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Előszó 

A Formulae Normales új kiadását a VI. Magyar Gyógyszerkönyv meg
_:jelenése tette szükségessé. 

A Formulae Normales Ed. V. (a továbbiakban FoNo V.) szerkeszté
sénél - a korábbi bevált gyakorlatnak megfelelően - az Országos 
-Gyógyszerészeti Intézet és a Szerkesztő bizottság nagyszámú orvost és 
gyógyszerészt kért fel, hogy a FoNo-val kapcsolatos észrevételeiket és 
jGvoslataikat tegyék meg. A beérkezett észrevételeket és jayas!atokat 

·a Szerkesztő bizottság gondosan áttanulmányozta és a szerkesztés során 
figyelembe vette. 

Az előző kiadással megegyezően, a Gyógyszerkönyvben hivatalos, 
egymagában is hatásos ga1enusi készítményeket - a törzskönyvezett 
gyári gyógyszerkészítmények kivételével - a FoNo V. önálló vényminta· 
ként felveszi. Szerepelnek továbbá az előző kiadásban felvett, jól bevált 
készítmények, amelyek közül néhányat a Szerkesztő bizottság az újabb 
terápiás vagy gyógyszerészeti technológiai követelményeknek megfe· 
lelően módosított. Ezeken túlmenően szómos, klinikailag és gyógysze· 
részeti technológiai szempontból kipróbált új készítmény felvételére is 
sor került. Az előző kiadás készítményei közül azok, amelyek általános· 
ságban nem terjedtek el, az új kiadványba nem kerültek át. 

Az előző kiadással megegyezően, a FoNo V. is külön orvosi és gyógy· 
szerészi kiadásban készült. A vénymintókat az orvosi kiadás hatástani 
csoportosításban, a gyógyszerészi kiadós pedig betűrendben tartal
mazza. 

A Szerkesztő bizottság ezúton mond hálás köszönetet mindazoknak, 
akik javaslataikkal és tanácsaikkal e munka megvalósítását elősegí-
tették. 



Általános tudnivalók 

A FoNo V.-be felvett késiítmények, illetőleg alkotórészeik általában o 
VI. Magyar Gyógyszerkönyvben hivatalos gyógyszerek. 

A FoNo JV.-ből átvett ké_szítmények nevét - tekintet nélkül az eset
leges összetétel-módosításra - változatlanul megtartottuk. Az új előiratok 
elnevezésekor is arra törekedtünk, hogy azok lehetőleg rövidek és köny
nyen megjegyezhetők legyenek. A névben egyrészt a gyógyszerformára, 
másrészt a felhasználási területre, az indikációra vagy az összetételre 
utaltunk. A név mellett feltüntettük a készítménynek az orvosi kiadás
ban felvett sorszámát is, hogy ezzel megkönnyítsük az előiratnak az or
vosi kiadásban való megkeresését. Egyes vényelőiratoknál - ezen kívül 
- felhívjuk a figyelmet, hogy az alkalmazásukra vonatkozó utasítás a 
FoNa V. orvosi kiadásában hol található. 

Az e!őiratok neve fölött, amennyiben a hatóanyagok között erős 
hatású szer is szerepel, megfelelő keresztjelzést alkalmazunk. A készít
mények keresztjelzésekor a gyógyszer felhasználási módjára is tekintettel 

voltunk. 
A készítmények neve alatt zárójelben a vényirásban megengedett leg· 

rövidebb rövidítés szerepel. Az önálló vénymintaként, változatlan formá· 
bon a VI. Magyar Gyógyszerkönyvben felvett hivatalos gyógyszerek vagy 
gyógyszerkészítmények jelölésére a „Ph.Hg.VI." jelzést használják, Né
hány hivatalos készítmény a címszóban - az orvosi kar kívánságára -
a közismertebb szinonima nevén szerepel. Ilyen esetekben a gyógyszer
könyvi elnevezést alcímkent tüntettük fel. 

A gyógyszerészi kiadás a készítmények alkotórészeit alanyesetben, 
rövidítés nélkUL általában növekvő mennyiségek sorrendjében adja meg. 

Az osztatlan gyógyszerformáknál általában kerek mennyiségek szere
pelnek, Esetenként, a készitésmód figyelembevételével, az 11 ad

11 

jelölést 
alkalmazzuk; ilyen esetben a vivőanyag (oldószer stb.) mennyiségét 
kerekítve, tizedgrammnyi pontossággal, zárójelben tUntetjük fel. 

Az osztott gyógyszerformáknál az elosztandó alkotórészek összmennyi
ségét adjuk meg, és az előirat után az adagok számát jelöljük. 

Egyes osztott gyógyszerformáknál {végbélkúp, hüvelyhenger, pilu[o 
stb.) a vivőanyag, kötőanyag mennyiségét nem adjuk meg minden esel
ben. Ilyenkor a készítés leírásánál vagy az egyes adag kb. súlyát adjuk 
meg {pl. végbélkúpok) vagy pedig a vényelőiratban szereplő egész 
gyógyszer elkészítéséhez szükséges kötőanyag kb. mennyiségét tüntetjük 
fel (pl. p;Julák). 

A végbélkúpok többségénél adeps solidus vel butyrum cacao szerepeL 
E vagy!agossággal jelezni kívántuk, hogy a vivőanyag megválasztása a 
gyógyszerész feladata. 

5 



Készítési előírást azoknál a készítményeknél adunk, amelyek megfelelő 
minősé_ge csak az egységes technológia betartásával biztosítható. Egyes 
esetekben a készítésmód leírásakor az alkotórészeket, illetőleg azok cso
portjait római számokkal jelöltük, hogy ezáltal a leírás rövidebb és átte
kinthetőbb legyen. 

A készítmény expedíciójára csak abban az esetben utalunk, ha az az 
általánostól eltérő. 

Egyes gyógyszerek (pl. szemcseppek, infúziók) felhasználhatósága kor
látozott. Ezt a körülményt a megfelelő készítményeknél feltüntetett szö~ 
veggel, a gyógyszer tartályán jelezni kell. 

A 'teáknál és teakeverékeknél, a szignatúrán kívül, „szokásos adago
"lás" címszó alatt, szóbeli közlés céljából, a betegnek szóló készítési és 
felhasználási utasítást is adunk. 

Eltor!:hatóságuk szempontjából a FoNo V. készitményeit négy csoportba 
soroltuk: "rendeléskor készítjük", n1 hónapig készletben tartható", 113 
hónapig készletben tarthatÓ„i az eltartási határidővel nem jelölt készít
mények legfeljebb 6 hónapig tarthatók készletben. Az expedíció meg
gyorsítására előre elkészített gyógyszerek mennyisége a várható szükség
letet ne haladja meg; ezek eltartására a Gyógyszerkönyvben, illetőleg a 
FoNo-ban leírtak az irányadók. 

A FoNo V.-be felvett gyógyszerek a megfelelő elnevezés, illetőleg a 
r9vidítés felírásával és utána a „dosim" megjelöléssel rendelhetők; vagy
is anélkül, hogy az orvos az egész vényt és a használati utasítást leírná. 
Ilyen esetben a gyógyszert a vényminta szerinti mennyíségben és szigna~ 
túrával adjuk ki. Ha az orvos a vényminta szerinti mennyiséget nem 
tartja elegendőnek, „dosim" helyett „doses duas" stb. jelzéssel ennek 
többszörösét is rendelheti. Kevesebb mennyiség „dosim semis" jelzéssel 
rendelhető. 

Ha az orvos a vényminta használati utasításától eltérően kívánja a 
gyógyszert rendelni, akkor a vényen ezt a használati utasítást kell feltün~ 
tetnie. 

Erős hatású („keresztes") szert tartalmazó készítmények „dosim" mó
don való rendelése esetén is - kivéve a külső használatra szolgáló készít
ményeket - az orvosnak a vényen a pontos használati utasítást minden 
esetben fel kell tüntetnie. 

veNVELölRATOK 



Addum hydrochloricum 
(Acid. hydrochlor.) 

[261] 

Ph. Hg. VI. 

Acidum hydrochloricum dilu!um 10"/o 50 g 

Expedíció: Pipettás üvegben. 
Szignatúra: 15 cseppet 1'2 pohár vízhez; étkezés közben elfogyasztani. 

Digestivum. 

Addum lacticum dilutum 
(Acid. lact. dil.) 

Acidum locticum 
A.quo destillala . 

50,0 g 
100,0 g. 

[1] 

Szignatúra: Külsőleg. 1 evőkanálnyit 1 liter langyos vízhez, öblítésre~ 
Adstringens. Antisepticum. 
Megjegyzés: Alkalmazására vonatkozólag lásd a FoNo V. orvosi kiadása 

„Adstringentia. Antiphlogistico" fejezetének bevezetését. 

Aetheroleum pro inhalatione 
(Aetherol. pro inhal.) 

Aetheroleum eucalypti .. 
Aetheroleum pini silveslris 

Expedíció: Sötét, pipettás J1vegben. 
SzignatUro: 10 cseppet 1 liter forró vízre, belélegzésre. 

Expectorans. 

Albumen tannicum 
(Alb. tann.) 

Albumen tannicum ...... 
10 db oszloll porra 

Szignatúra: Naponta 3-szor 1 port bevenni. 
Béladstringens. 

[216] 

3,0 g 
3,0 g 

10,!l g 

[70] 

1 1 



Alumínium aceticum tartaricum solutum [2] 
(Alum. acet. tart. sol.) 

Ph. Hg. VL 

i1uminium acelicum tarlaricum solu!um • 100 g 

Szignatúra: Külsőleg. 10-szer annyi vízzel hígítva, borogatásra. 

Adstringens. Antiphlogistícum. Antisepticum. 

Barium sulfuricum conditum 
(Barium sulf. cond,) 

Ph. Hg. VI. 

Barium sulluricum conditum .•.. 

[292] 

100 g 

Expedíc!ó: Cerátzacskóban, kartondobozban. 
Sz1gnaturo: A zacskó tartalmát 3 deciliter vízben elkeverve megi · nn1. 

Röntgenkontrasztanyag. 

Bismuthum subgallicum 
(Bism. subgalL) 

Ph. Hg. VL 

Bismu!hum subgallicum 

Expedíció: Szóródobozban 
Szignatúra: Külsőleg. Sebhintőpor. 
Dermatologicum. Antisepticum. 

Carbo activatus 
(Corbo activ.) 

