2 injekció· 
ban: túlérzékenység, la:bilis'=-diabetes :vagy·nagy 
iw;~I.I~menp.~éget i~~~_.,esete~b~~ ~~pi__~_in· 
,jt:k~ió .ad~akQr, re~gel_ .~Z,,.~-~~g _2f3:!it,: _est_~- az adag 
-~/3~át a~ják .. _ Kizá.r«;S,.a;g Dl~l~J:t sc._ alka;lina.zbató. 

C~~lllagilik::-'lÓ:,W~~--UÚ:: >tŰO m,:I0~50 Ft. 
(Gyártja: Novo, Kopéfi*n} 

INStJ:LINZINCPRt:iTMfÍNNOVO 
_Sellll~ges, ~~-á!Yo.t3~:-~:th~~~? _h&táSti_:-_m.Sulln_ (70% 
rp~r~~, él{_:a:o'%. ·-Sértéi:J!iD._~ai.bc)l); _ titl~e_riként 40 

--IDf:iiis_ulir~:; __ -Ili-o~attlkS~át és- _-_cinka~tát'; tarta-
1úmlilat· --- ·---- --- _":·. _- -. ·- -: 
,_.Hr\taSá'~·be_adás útán 4 órávai jel8ntk6zÍk ~-30 óra 

inülva:-sziiník meg. -- ' 

J~vallat: _Diabetes mellitus. (Valamelyik gyors _hatás ú 
'insiiliri~!résiitmé~y~l k9n::t'?_inációbán:.) · : 

A«<ag~lás~_-ImÍi~iduái~~ szok,~~~ti:-1 inj~kció~1aponta. 
Csoinagolás: ro _.i:nl-es inj_;-400 NE 10,50 'Ft; 

(Gyártja: ~Ovo, Kopeilhilgen) 

INSULIN N. P; H. 
Protamin-inSulin semlegesen reagáló tejszerű kris· 
tályos szuszpenziója.(Neutral-Prota~-Hagedorn), 
ml-enként 40 NE illsUiint tartaJ.niaZ. - · · 
Hatásmódját tekintve a köZönséges insulin,~s _a pro
tamin-zink-insulin-.. között. foglal helye·t~ vagyis 
gyors és mársékelten elhúzódó_ ~-hatású/ ·Hatá:stru·
tama:_ az_inj. be~d~sától_~zámítva 18,órlj!:~ 

JavallAt: ·DiabeteS ·:inellitus: · :·-:; 

Ad;gOiáS:l:·:·fu~Yi;d;;~Ji;:~-r~~--~:-~:-;~fuji6iáii~k-._- -~i·int a 
közepes,tftl't~l\ ip.sulinokat __ álta}ában; B:z,_ N._ P. H. 
insulint ,i$ l~ ó;ránként alkalm11zzák, tehát naponta 
k;étszel'~ ,- .. ________ . -,;-,-· ,_-_,,------ _ ,-_·_ ' 
Keverékben is adható közönséges inSulirinal es· p_ro-
tamin-zink-insulinnal. · 

CsOmagolás: 10-ml-esi:hj.'_-400"-NE '9;40-Ft, 
6X10 mU6;20CFt. . . 

'(Gyái-tja: Org'an(m,-'üssf 
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INSULIN NEERLANDICUM 
Tiszta sertés-pancreasból kivont, kristályos insu
lin; ml-enként 40 NE-t tartalmaz. 

Javallat: Diabetes mellitus. Alcoholismus. Coma dia--
beticum. ··-:-·-,_-""""~"'· 
NPH-val és protamin-zink-insulinnal kevertEm is 
adható. 

Adagolás: Individuális. 

Csomagolás: 10ml-es inj. 400 NE 9,10 Ft, 
6 X 10 ml 54,80 Ft. 
(Gyártja: Organon, üss} 

INSULIN EXTRA TARDUM 
nU-enként 40 NE insulint, 0,25-0,31 mg zincumot 
tartalmaz. 
Neutrálisarr reagáló tejszerű, kristályos insulin
SZlL.,zpenzió dúsított cinktartaJ.ommal, erősen el
húzódó hatá.qtartammal (26 órás hatá.<:!). 
Más tartós hatás-ú készítményekkel és sima insu
linnal együtt is alkalmaZható. 

Javallat: Diabetes me-Jlitus. 

Adagolás: Individuális. 

Csomagolás: 10 rnl-es inj. 400 NE 12,80 li't, 
6X10 ml77,- Ft. 
(Gyárlja: Organon, üss) 
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