Ph. Hg. VL 

Carbo ac!iva!us • 

[107] 

[71) 

25 g 

'cxpedíc!ó: Cerátbélésű zacskóban, kartondobozban. 
Sngnbatu;a:. Naponta többször 1 tetézett kávéskanálnyit vízzel elkeverve 

evenn1. 

Adsorbens. 
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Chamomillae flos 
(Chamom. fL) 

Ph. Hg. VL 

Chamomillae llos ....... 

[8] 

25 g 

:Expedíció: Cerátzacskóban, kartondobozban. 
Szignatúra: Kamillatea. 

1 tetézett evőkanálnyi kamillát 1 csésze (2 dl) forró vízzel leönteni és 
gyakori kevergetés közben 1/ 4 óráig állni hagyni. Leszűrve használni. 

Antiphlogisticum. 

Collodium cum addo salicylico 
(Collod. e. add. solicyl.) 

Acidum salicylicum 
Acidum lacticum . 
Aether . . . ' . . . . 
Collodium flexile . 

:Szignatúra: Külsőleg. Bőrkeményedés ecsetelésére. 

Keratolyticum 

Collyrium boricum 
(Callyr. bor.) 

Natrium boricum . ........ 

2,0 g 

2,0 g 
1,0 g 
5,0 g 

1,2 g 
3,0 g 
2,0 g 

[84] 

j 

[194] 

Acidum boricum •........ 
Phenomerborum solutum 0, 1 °lo . 
Aqua destillata pro injectione ... ad 100,0 g {93,11 f:JJ 

Készítés: A bórsavat és nátriumtetraborátot a fenomerbór~oldat és az 
injekcióhoz való desztillált víz forró elegyében oldjuk. 

Expedició: Sötét üvegben. 
.Szignatúra: Külsőleg. Szemöblítésre. 

A felbontástól számítva 1 hétig használható. 
Rendeléskor készitjült. 

Ophthalmicum. 
\Megjegyzés: Alkalmazására vonatkozólag lásd a FoNo V. orvosi kiadós_o: 

„Ophthalmica" fejezetének bevezetését. '· 



Decm::tum primulae 
(Decoct. primul.) 

l'rimu!ae radix ....... , .... . 
Aqua destilla!a . . 

'ad cola!uram . 
Sírup'!s simplex . . 
Diluendum foeniculi 

[217} 

4,0 g 
qu s. 
150,0 g 
45,0 g 
5,0 g 

' ''" 

lnfusum primulae rendelése esetén a fenti készítményt adjuk ki. 

Decoctum saponariae 
(Decoct. sapon,) 

Tinclura saponariae 
Aqua desliliala . . . 
Spiritus anisa!us . . 
Exlrac!um liquiritiae fluidum ,. 

(218] 

10,0 g' 
1711,0 g 

2,0 g 
10,0 g 

pedíció: Sötét üvegben, „Hűvös helyen tartandó" címkével. 
zignatúra: 2 óránként 1 evökánálnyit bevenni. 
endeléskor készítjük. 

Decoctum saponariae pro infante 
(Decoct. sapon. pro infant.) 

Tinclura saponariae 

[219] 

2,0 g 
Aqua deslillala '· . 78,0 9. 
Spirilus anisa!us V g!I 

,;(~ Sirupus simplex . . . . . . . , . . • . . . • 20,0 g 

/ --:_p;x·p_~:dí,c!ó: Söt~t .üvegben, „Hűvös helyen tartandó" címkével. 
,5~_1,g_nat~ra: 3 oranként 1 kávéskanálnyit beadni 
Re:ndeleskor készitjük. ' 

Expectorans. 

12 

Detergens sulfuratum 
(Deterg. sulf.) 

[118] 

Sulfur praecipitatum .. . 
Glycerinum ....... . 
Notrium lourylsulfuricum 

5,0 9 
33,0 g 
12,0 !l 

Készítés: A lecsapott ként a glicerin kisebb részleteivel eldörzsöljük, 
majd a szuszpenzióban a nátriumlaurilszulfátot keveréssel eloszlat-

juk. 
Expedíció: Tubusban vagy tégelyben. 
Szignatúra: Külsőleg·, 

Antiseborrhoicum. 

Eleosaccharum anaestheticum 
(Eleosacch. anaesth.) 

{ 

Saccharosum ........ . 
1. Aetheroleum men!hae piperitae . 

Aetheroleum thymi 

l 
Norcainum ........... . 

II. Natrium boricum ....... . 

!'henacetinum .. 

10 db oszlott porra 

4,0 g 
Lg!I 
1 gll 

0,40 !l 
0,40 g 

0,30 9 

[18] 

Készítés: Az 1. illó-olajos cukorral a !L alatti alkotórészeket összekeverjük. 
Expedíció: Cerátkapszulában. 
Szignatúra: Naponta 3-5-ször 1 port szárazon, víz nélkül lenyelni. 
Rendeléskor készítjük. 

Analgeticum. 
' 

Elixirium thymi compositum 
(Elix. thymi comp.) 

Ph. Hg. VI. 

Elixirium !hymi compositum ....•.... 

Szignatúra:.Naponta 3·szor 1-2 kávéskanálnyit bevenni. 

Expectorans. 

[220] 

'! 



Elixirium tcmisans 
(Elix. tonis.) 
Ph. Hg. VI. 

Elixirium loniscms · .............. 

[251] 

250 g 

Expedició: Sötét üvegben. 
Szignatúra: Gyermekeknek: Naponta 3,4"-szer 1 kávéskanálnyit 

felnőtteknek: naponta -?-4-szer 1 evőkanálnyit bevenni. 
beadni: 

"í \ L 
Tonicum. 

1. 

II. 

Ill. 
IV. 

1 
1 

\ 
{ 

Emulsio olea 1ecoris 
(Emuls. ol. jecor.) 

Tinclura saponariae 
Solutio conservans . 
Aetheroleum aurantii 
Aetheroleum citri 
Mucilago gummi arabici 
Mm:ilago methylcellulosi 

Saccharimidum . 
Acidum citricum 
Oleum jecoris 
Aqua destilla!a . . . . . . . • . . . 

[252] 

1,0 g 
1,0 g 

)( glt 
x gll 

12,0 g 
80,0 g 

v. lbl. 
0,50 g 

100,0 g 
5,0 g 

Készítés: Az I; alkotórészek keverékében o 11.-at rázogatással eloszlatjuk. 
A~ f?lyadekban a, 1_11.-ot 4-5, kb. egyenlő részletben erőteljes össze~ 
ra;

1
<;.?ksal emulgeal1uk. Az emulzió súlyát a IV.-kel 200 g-ra kiegép 

SZI JU • 
Expedíció: ~ötét üvegben. „Használat előtt felrázandó" és H" " h 

lyen. tartandó" címkével. " uvos e-
Stignat~ra: .~ap.onta 3-szor 2 kávéskanálnyit kevés vízzel elkeverve, ét

kezes kozben bevenni. 
1 hónapig készletben tartható. 

A készletet hűvös helyen, 200 g-os adagokban tartjuk. 

Roborons. 

14 
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Emulsio olei jecoris composita 
(Emu!s. ol. jecor. comp.) 

[253] 

1. Emulsio olei jecoris Fol\lo ... , 

11 
{Acidum oscorbicum . . ... . 

· Calcium phosphoricm. '·bosicum .. . 
Ill. Aqua deslillo!a . . . . . . ... . 

200,0 9 

1 .• 0 9 
10,0 g 
9,0 g 

Készítés: A II. alkotórészek keverékét az .el eldörzsöljük és az emul-
zió súlyát a 111.-kal 220 g-ra kiegészítjük. 

Expedíció: Sötét üvegben. „Használat előtt felrázandó" és „Hűvös he
lyen tartandó" címkével. 

Szignatúra: Naponta 3-szor 2 kávéskanálnyit kevés vízzel elkeverve, 
étkezés közben bevenni. 

Rendeléskor készítjük. 

Roborans. 
" 11 1 
_) ~ 'T l.. 

Emulsio olei ridni 
(Emuls. ol. ricin.} 

j
Tinctura soponariae • 
Vonillinum .•••••. 
Aetheroleum citri . 

I. lSolutio conservans •••. 
Mucilago gummi arobici 
Mucilago methylcellulosi 

II. { Sa~chari~i~um . 
Ac1dum c1tncum . 

Iii. Oleum ricini .• 
IV. Aqua destillata 

[161] 

0,30 g 
0,003 !l 

v gll 
1,0 !l 
4,0 !' 

30,0 !l 

m 1b1. 
0,20 !l 

30,0 !l 
34,5 !l 

Készítés: Az 1. alkotórészek keverékében a 11.-at rázogatással eloszlat
juk. A folyadékban a 111.-at 4-5 kb. egyenlő részletben, erőteljes 
összerázással emulgeáljuk. Az emulzió súlyát a IV.~'kel 100 g-ra ki7 

egészítjük. 
Expedíció: Sötét üvegben. „Használat előtt felrázandó'' és „Hűvös he~' 

lyen tartandó" címkével. 
Szignatúr.a: Egyszerre bevenni. 
1 hónapig készletben tartható. 

A készletet hűvös helyen, 100 g-os adagokban tartjuk. 

Purgativum. 



Emulsio paraffini cum 
phenolphthaleino 

(Emu!s. paraff. e. phenolphth.) 

[162] 

i 
Tinclum saponariae 
Solutio conservcms . 

1. Vanillinum .•.•. 

l Mucilago gummi arabid 
Mucilago methyicellulosi 

II. { 
Saccharimidum •.. 
!'henolphlhaleinum 

l'aralfinum liquidum 

Aqua destillala 
Ill. 
IV. 

1,0 g 
1,0 g 
0,01 g 

12,0 g 
80,ll g 

v tbl. 
2,ll g 

100,ll g 

4,0 g 

Készi~és; Az 1. alk,otói'észek keverékében a 11.-ot rázogatással eloszlat
juk. A folyodekban a 111.-at 4-5 kb. egyenlő részletben erőteljes 
öss~er,á.~?ssal emulgeáljuk. Az emulzió súlyát a IV.-kel zŰo g-ra ki
egesz1t1uk. 

Expedíció: „Használat előtt felrázandó" címkével. 
Szignatúra: Este 1-2 evőkanálnyit kevés vízzel elkeverve bevenni. 

Eltartás: A készletet 200 g-os adagokban tartjuk. 

Laxans. 

Farina lini 
(Farin. lini) 

Lini placenlae larina 
Ph. Hg. VI. 

[108] 

1i placentae farina . . . . . . . . . . . . 100 g 

Expedíció: Cerátzacskóban, kartondobozban. 
Szignatúra: Külsőleg. Lenmagliszt. 

Kotaplosma. 
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Formaldehydum solutum 
(Formald. sol.) 

Ph. Hg. VI. 

Formaldehydum solutum . . . . . 
Expedíció: Sötét üvegben, 
Szignatúra: Külsőleg. Vízzel hígítva, előírás szerint. 

Antisepticum. Desodorans. 

Gargarisma chloroformii 
(Gorgarism. chlarof.) 

1. { Sorboxaethenum laurinicum 
Jtethero!eum menthae piperltae 

II. Aqua d<!stillala 

Ill. Chloroformium 

IV. Aqua destillala 

[85] 

100 g 

[239] 

1,0 g 
x gtt 

20,0 g 
:2,0 g 

227,0 g 

Késdtés: Az 1. alatti alkotórészek elegyéhez 2-3 részletben, rázogatás 
közben a 11.-ot hozzáadjuk. A folyadékkal a 111.-at er9te\jesen ösz
szerázzuk s végül a készítmény súlyát a IV .-kel kiegészítjük. 

Expedíció: Sötét üvegben. 
1
,Hasznólat előtt felrázandó" címkével. 

Szignatúra: Külsőleg. 3 evőkanálnyit 1/2 pohár vízhez, toroköblítésre. 

Rendeléskor készítjük. 

Gargorisma. ' 

Gargarisma chlorogen\i 
. ' 

\ (Gargarism. ch\oiogen.) 

Chlorogenium • • . . . . 
Natrium boricum 
Natrium bicarbonicum 
Aqua des!illala 

[240] 

2,0 g 
2,0 g 
4,0 g 

92,0 g 

Expedíció: __ , Sötét üvegben . 
Szignatúra: Külsőleg. 1 evőkanálnyit 1 pohór langyos vízhez. órónkérlt 

szájöblitésre. 
Rendeléskor készítjük. 

! 

Antirnykoticum. Antisepticu1n. 

2 Formulae Normales 



Globulus ichthyoli 
(Glob. ichthyol.) 

Ammonium bi!umensulfonicum ... 
Mossa polyoxae!heni . . . • • . 

Hl db hüvélyhengerre 

9,0 g 
111,0 g 

[9J 

Készítés: Az ammoniumbitumenszulfonátot kb 600 · , 
ben elkeverjük és formába öntéssel kb a" .-1°~ p~l1oxeten-elegy
készítünk. Az öntőformát célszerűen vék 9 sufylu ,hkuvelyhengereket 
kikenjük. onyan ° ye ony paraffinnal, 

Expedíc~ó: Egy.en.~<ént beb.urkolva, dobozban. 
Sz1gnatura: Kulsoleg. Estenként 1 darabot alkalmazni. 

Antiphlogistícum. Antisepticum. 

Glycerirmm boraxatum 
(Glycerin. borax,) 

Nalrium boracicum 
Glycerinum ...•. 

Készítés: A. nátriumtetraborátot a glicerinben vízf'' d" 
sel oldjuk. ur on 

Szignat1'.:1ra: Külsőleg. Bóraxos glicerin. Ecsetelésre. 

Antimykoticum. 

'Glycerinum ichthyolatum 
(G!ycerin. ichthyol.) 

Ammcmium bi!umensulfonicum 
Glycerinum • 

Szignatúra: Külsőleg. 

Antiphlogisticum. 
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• • " • ' • • " " m 

4,0 g 
16,0 g 

[86] 

való melegítés-

10,0 g 
40,0 g 

[3} 

Granulatum caldi phosphorid 
(Gran. colc. phosph.) 

Fh. Hg. VI. 

Gmnulatum calcii phosphorid 

[293] 

50 g 

Expedíció: Cerótzacskóbon, kartondobozban. 
Szignatúra: Naponta 3-szor 1 csapott kávéskanálnyit kevés vízzel be

venni. 

Per os kalciumterápia. 

Granulatum carbonis activati [72] 
(Gran. carbo activ.) 

Ph. Hg. VI. 

Granulatum carbonis activati 25 g 

Expedíció: Cerátzacskóbon, kartondobozban. 
Szignatúra: Naponta többször 2-3 csapott kávéskanáfnyit kevéSc-vfzzéI 

bevenni. 

Adsorbens. 

Granuiatum magnesii trisilidd 
(Gran. magn. trisil.) 

Ph. Hg. VI. 

Granulatum magnesii lrisilicici ...... 
Expedíció: Cerátzacskóban, kartondobozban. 
Szignatúra: Naponta 3-5-ször 1 ·csapott kávéskanálnyit 

bevenni. 

Antacidum. 

[269] 

50 g 

kevés vízzel 

1 



~ 
Gutta aethylmorphini 

(Gutt. aethylmorph.) 

0,20 g 
1,0 g 

[11] 

Aethylmorphinum hydrochloricum 
Diluendum benzoldehydi ...•. 
Aquo destillala • . • • . . . . • • . . ad 10,0 g (8,8 g) 

i,Készités: Az etilmorfiniumkloridot kb. 6-7 g vízben oldjuk, az oldathoz 
-- -- ---, a benzaldehides alapoldatot _elegyítjük és súlyát vízzel 10 g-ra 

kiegészítjük. 
Expedíció: Sötét, pipeUás üvegben. 
Szignatúra: Naponta 3-szor 15 cseppet kevés vízben bevenni. 
Rer,._ • Jéskor készítjük. 
Contratussicum. Analgeticum. 

~ >i< 
Gutta analeptica 

' (Gutt. analept.) 

Strychninum ni!ricum ....• 
Cofleinum notrium benzoicum 
Nicelhomidum 
Aqua deslillola • . . . • . . . . 

0,005 g 
2,0 g 
5,0 9 

15,0 g 

[36] 

-···-Expedíció: Sötét, pipetlás üvegben. 
Szignatúra: Naponta 3-4-szer 10-20 cseppet ~'2 pohár vízben, étkezés 

közben bevenni. J 

Analepticum. 

Gutta antinephrolithica [158} 
{Gult. antinephrolith.) 

Aetheroleum anisi ... 
Aetheroleum rosmarini 
Aetheroleum eucalypti 
Aetheroleum foeniculi • 
Oleum helianthi •..• 

1,0 g 
1,5 g 
2,0 g 
4,0 g 

• ad 10,0 g (1,5 g} 

Expedíció: Sötét, pipettás üvegben. 
Szignatú.~p: Naponta 1-:.S~ször 2-5 cseppet cukorra cseppentve, étkezés. 

előtt·~ .. !?evenni._ Görcsös állapotnál egyszerre 20-25 cseppet. 

Antinephrolíthicum. 
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Gutta c:arminativa 
(Gutt. carminat.) 

Aetheroleum car.vi ....... . 
Aetheroleum loeniculi ..... . 
Aetheroleum mentháe piperitae 
Tincturo aromatica . . . . . . 
Spiritus concentratissimus •... 

v g!I 
v gl! 
v g!I 

10,0 g 
2,0 g 

[262] 

'Expedíció: Sötét, pipettás üvegben. 
Szignatúra: Szükség esetén 5-10 cseppet cukorra Cseppentve bevenni. 

Carminativum. Spasmolyticum. / 

Gutta c:holagoga 
(Gutt. cholagog.) 

Aetheroleum juniperi .... 
Aelheroleum pini pumilionis 
Aetheroleum rosmarini 
Aelheroleum eucalypti 
Aelheroleum menthae piperitae 
Oleum helianlhi • ·' .•.• 

0,5 g 
0,5 g 
1,5 g 
1,5 g 
2,5 g 

[263] 

• ad 10,0 g (3,5 g} 

Expedíció: Sötét, pipettás üvegben. 
Szignatúra: Naponta 4-5-ször 3-5 cseppet cukorra cseppentve, étkezés 

előtt bevenni. Görcsös állapotnál egyszerre 25-30 cseppet. 

Cholagogum. 

+ 
Gutta codeini 

(Gutt. codein.) 

Codeinum phosphoric:um 
Diluendum menthae 
Aqua destillata . . . . . . 

[12] 

0,20 g 
1,0 g •. 

. ad 10,0 g (8,8 g) 
Expedíció: Sötét, pipetlás üvegben. 
Szignatúra: Naponta 3-szor 15 cseppet 
Rendeléskor készítjük. 

kevés vízben bevenni. 

Controtussicum. Analgetícum. 



Gutta expedorans 
(Gutt. expect.) 

Tinctura saponariae 
Tinctura lhymi •. 
Spiri!us anisa!us 

[221} 

10,0 g 
10,0 g 
1,0 g 

Expedíció: Sötét, pipettás üvegben. 
Szignatúra: Naponta 3-szor 15 cseppet 

venni. kevés vízben, étkezés után be"' 

Expectcrans 

+ 
Gutta expectorans composita 

(Gutt. expect. comp.) 

Ephedrinum hydrochloricum 
Kalium ioda!um. 
Tinc!um saponoriae 
Tinclura thymi .... 

[222) 

1,0 g 
3,0 g 
8,0 g 
8,0 g 

Expedk!ó: Sötét pipettás üvegben. 
Sz1gnatura:. Naponta 3-szor 15-20 cseppet 

bevenni. kevés vízben, étkezés után 

Expectorans. 

++ 
Gutta ferrarseni 

(Gutt. ferrars.) 

Solutio arsenicalis ...... . 
Sirupus ferri chlorati oxydulati 

[254J 

10,0 g 
20,0 g 

éxpedk~ció1 : Színtelen, pipettás üvegben. „Világos helyen tartandó" cím-
fiVe, · 

Szignatúra: Naponta 3-szor 10 cseppet étkezés után, kevés vízben 
elkeverve bevenni. 

Rendeléskor készítjük. 

Roborans. Haemopoeticum. 
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++ 
Gutta methylhomatropinii composita 

(Gutt. methylhomotrop. comp.) 

Meihylhoma!ropinium bromatum . 
Ae!hylmorphinum hydrochloricum 
Diluendum benzaldehydi ... 

0,025 9 
0,20 9 
1,0 9 

[13] 

Aqua destilla!a . . . . . . . ad 10,0 g (8,8 g) 

Expedíció: Sötét, pipetlás üvegben, 
Szignatúra: Esténként 15 cseppet kevés vízben bevenni. 
Rendeléskor készítjük. 

Analgeticum. Sposrnolyticum. 

'Í' 

Gutta stomachka 
(Gutt. stomach.) 

Tinctura slrychni 
Tinclum chinae composi!a . 

'Expedíció: Sötét, pipettás üvegben. 

1,0 g 
24,0 g 

[264] 

Szignatúra: Étkezés előtt 1/ 2 órával 30 cseppet kevés vízben bevenni.~ 

Stomachicum. Amarum. 

Gutta valerianae cum mentholo 
(Gutt. valer. e. menthol.) 

Mentholum .. . . . . . ~ . . . . 0,50 g 

Tinc!uro volerionoe aetherea ... ad 20,0 g (19,5 g)i 

Expedíció: Sötét, pipettás üvegben. „Hűvös helyen tartandó" címkéi
veL 

Szignatúra: Naponta 3-szor 25-30 cseppet kevés vízben bevenni. 

Sedativum. 



~ 
Gutta vegetosedativa 

(Gutt. vegetosed.) 

Phenobarbi!alnalrium ..... 
Tinc!um belladonnae ....• 
Tinc!ura valerianae spiriluosa 
Aetheroleum' menlhae piperi!ae 

1,0 g 
10,0 g 
20,0 g 

lJ g!t 

[521 

Expedíció: Sötét, pipettás üvegben. 
Szignatúra: Naponta 3-szor 30 cseppet kevés vízben bevenni, 

Sedativum. Spasmolyticum. 

Hydrogenium peroxydatum 
dilutum 3% 

(Hydrog. peroxyd. dil. 3'/o) 
Ph. Hg. VI. 

Hydrogenium peroxydatum dilu!um 30/o 

Expedició: Sötét üvegben. 

[241} 

100 g 

Szignatúra: Külsőleg. 1 evőkanálnyit 1 pohár vízhez; száj- és toroköblí
tésre, 

Antisepticum. Desodorans: 

lnfusio glucosi 
(Int. glucos.) 

Ph. Hg. VI. 

j lnlusio glucosi .. 
\ i 

?:::L_bp'.'Jdició: Infúziós (vértranszfúziós) palackban. 

[281] 

1000 ml 

Szignatúra: lnfusio glucosi Ph. Hg. VI. Glukóz-infúzió. Az orvos kezéhez .. 
lntravenás használatra. 
összetétel: 1000 ml oldatban von 
55 g glucosum (305 mosm). i ,. ,' 
Felhasználható: ............ „.-ig. 

' '/ 

Folyadékpótlásra, nagyfokú hypernatraemia esetén. 

Megjegyzés: A felhasználás 
napot tüntetjük fel. 
; . '· ;· '·'. 
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határidejéül a készítéstől számított 60~ 

lnfusio glucosi cum kalio [282] 
(lnf. glucos. c. kalio) 

Ph. Hg. VI. 

infusio glucosi cum kalio . . . • . 500 ml 
!Expedíció: Infúziós (vértranszfúziós) palackban. 
Szignatúra: lnfusio glucosi cum kalio Ph. Hg. VI. Glukóz-infúd

1 

ka\iummal. Az orvos kezéhez. 
lntravenás használatra. 
Osszetétel: 1000 ml oldatban van 
3,8 g kalium chlöratum (K+ :;.= 51 mval, c1- = 51 mval) 

37,5 g glucosum (208„mosm) (·! \ · •/' ',„) 
Felhasználható: .„ ... „ ....... -ig. . 

Súlyos hypokalaemia esetén, amennyiben egyéb ionpótlásra szükseg 
nincs. 

Meg~J{Y:~~~e~üt•~f.'~~ól~} .. ~~~2it~Jéü/, ~ kt~zí~s\ől szó~~?!\ 6~, i~o-
h . j' lnfusio glucosi sali na //1 [283] 

(lnf. glucos. salin.) 
Ph. Hg. VI. 

lnlusio glucosi salina . . • . . • 1000 ml 
Expedíció: Infúziós (vértranszfúziós) palackban. 
Szignatúra: lnfusio glucosi salina Ph. Hg. VI. Sós g!ukóz 

Az orvo"s kezéhez. 
lntravenás használatra. 
Osszetétel: 1000 ml oldatban van 
0,15 g kolium chloratum (K + = 2 mval.) 
0,25 g calcium chlorotLJli'I crystallisatum {Ca++=;::2·,3 mvol) 
4,3 g natrium chloratum (Na-1: ,= 74 mval, c1- .= 78 mval) 
27,5 g glucosum (153· mosm) (,;;· ' „.! _, 

Felhasználható: .. „.„„.„ ... -i9. ·' 
folyadék-só therapia bevezetésére a lególtalónosabban használt infú~ 

ziós oldat. 
Megjegyz~s: ~„felhaszn,?lás határidej~_ül_ a. készí~.éstől sz.~„mitott 60. no· 

pot. tuntetjuk fel. r"'· · · , , e:><:·„;:-. 'i.i .· 

l'i 1 
· l~f"usio 'i~\:~rt.Sti 1ó% [284] 

(lnf. invertos. 10°/0) 

Ph. Hg. VI. 

1000 ml lnfusio inver~osi 100/o ...... . 
Expedíció: Infúziós (vértranszfúziós) palackban. > 
Szignatúra: lnfusio invertosi 10°/0 Ph. Hg. VI. 10°/0-os invertóz-infúzi6J..". 

Az orvos kezéhez. 
lntravenás használatra. 
Osszetétel: 1000 ml oldatban van 
100 g invertcukor (glukóz és fruktóz egyenlő arányú keveréke) 
Felhasználható: ........ „ ..... -ig. 

Kalóriapótlásra. 
Megjegyzés: A felhasználás határidejéül a készítéstől 

pot tüntetjük fel. ..... / 

1 

; 
1 

'I 

1 

1l 
1 
i 
li· 



lnfusio natrii bicarbonid 
(lnf. natr. bicarb.) ,.', 

Ph. Hg. VI. 

lnfusi<> natrii bicarb<>nid .••.• 
Expedíc~ó: lnfúzi~s (vértranszfúziós) palackban lOOO rril-·--_ 
Sz1gnatu~a:. lf!f~~Jo natrii bicarbonici Ph. H : VI ---- ------bonat~1n!uz10. Az orvos kezéhez. 9 · Nátriumhidrogéri'k~-t~_: 

lntravenas használatra 
Osszetétel: 1000 ml ~!datban van 

. 13 g na~rium bicarbonicum (Na+ = 155 mval HCO _ _ _ _ , 
F19ye_lmeztetes: Felhasználás előtt a tartályból ;teril l - 15?- _m"'(ll> __ · 

vett kb. 5 ml oldatot a mellékelt ampulla tart 1 • ecskendovel -ki_-' 
am~ullá.?a,n levő folyadék nem színeződhet·a ~a hoz, elegyítjük\ -Az , 
elsz1nezodes esetén az infúziót nem szabad 'f lohzsas __ z!n1 vagy ptro-s-
Felhasználható· · e aszna ní! 

Súly?s ac!dosis ke~eÍ~·~~~~:·i~·~;~~~mm ellenőrzés m 11 ttl 
Meg1egyzes: A felhasználhatóság határidejéül: 0 e e · 

60. napot tüntetjük fel. . :1 
•• • /" , / • • • 

I ! · 1 
;. • • lniusl'ó/ri'atrit~hl~!r~;Í. 

(lnf. natr. chlor.) 
Ph. Hg. VI. 

· lnlusi<> natrii chl<>mli 
Expedíc!ó: Infúziós (vértranszfúzió.s). ;a;a~k~a~.· •• B 1000 ~ml 
Sz1gnatura: lnfusio natrii chlorati Ph. Hg VI N 't · ki ·d • • ·• 

' Az orvos kezéhez. ' · a num on -rnfuz10. 

!~trave~ás vagy subcután használatra. 
Osszetetel: 1 OOO ml oldatban van 
9 g natrium chloratum (Na+= 154 mval c1- -154 J) 

r; Felhasználható: .. „ ........... -ig. ' - mva 

1iu.lyo~ hypo~?traemia esetén, a folyadék-só therapia bevezeté • 
f n1ectlo natrn chlorati isotonica rendelése esetén a fenti k ,se~te •• 

-- adjuk ki. eszi menyt 

Megjegyzés:„ A f:!.hasznólhgtósóg határidejéül a készítéstől nap.~t tuntetJuk fel. .!!. ! „, , ,. > ;; „(! L, ~:i;ámítqtt 60": 
/>" 'f'-"-: '·! /'·l'i -·.-·\'/• ff(t,•"f'.,• ' "''-~„ 
· lnfosio natrii lactid [2S?} 

(lnf. natr. lact.) 
Ph. Hg. VI. 

·1 ··1 lnfusio natrii laclíci . . . . . . • • . . • . 1000 ml 
;.

7 ·-„ i.„„/.:Xpedíc!ó: lnfúzi?s (vértranszfúziós) palackban. 
„ ... ~z19nAatura: lnfus19 natrii lactici Ph. Hg. VI. Nátriumlaktát~inf • · • 
,,,_.-V„ z orvos kezehez. uz10. 

„;;.;lS.--cf-s-" lntrave~ás használatra. 
-i!:./ff„; :Osszetetel: 1000 ml oldatban van 
r„.:,211,2 g nsitrium lacticum (Na+= 153 mval e H o -= 153 

„.:.:„ Felhasznalható· _. ' 3 5 3 , mval) 
Acid~sis ~ezelésére: -~~·~~~·ytb~n19~gyéb ionpótlásra nincs szüksé 
Meg~•;;~~·1~~:tj6:01~1.álhróság határidejéül a kés.zitéstől 'fámit;tt 69. 
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1,nfusio natrii lactid cum kalio 
(lnf. natr. lact. e. kalio) 

L[28B] 
'"."~; 

Ph. Hg. VI. 

lniusio natrii lac!ici cum kalio •. 500 ml 
Expedíció: Infúziós (vértranszfúziós) palackban. 
Szignatúra: lnfusio natrii lactid cum kalio Ph. Hg. VI. Nátriumlaktát·" 

infúzió. Az orvos kezéhez. 
lntravenás használatra. 
Osszetétel: 1000 ml oldatban van 
3,8 g ka!ium chlorotum (K+ = 51 mval, c1- = 51 mval) 
11,2 g natrium locticum (Na-+= 100 mval, C3H;-,03 - = 100 mval) 
Felhasználható: ... „ .......... -~ig. , 

Acidosis és hypokalaemia együttes fennállása esetén alkalmazandó. 
Megjegyzés: A felhasználhatóság határidejéül a készítéstől számított 

60., napot tüntetjük fel. .,1 
'",/ 

lnfusio natrii lactid salina [289] 
(lnf. natr. lact. salin.) 

Ph. Hg. VI. 

lnfusio natrii lactici saiina . • . . . 1 OOO ml 
Expedíció: lnflíziós (vértranszfúziós) palackban. 
Szignatúra: lnfusio natrii lactici salina Ph. Hg. VI. Sós nátrium-laktál 

infúzió. Az orvos kezéhez. 
lntravenás használatra. 
Osszetétel: 1000 ml oldatban van 
0,3 g kalium chloratum (K+ = 4 mval) 
0,5 g caldum chlorotum crystallisatum (Ca++ = 4,6 mvol) 
6,0 g natrium chloratum (Na+= 145,4 mval, c1- = 111 mval, 
4,8 g natrium lacticum C3H50 3 - = 43 mval) 
Felhasználható: ............... -ig. 

Az infúziós therapia bevezetésére mérsékelt acidosis esetén. 
Ringer-laktót-infúzió rendelése esetén a fenti készítményt adjuk ki. 
Megjegyzés: A felhasználha~óság határidejéül a készitéstől számított 60. 

n.apot tüntetjük fpL , /f . J i 1,:, r- _,/_ __ . / 
; ' ;- • /' ".1'<•-. ; • ' ·' f ' ' ' í 

lnfusio 'sali na [290] 
(lnf. solin.) 
Ph. Hg. VI. 

lnlusio salina . . . . . • . . • . • . . 1000 ml 
Expedíció: lnfúzi6s (vértranszfúziós) palackban. 
Szignatúra: lnfusio salina Ph. Hg. VI. Sós infúzió. Az orvos kezéhez. 

Intravénás vagy Uvételes esetben subcután használatra. 
összetétel: 1000 ml oldatban van 
0,3 g kalium chloratum (K+= 4 mval) 
0,5 g calcium chloratum crystallisatum (Ca ++ = 4,6 mval) 
8,6 g natrium chloratum (Na+ ,= 147 mval, c1- = 156 mval) 
Felhasznólható: ... „ ....•... „·ig. "~. 

folyadékpótlásra csak nagyfokú hyponatraemia esetében alkalmazható! 
lnjectio isotonica Ringeri rendelése esetén a fenti készítményt adjuk ki. 
Megjegyzés: A felhasználhatóság határidejéül a k~szítéstQI számít.ott_ 

,/ 
60. napot tüntetjük fel. v„ ' 



+ 
lnfüsum ipecacuanhae 

(Jnf. ipecac.) 

Tinctura ipecacucmhae 
Aqua deslillala •. 

Spirilus anisalus .... 

[223] 

3,0/g 
19fj,0 g 

2,0.g 
Expedíció: Sötét üvegben. „Hűvös helyen tartandó" címkével. 
Szignatúra: Naponta 3-4-szer 1 evőkanálnyit étkezés után bevenni. 
Rendeléskor készítjük. 

Expectorans. 

~ 

lnfusum ipecacuanhae pro infante [224] 
(lnf. ipecac. pro infant.) 

Tinclura ipecacuanha~ 
Aqua destillala . 
Sirupus . simplex 
Spiritus anisa!us 

0,50 g 
80,0 g 
20,0 g 

v· g11 

Expedíció: Sötét üvegben. „Hűvös helyen tartandó" címkével. 
Szignatúra: 1 éven alulinak: naponta 3-4-szer 1 kávéskanálnyit; 

1 éven felülinek: naponta 3-4-szer 2 kávéskanálnyit, étkezés után. -
beadni. 

Rendeléskor készítjük. 

Expectorans. 

lnfusum sennae cum natrio sulfurico [163] 
(lnf. sennae e. natr. suH.) 

Sennae folium .. 
Aqua destillata . . ·. 

ad colaturam . ., 
Natrium sulfuricul11 cry;lallísatum 

15,0 g 
qu. s.< 
175,0 g 
25,0 g 

Expedíció: Sötét üvegben .. „Használat előtt felrázandó" címkével. 
Szignatúra: A hatás beálltáig 2 óránként 1 evőkanálnyit bevenni. 
Rendeléskor készítjük. 

Purgativum. 
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lnfusum valerianae 
(lnf. valer.) 

Valerianae radix .. 
Aqua deslillala ... 

ad cola!uram . 
Sirupus simplex ... 
Diluendum menlhae 

5,0 !l 
qu. s. 
150,0 g 
45,0 !l 

5,0 g 

[176] 

Expedíció: Sötét üvegben, „Használat előtt felrázandó", „Hűvös helyen 
tartandó" címkével. 

Szignatúra: Naponta 3-szor 1-2 evőkanálnyit bevenni. 
Rendeléskor készítjük. 

Sedativum. 

>!< ~ 
lnhalasolum asthmalyticum 

·(lnhal. osthmalyt.) 

Atropinum sulfuricum .... 
Telracainum hydrochloricum 
Kalium sulluricum •.•. 

0,02 g 
0,20 
o,~ 

Natrium pyrasulfurosmn 0,0 
Glycerinum . . • . . . • • 2,Í>· 
Solutio adrenalin( hydrochlorici 

0,1% •.•..•...•...... ad 20,0 

Expedíció: Sötét, pipettás üvegben. 

[43] 

Szignatúra: Roham kezdetekor porlasztókészülékből 5-10 mély befég~ 
zést. Naponta legfeljebb 5-ször 10 belégzést. 

Megjegyzés: A porlasztókészülékbe egy napra csak 30 cseppet aján~ 
latos tölteni. 

Rendeléskor k'észítjük. 

Antiasthmaticum. 



~ >i< 
lnhalasolum isoprenalini 

(lnhol. isopl"enalin.) 

lsoprenalinum hydrochloricum . 
Telracainum hydrochioricum 
Methylhomalropinium broma!um 
Na!rium pyrosullurosum 
l'ropylenglycolum 

0,10 g 
0, 10 !! 
0,02 g 
0,01 · !l 
1,0 g 

[44] 

Aqua destilla!a •....... ad 10,0 !l (8,8 g) 

Készítés: A szilárd alkotórészeket a folyadékelegyben enyhe melegítés
sel oldjuk. 

Expedíció: Sötét pipettás üvegben. 
Szignatúra: Roham kezdetekor porlasztókészülékből 5-10 mély belég

zést. legfeljebb 4 óránként 10 belégzést. 

Megjegyzés: A porlasztókészülékbe egyszerre csak 30 cseppet ajánlatos 
tölteni. 

Rendeléskor készítjük. 

Antiasthmaticum. Sympathomimeticum. 

~ 
Klysma chlorali 

(Klysm. chloral.) 

Azophenum ..... 
Chloralum hydralum 
Aqua deslillala ..... 
Mucilago methylcellulosi 

Expedíció: Sötét üvegben. 
Szignatúra: Egyszerre felét, langyos csőrének. 

Rendel~skor készítjük. 

Sedativum. Antispasmoticum. Hypnoticum. 
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2,0 9 
3,0 !l 

125,0 g 
70,0 g 

[177] 

~ 
Klysma chlorali pro infante 

(Klysm. chloral. pro infant.) 

Chloralum hydralum 
Aqua des!illa!a 
Mucilago methylcellulosi 

Expedíció: Sötét üvegben. 

[178] 

1,0 g 
49,0 g 
30,0 9 

SZignatúra: Csecsemőnek 1/ 4 ~ét; 
kisgyermeknek, 2 éves korig 1/z~ét; 
2 éves kor fölött az ~S~_sz mennyiséget egyszerre, langyosan 
csőrénr.k· ,, 

Rendeléskor készít)ük. 
''- \• 

Sedativum. Antispasmoticum. Hypnoticum. 

Klysma natrii salicylid 
(Klysm. natr. sa!ic.) 

Althaeae radix . . . 
Aqua deslillata . . . 

ad colaturam . . . 
Natrium bicarbonicum 
Natrium salicylicum 

. . . . . . . . . 
10,0 g 

qu. s. 
190,0 g 

6,0 !l 
8,0 g 

[76] 

Expedíció: Sötét üvegben. . . . . .. , 
Szignatúra: 1'2 decilitert, ugyanannyi v1zzel h191tva, egyszeri beontes

hez. Az üveg tartalmát 4 részletben, egy nap alatt kell felhasz
nálni. 

Rendelésl,or készítjük. 

Antirheumaticum. 

1 
1 

1 

1 

1 



;{ 

,··"' 

linimentum ad pernionem 
(Uním. ad pernion.) 

[87] 

1. { 

II. 
m. 

Camphora . • . . . 
Collodium llexile . 
Ammonium biiumensulfonicum 
Solutio jodi spirituosa ..•.. 

Készítés: Az 1. oldathoz a 11.-at, végül a 111,mot elegyítjük. 
Expedíció: Sötét üvegben. 
Szignatúra: Külsőleg. Fagybalzsam, ecsetelésre. 

Antiphlogisticum. 

linimentum ammoniatum 
(Unim. ammon.) 

2,0 g 
10,0 g 
4,0 g 
4,0 g 

Acidum oleinicum .. 
Oleum heiianlhi ... 
Ammonia soluta 10% .. 

1,0 g 
711,0 g 

. . . . . . . 25,0 g 

. }Készités: Az alkotórészeket erőteljes összerázással emulgeáljuk. 
Expedíció: „Használat előtt felrázandó" címkével. 
Szignatúra: Külsőleg. Bedörzsölésre. 
Rendeléskor készítjük. 

Antirheumaticum. 

Linimentum calds 
(linim. calc.) 

Acidum oleinicum 
Oleum lini . 

" " Aqua cakis 

··Jés:dtés: Az alkotórészeket erőteljes összerázással 
Expedíció: „Használat előtt felrázandó" címkével. 
Szignatúra: Külsőleg. 
Rendeléskor készítjük. 

Dermatologicum. 
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1,0 g 
49,0 g 
50,0 g 

emulgeáljuk. 

[77 

[88] 

Linimentum scabiddum 
(Linim. scabicid.) 

{ 
Triaelhcmolaminum . 

1. Acidum oleinicum .. 
II. Benzylium benzoicum 

0,5 g 
2,0·g 

25,0 !! 
25,0 g 

[89] 

Ill. Aqua des!illa!a · 
IV. Aqua destillala ........ ad 100,0 !! (47,5 g) 

!Készítés: Az 1. elegyhez a 11.~at keverjük és a lll,akal erőteljesen össze
rázzuk. Az emulzió súlyát a IV,akel 100 g-ra kiegészítjük és ismét 
összerázzuk. 

'Expedició: Sötét üvegben. „Használat előtt felrázandó" címkével. 
'Szignatúra: Külsőleg. 
Figyelmeztetés: A szem környékét és a nyálkahártyákat nem szabad 

bekenni. 
'Rendeléskor készítjük. 
Antiscabiosum. 

::emulsio benzylii benzoici rendelése esetén a fenti készítményt adjuk ki. 

liquor formaldehydi saponatus [90] 
(Liqu. lormold. sap,) 

Ph. Hg. VI . 

Liquor lormaldehydi saponalus ..... 100 g 

l:xpedíció: Sötét üvegben. · 
:Szignatúra: Külsőleg. 1-2 evőkanálnyit 1 liter vízhez, fertőtlenítésre. 

,Antisepticum. 

liquor permcydati compositus 
(Liqu. peroxyd. comp.) 

Hydrogenium peroxydalum dilulum 3% 
Aluminium aceli<:um lartaricum solu!um 

100,0 g 
50,0 g 

[~42.L 

'Expedíció: Sötét üvegben. 
Szignatúra: 1 evőkanálnyit 1 pohár langyos vízhez, száj~ és toroköblí~ 

tésre. 

Antisepticurn. Antiphlogisticum. 

3 Formulae Normales 



l 
~f 

\ 

~
Magnesi11misulfüric11m 

(Magn. sulf.) 
Ph. Hg. VI. 

Magnesium sulforicum crys!allisalum 

ixpedíció: Cerótzacskóban, kartondobozban. 

[167]! 

1()() g 

(Szignatúra: 2-3 kávéskanálnyit 2 deciliter vízben oldva bevenni. 
1 • 
/ l'urgativum. 

"~_„_j 

Mixtura antirheumatic:a 
(Mixt. antirheum.) 

Spiri!us saponalus 
Aqua destillala 
Ammonia soluta 10% 

' "" 
j cfl 

Mixtu.ra d1loralo-bromata 
(Mixt. chforalo-brom.) 

Ph. Hg. VI. 

chlorala-bromata · ...... " .. 

20,0 g 
70,() g 
1(),() g 

[781 

[179]] 

100 g 

Expedíció: Sötét üvegben. „Használat. előtt felrázandó" címkével. 
Szignatúra: Naponta 3-szor 1 kávéskanálnyit, kevés vízzel hígítva be~· 

venni. 

Sedotivum. Hypnoticum. 
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+ 
M ixtura pectoralis 

(Mixt. pector.) 
Ph. Hg VI. 

Mixtura pectaralís ...... 

[225] 

200 g 

'Cxpedició: Sötét üvegben. evőkanálnyit étkezés után bevenni. 
Szignatúra: Naponta 3-4uszer 1 

Expectorans. 1 

~ 
M ixtu ra sedativa 

(Mixt. sedad 

Kalium bramalum . · · · · · · · · 
Na!rium phasphoricum acid~m · · · 
Nalrium bromalum 's,i~!um 113,3% · 
Aqua deslillata ''<1!6' 

Sirupus simplex • ·· 
Solutio cansem:ms . • 
Tinclura s!rychni • . . ~ · • • · 

· Tinctura valériánae spirituosa 

. ' 

.. 

[180] 

5,ll g 
5,0 g 

15,ll g 

!9 
100,11 !J 

.tn g 
2,0 g 
5~1l g 

" evo"kano' l~yit étke;és utárl bevenni. Szignatúra: Naponlci ~-szor 1 

Sedativum. 

Mixtura sedativa comp~sita 
(Mixt. •ll'.pot. comp.) ' 

\ Calcium bromalum solutum 33,3%, · 
1 deslilla.~ · · ·r ~- '' • · ! L. 
l ·- _, ... v. „ ", f} ·, 'r 

.„„„_,_„.vv>>~y ·-r·~ 
n11C:füia Cliiiíae compos1ta 
Soh.i!ia conservarís . · • 1 • • • • • 

'Exp~díció: „Használat ,előtt felrá~and~" ~imkével. . 
Szignatúra: Naponta 3-szor 1 evokanalny1t bevenni. 

Sedativum. Tonicum. 

,. 



I 
Mixtura solvens' 

(Mixt. solv.) 

Ammonium chloratum 
Aquo desiilloto .. 
Solulio consem:ms 
Sirupus liquiriliae . 

Szignatúra: 2-3 óránként 1 evőkanálnyit bevenni. 
Rendeléskor készítjük. 
Expectorans. 

Mudlago ad catheterem 
(Muc. ad cathet.) 

1. { T rngaccmiha . • . . . • . . . 
Glycerinum ...• 

{ 
Phenomerborum sol~;u~. 0, 1°0;; 

II. Aqua destillata ....•..•. 

5,0 g 
173,0 !I 

2,0 g 
20,0 !I 

2,0 g 
30,0 g 
10,0 g 
58,0 g 

[226] 

[297] 

K" '' A esz1tes: .z 1. alatti alka.trészeket gondosan eldörzsöl'ük. A kb o 
meleg1tett II. folyadekelegyet haladéktalanul J , 60 -ra 
p~~~ióhoz .öhtj~k és összekeverjük. .. , ' egy~~e:r.re a szusz~ 

Expedrc!o: Ste.~d, „szeles szájú, üvegdugós, sötét üvegben. 
Sz1gnotura: Kulsoleg. Katéter-csúsztató. 
Antisepticum. 

Nasogutta argenti proteinici [233] 
(Nasogutt. argent. prot.) ··--., 

~11 A / ,1 rgenlum proieinicum . . . . . . . . . 0,50 
9 

"; 1.,·· /t Anua d fii ! 
!f :\ 11 „ es ' a " ..•...•..•. ad 10,() g (!1,5 g) 

· .. ·.<'·.·.f<ész!t~s: K.i.s !öz~pokhárba mért desztillált víz felületére hinti'ük 
·:.·' .. ::· .. ·.·e- e_i'"!-.~zu~~o,t es. ev~rgetés nélkül oldjuk. o pro-
;,,,;,~, ,~(ped1c!o. Sotet, p1pettas üvegben. 

zrgnatura: Orrcsepp Naponta 3 2 3 Rendeléskor készítjük.' -szer - cseppet becseppenteni. 

Rhinologicum. Antisepticum. 

Megjegyzés: Alk_almaz~sára vonatkozólag lásd a FoNo V. 
kiadása .~Rhrnolog1ca" fejezetének bevezetését. orvosi 
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. jgl 

; ""' Násogutta ephedrini [234] 
(Nasogutt. ephedr.) 

~ • .. ll, 111 g Ephedrinum hydrochloricum 
Solvens viscosa . . . . . • . ad 10;0 g (9,9 g) 

Expedíció: Sötét, pipettás üvegben. 
Szignatúra: Orrcsepp. Naponta 2-3~szor 1-2 cseppet becseppenteni. 
1 hónapig készletben tartható. 

Rhínologicum. 

Megjegyzés: Alkalmazására vonatkozólag lásd a FoNo V. orvosi 
kiadása „Rhinologica" fejezetének bevezetését. 

.): 
~::>}'>' 

Nasogutta ephedrini pro infante 
(Nasogutt. ephedr. pro itÍfant.) 

[235] 

Ephedrinum hydrochloricum 
Solvens viscosa . . . . . . . . . . ad 

o.~:; g / 
10,0 g (9,95 g) 

Expedíció: Sötét, pipettás üvegben. 
Szignatúra: Orrcsepp. Szopás előtt 
1 hónapig készletben tartható. 

Rhinologicum. 

il '\ 
\,\~;!)" j--) 

1-2 cseppet becseppenten1. l 

Megjegyzés: Alkalmazására vonatkozólag lásd a FoNo V. orvosi 
kiadása „Rhinologica" fejezetének bevezetését. 

' 

Nasogutta zinci 
(Nasogutt. zinc.) 

[236] 

0,05 g Zincum sulfuricum 
Solvens viscosa . . ..• ad 10,0 g (9,95 g) 

Expedíció: Sötét, cseppentős üvegben. 
Szignatúra: Orrcsepp. Naponta 3-s:z;or 2-3 cseppet becseppenteni. 
Rendeléskor készítjük. 

Rhinologicum. 

Megjegyzés: Alkalmazására vonatkozólag lásd a FoNo V. orvosi 
kiadása „Rhinologica" fejezetének bevezetését. /! 
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,, 



Natrium sulfuric:um 
(Natr. sulf.) 
Ph. Hg. VI. 

Nairium sulfuricum cryslallisolum 

[168] 

111!1 g 

Expedíció: Cerátzacskóban, kartondobozban. „Száraz helyen tartandó'• 
címkével. . 

Szignatúra: 1-2 kávéskanálnyit 2 deciliter langyos vízben oldva éhgyo~ 
morra bevenni. 

Laxativum. 

+ 
Ocule11tum album 

(Oculent. alb.) 

Hydrargymm omidochloralum 
Oculenium hydrosum . • . • •. ad 

Expedíció: Tubusban, csőrös feltéttel. 
Szignatúra: Fehér szemkenőcs. 
R.ii~eléskar4készí!jü k, 

Ophthalmicum. 

[209] 

l), l!l g 
10,!I g (9, 9 g) 

Megjegyzés: Alkalmazására vonatkozólag lásd a FoNo V. orvosi 
kiadása „Ophthalmico" fejezetének bevezetését. 

Oculentum antisepticum 
(Oculent. antisept.) 

1),51) g 

[210] 

Jodchloroxychinolinum 
Oculenium hydrosum • ad 1 !1,11 g (9,5 g) 

i;.;.;?; .• :;; •.• ; • .;.;; Expedíció: Tubusban, csőrös feltéttel. 
Szignatúra: Szemhéjkenöcs. 

Ophlhalmicum. • 

Megjegyzés: Alkalmazására vonatkozólag lásd a FoNo V. orvosi 
kíadása „Ophtharmica" fejezetének bevezetését. 
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Oculentum borozind 
(Oculent. borozinc,) 

Acidum boricum .. . 
Zincum oxyda!um .... . 
Oculenlum hydrosmn . • . . .•• ad 

'fxpedidó: Tubusban, csőrös feltéttel. 
S:r.ignatúra: Szemhéjkenőcs. 

Ophthalmícum. 

11,!'ill !! 
11,50 !! 

[211] 

10,!I g {9,!I !!), 

-,Megjegyzés: Alkalmazására vonatkozólag lásd a FoNo V. orvosi 
kiadása „Ophthalmica" fejezetének bevezetését. 

++ 
Ocuientum chloramphenicoli [212] 

(Oculent. chloramphen.) 

11,10 !I 
0,511 !! 

Chloramphenicolum 
Propylenglycolum •..•...•. 
Oculen!um simplex ••.•..• • ad 10,0 g (9,4 s 

·Készítés: A klóramfenikol propilenglikollal készült oldatát a kenőcsm 
alapanyagban emulgeáljuk. 

:Expedíció: Tubusban, csőrös feltéttel, 
Szignatúra: Szemkenőcs. 

·Ophthafmicum. Antibioticum. 

·,Megjegyzés: Alkalmazására vonatkozólag lásd a FoNo V. orvosi 
kiadása 11 0phtha!mica'' fejezetének bevezetését. 

+ 
Oculentum flavum 

(Oculent. flov.) 

11, 10 !l Hydmrgyrum oxydalum flavum 
Oculenlum hydrosum ..• ', 

( 

'Expedíció: Tubusban, csőrös feltéUel. 
.Szignatúra: Sárga szemkenőcs. 

. ad 10,0 g (9,9 g) 

tRendeié'sko-r:·.:kés'titjliki· 

·Ophlholmicum. 

Megjegyzés: Alkalmazására vonatkozólag lásd a FoNo V. 
kiadása „Ophthalmica" fejezetének bevezetését. 



Oculentum suifacetamidi 
(Oculent. sulfacetamid.) 

Suifocetamidnalrium . . . . . 
Oculen!um simplex .......•. ad 

Expedíció: Tubusban, csőrös feltéttel. 
Szignatúra: Szemkenőcs. 

Ophthalmicum. 

[214} 

1,0 g 
10,() g (9,0 g} 

Megjegyzés: Alkalmazására vonatkozólag lásd a FoNo V. orvosi, 
kiadása „Ophthalmica" fejezetének bevezetését. 

------ Oculentum tolazolini 
· -! (Oculent. tolazol.) 

,,_! Tolazolinum hydrochloricum · .. 
Aqua des!illala pro injectione . 
Oculen!um simplex .... 

-<-.-:::~-:--~gxpedíc:ió: Tubusban, csőrös feltéttel, 
Szignatúra: Szemkenőcs. 
3 hónapig készletben iar!ható. 

Ophtholmicum. Vasodilatator. 

Megjegyzés: Alkalmazására vonatkozólag lásd a 
kiadása ,,Ophthalmica'' fejezetének bevezetését. 

Oculogutta argenti acetid 
(Oculogutt. orgent. ocet.) 

Argen!um aceticum ...•.. 

1,0 g 
3,0 g 
6,0 g 

FoNo V. 

Kalium nitricum . . . . . . . . • . . . 0 • 05 
Aqua deslillala pro injectione . • . ad 5 • 00 

.pedició: Sötét, plpettás üvegben. 
-zfgnatúra: Külsőleg. Ezüstacetát szemcsepp. 

ilendeléskor készítjük. 

Ophthalmicum. Antisepticum. 

[215] 

orvosb 

[195J 

91 

Megjegyzés: Alkalmazására vonatkozólag 16sd a FoNo V. orvosí• 
kiadása „Ophthalmica" fejezetének bevezetését. 
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Oculogutta argenti proteinid 
(Oculogutt. argent. prot.) 

[196] 

Argen!um proleinicum . • . . . . 0 • l) e: 
Aqua deslillata pro injeclicme ... ad ) • 00 

Készítés: A kis főzőpohárba mért injekcióhoz való desztillált víz felü!e~ 
tére hintjük a proteinaezüstöt és kevergetés nélkül oldjuk. 

Expedíció: Sötét, pipetlás üvegben. 
Szignatúra: Külsőleg, Szemcsepp. Naponta 3aszor 1-2 cseppet becsep· 

penteni. A felbontástól számítva 1 hétig használható. 
Rendeleskor készítjük. 

Ophthalmicum. Antisepticum. 

Megjegyzés: Alkalmazására vonatkozólag lásd a FoNo V. orvosi 
kiadása „Ophthalmica" fejezetének bevezetését. 

,._ __ 

++ 
Oculogutta atropini 

(Oculogutt. atrop.) 

Alropinum sulfuricum •. 
Solulio. oph!halmica cum 

phenomerboro 

[197] 

'Expedíció: Sötét, pipettás üvegben. „Méreg" címkével. 
Szignatúra: Külsőleg. 1°/0-os atropin-szemcsepp. Az orvos utasítása sze-

rint. A felbontástól számítva 1 hétig használható. 
Rendeléskor készítjük. 

Ophthalmicum. Mydriaticum. 

Megjegyzés: Alkalmazásárg vonatkozólag lásd a FoNo V. orvosi 
kiadása „Ophtha!mica" fejezetének bevezetését. 

' 
1 

11 

1 



>!< + 
Oc:ulogutta chloramphenic:oli 

(Oculogult. ~hloramphen.) 

~1 I. { 

. r
l 

Chlommphenicolum 
N<!lrium borieum .. 
Acidum boricum .. 

{ 

Phenomerborum solu!um 0, 10/o 
II. Aqu" <1.§!slillala pro · 

1 injee!ione .....•. ad 
1 l,_,_,..,~„„„_,,~~„ ... ,,, • ._„.'c-'"'"'•-

iészítés: Az 1. alatti alkotórészeket a forrásig melegített ll:'.~9q.·;n···-o'Ídjuk._ 
xpedídó: Sötét, pipettás üvegben. ' --
zignatúi'a: Külsőleg. Szemcsepp. Naponta 3-szor 1 cseppet becsep-

: penteni. A felbontástól számítva 1 hétig használható. 
~endeléskor készítjük. 
' „.--Ophthalmi.:um. Antibí_oJicuiv. 

Megjegyzés: Alkolmaz<?sára vonatkozólag_ !ásd a FoNo V. orvost 
kiadása „Ophthalmica" fejezetének bevezetését. 

++ 
Oculogutta c:hloramphenicoli 

cum vitamino A 
(Ocu!ogutt. ch!oramphen. e. vlt. A) 

: Chloramphenicolum ......• 
Oleum ridni sterilisatum •.... 
lnjeeHo <!xero.ph!holi 100 OOO UI . 

o,1o 9 
11,9 g 
1,0 ml 

[199} 

Készítés: A kloromfeniko!t v;r.fürdőn való melegítéssel oldjuk a steril rí.., 
cinus-olajban. A lehűlt oldathoz elegyítjük az olajos axeroftol-in~ 
jekciót. 

Expedíció: Sötét, pipettós üvegben. 
Szignatúra: Külsőleg. Szemcsepp. Naponta 3-szor 1 cseppet becsep

penteni. A felbontástól számított 1 hétig használható. 
Rendeléskor készítjük. 

Ophtholmicum. Antibioticum. 

Megjegyzés: Alka!mozé-tsára vonatkozólag lásd a FoNo V. orvo~~ 
kiadása „Ophthalmico" fejezetének bevezetését. 
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>i• 
Oculogutta neomydni 

(Oculogutt, neomycin.) 

Neomydnum sulluricum ••.. 
Natl'ium ehlora!um ••• " ..• 
Aqua desiil!a!a pro injee!ione .. ad 

0,05 g 
o,oil 9 

10,0 g 

[200]. 

Expedíció: Sötét, pipettás üvegben. 
Szignatúra: Kiilsőleg. Neomicin-szemcsepp. Naponta 5-ször 1 cseppet 

becseppenteni. A felbontástól számítva 1 hétig használható. „Hűvös 
helyen tartandó." 

'Rendeléskor készítjük. 

Ophthalmicum. Antibioticum. 

-Megjegyzés: Alkalmazására vonatkozólag lásd a FoNo V. orvosi 
kiadása „Ophtha!mica" fejezetének bevezetését. 

Oculogutta 11eom1torum 
(Oculogutt. neonator,} 

0,1 g 

[201] 

Phenomerborum soluium 0, 1% 
Solvens viscosa . • . . . • <!d 5,ll g (4,3 g) 

Expedíció: Sötét, pipettás üvegben. 
SzignatUra: Külsőleg. Szemcsepp. Újszülöttriél t-Jrténő használatra. 

Ophthalmicum. Antisepticum. 

Megjegyzés: Alkalmazására vonatkozólrJg !ásd a FoNo V. orvosi 
kiadása „Ophthalmico" fejezetének bev~zetését,, 
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r 



+ '1< 
Ocu!ogutta physostigmini 

(Oculogutt. physost.) 

l'hysosligminu.m salicylicum • 
Na!rium pyrosulfmosum .•• 
Solvens pro oculagu!!is cum 

phenomerboro · . . . . . . . • ad 

ll,025 !l 
. 11,111 !l 

1Ó,0 
,~)-~ 

[202J 

Expedíció: Sötét, pipettós üvegben. „Méreg" címkével. 
Szignatúra: Külsőleg. 0,25°/0 -os fizosztigmin··szemcsepp. A felbontástót 

számított 1 hétig használható. 
Rendeléskor készítjük. 
Ophthalmicun1. Mioticum. 
Oculoguttc.1 physostigmini mitior rendelése esetén a fenti készítményt 

adjuk ki. 

Megjegyzés: Alkalmazására vonatkozólag lásd a FoNo V. orvosi 
kiadása „Ophthalmico" fejezetének bev~zetését. 

'Í' >i< 
Oculogutta piiocarpini 

(Ocu!ogutt. pilocarp.) 

Pilocarpinum hydrochloricum 
. Solu!io oph!halmica cum 

phenom~rboro . . , . . . . . . . ad 

[203) 

0, 10 !I 

5,ll !I {4,9 g) 

Expedíció: Sötét, pipettc'.is üvegben. „Méreg" címkével. ,· 
Szignatúra: Külsőleg. 2°/o·os pllok1..1rpin-sÍemcsepp. A felbontástól szá

mítva .1 hétig hasznc.llható. 
Megjegyzés: A fentinél nagyobb mennyiségű szemcsepp rendelése ese-

tén a készítményt 5 g·ot L:utolmozó külön üvegekben adjuk ki. 
Rendeléskor készitjük. 
Ophthulmicum. Mioticum. 

Megjegyzés: A!kalmazásóro vonatkozólag lásd a FoNo V. orvosi 
ldodósa „Op

1
htho!mic0" iejez,~tének bevezetését. 
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Oculogutta sulfacetamidi 
(Oculogutt, sulfacetamid.) 

Sullace!amidnatrium •..... 
Na!rium pyrosullurosum • , . , 
Phenomerbarum so!ulum 1),1 % . . . 
Aqua des!illata pro injeclione • ad 

3,() /g 
.ll;QJ.ig 
11,2 g (= 

1{!',ll g (íi,S 

[204] 

'Ex.pedició: Sötét, pipettás üvegben, 
Sz1gnat~ra: Külsőleg. Szemcsepp. Naponta 3-szor 1 cseppet becseppen· 

te~1. A felbontástól számított 1 hétig használható, 
Rendeleskor készítjük. 

Ophthalmicum. Antisepticum. 

Megjegyzés: Alkalmazására vonatkozólag lásd a FoNo V. orvosi 
kiadása „Ophtholmica" fejezetének bevezetését. 

+·+ 
Oculogutta tetracaini 

(Oculogutt. tetracain.) 

!l,11lg 

[205] 

Telracairmm hydrochlorioum , 
Solvens pro oculogullis cum 

phenomerboro . . , . . . . ad Hl,() g (9,9 g) 

Expedid.ó: Söt~t, "pipettás üvegben. ,,Méreg" címkéve:. 
S . .1:19nci:ura: ~u1~oleg: 1, 0/o~os t~t;akain~szemcsepp. Az orvos kezéhez. 

A felbontastol szam1tva 1 het1g használható 
Rendeléskor lcészHjiik, 1 

• 

·Ophff1almicum. Anaestheticum. 

Megjegyzés: Alkalmazására vonatkozólag :asd a Fr;,No V. 
kiadása „Ophtha!mica" fejezetének be1112.zetését. 

orvosi 



Oculogutta 11islosa 
(Oculogutt. viscos.) 

[ 
Aqu<1 deslill<1l<1 pro injectione 

1. Nolrium bic<1rb<>nicum •••• 
II. Phenomerborum solu!um 0, 1% 
Ill. Solvens viscosa • • • • • • • • • 

9,6 g 
0,30 g 

[206} 

0,1 g (= 11 g!!) 
10\0 g 

Készítés: A hidegen készült 1. oldathoz a 11.·at, majd e 111.·ot elegyítjük 
Expedíció: Sötét, pipettás üvegben. „ 
Szignatúra: Külsőleg. Műkönny. A felbontástól számítva 1 hétig hasz-

nálható. 
Rendeléskor készítjlik. 

Ophthalmicum. 

Oculogutta :zind 
(Oculogutt. zinc.) 

Zincum sulfuricum c;:· '-'/. · ••• 

Soivens pro oculogu!tis f um 
phe,nomerboro • . . . . • • • ad 

Expedíció: Sötét, pipettás üvegben. 

[207} 

10,0 g 

Szignatúra: Külsőleg. Szemcsepp. Naponta 3-szor 1 cseppet becsep-
. penteni. A felbontástól számítva 1 hétig használható. 
;Rendeléskor készítjük. 

Ophthalmicum. Adstringens. 

Megjegyzés: Alkalmazásáia vonotkozó!og lásd a FoNo V. orvost 
kiadása „Ophthalmica" fejezetének bevezetését. 
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Oculogutta zind cum ephedrino 
(Oculogutt. zinc. e. e'phedr.) 

Zincum sulluricum 
Ephedrinum hydrochloricum 
Solvens pro oculogul!is cum 

phenomerboro 

[208] 

"Expedíció: Sötét, pipettás üvegben. 
Szignatúra: Külsőleg. Szemcsepp. Naponta 3-szor 1 c~.eppet becsep~ 

penteni. A felbontástól számítva 1 hétig használhcrtó. 
'Rendeléskor készítjük. 

Ophtholmicum. Adstríngens. 

,Oculogutta xinci cum adrenalino rendelése esetén , i fenti készítményt 
adjuk ki. 

·Megjegyzés: Alkalmazására vonatkozólag lásd a FoNo V. orvosi 
kiadása „Ophthalmica'" fejezetének bevezeté::-~t. 

Ole11m je!=oris ase"li 
(01. jecor.) 
Ph. Hg. VI. 

Oleum jecoris oselli .• · .... 

[255] 

200 g 

·Expedíció: Sötét üvegben, „Hűvös helyen tarto~dó" címkével. 
Szignatúra~ Naponta 3-szor 1 kávéskanálnyit étkezés közben bevenni. 

Roborans. Antirhachfticum. 

.Ole11m ridni 
(01. ricin.) 

Ph. Hg., VI. 

Oleum ridní ••• 

Szignatúra: Egyszerre bevenr 1. 

Purgativum. 

[164] 

30 g 
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Addum 
Spiritus 

Otogutta borica 
(Otogutt. bl)ric.) 

boricum 
dilulus . ad 

Készítés: J\z oldatot en.yhe melegítéssel készítjük. 
Szignatúra; Külsőleg. 1Fülcs~pp .. N~ponto 2~szer 4-5 

penten,, 

Otologicum. Antisepticum. 
1 

[245]' 

1,!l !! 
30,0 g (29,0 g), 

/" 
csej5p~t becsep..: 

Megjegyzés: Alkalmazására vonatkozólag lásd 
kiadása „ Oto!ogica" fejezetének bevezetését. 

a FoNo V. orvosi< 

>!< >!< 
Otogutta c:hloramphenicoli 

;: l (Otogutt. chloramphen.) 

[246] 

Chloramphe nicolum .••.. : · ..... 
il 

1,0 g 
10,0 g (9,0 g). 1 Propylenglycdu~ .......... ad 

.e !Készítés: A kloramfent'<olt a propilengliko!ban enyhe melegítéssel old

-::.(:;.·;H~·:~·-tpejd'í~ió: Sötét, pipett<'·s üvegben, 
0dSzignatúra: Külsőleg. F11lcsepp., Naponta 2-s~er 4-5 c~eppet becsep

penteni. 
1 hónapig készlet~en to rtható. 

,„Antibiotieum. 

tJlegjegyzés: Alkalmazásáro vonatkozólag lósd a FoNo V. orvosi1 

kiadása „Otologica" fejezetének bevezetését. 

Thymolúm 

Otogui·ta fongidda 
(Otogu't. fungicid.) 

!l,50 g 
2,0 !! 

[247] 

Solutio conservans 
Spiritus dilutus .. . . ad 25,0 g (22,5 gl 

<Expedíció: Sötét, pípettás üvegben. 
S-z:ignatúra: Külsőleg. Fülcsepp. Napvnta 2-szer 4-5 cseppet becsep

penteni. 

AQ_~imykoticum. Antisepticum. 

M_egjegyzés: Alkalmazás.ára vonatkozólag lásd a FoNo V. orvos1 
kiadása „Otologica" fejezetének beve:. etését. 
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Otogutta peroxydi 
(Otogutt. peroxyd.) 

Hydrogenium peroxy,da!um dilu!um 3% 
Aqua des!illala . . . . . . . . . . . . . . 

5,0 g 
10,0 g 

[248] 

:expedíció: Sötét, pipettás üvegben. 
'Szignatúra: Külsőleg. Fülcsepp. Nopoílta 2-szer 5 cseppet becsep-: 

penteni. 
'Rendeléskor készítjük. 

'0tologicum. Antisepticum. Desodorans. 

1Megjegyzés: Alkalmazására vonatkozólag lásd a FoNo V. orvosi 
kiadása „Oto1ogica" fejezetének bevezetését. 

Otogutta phenoli 
(Otogutt. phenol.) 

Phenolum liquefactilm ••• 
Propylenglycolum · . . . . • . ad 

'Expedíció: Sötét, pipeHás Óvegben. ~ 
Szignatúra: R:ülsől~J!· Fájdalomcsillapitó fülcsepp . 
Rendeléskor készítjtlk. 

'1..ocafanaestheticum. Antisepticuf(l. 

/ 
[249] 

0,5() g 
10,() g (9,5 9• 

~egjegyzés: Alkalmazására vonatkozólag lásd 
k_iadása „Otologica" fejezetének bevezetését. 

a F~No V. orvosi 

Otogutta sulfadimidini 
(Otogutt. sulfadimid.) 

Sulladimidinum 

[250] 

0,80 !! 
Polyoxaelhenum-400 • : •••••. ad 10,0 g (9,2 g) 

'.Készítés: A szulfadimidint a polioxetén-400·ban enyhe raelegítéssel ... 
oldjuk. 

Expedíció: Sötét, pipettás üvegben. 
Szignatúra: Külsőleg. Fülcsepp. Naponta 5-ször 5, :::seppet 

penteni. 
·Rendeléskor készítjük. 

Antiseptícum. 

MegjeQyzés: Alkolma+ására vonatkozólag lé:sd a FoNo V. 
kiadása „Otologica" fejezetének bevezetését. 

4 Formulae Norma'es 



./ j 

/j LI 
! 1 } 

r 

Ovulum jodch loroxychinolini 
(Ovul. jodchloroxychin,) 

fodchloroxyd1inolinum . . • . • 2,5 g 
Mossa polyoxaelheni --;---,:"" . . qu. s. 

fc::fi''; ;z_s-o 
10 db hi!velyll'úpra -\i 

[296} 

Kászítés: A kb. 60°-os po!ioxetén-eleggyel a jódkfóroxiklribúnt efdör
zsöljük és formába öntéssel kb. 2,5 g súlyú hüvelykúp·okat készítünk •. 

Expedíció: Egyenként, kasírozott alumínium fóliába burkolva, doboz
ban, „Hűvös helyen tartandó" címkével. 

Szignatúra: Külsőleg. Reggel és este 1-1 darabot alkalmazni. 

Antisepticum. Antimykoticum. 

l'araffinum aromaticum 
(Paraff. aromat.) 

Paraffinum liquidum 
Ae!he"•leum citri .. 

200,0 !11 
11 gll 

Szignatúra: Naponta 1-3 evőkanálnyit éhgyomorra bevenni. 

taxativum. 

Pasta jecoris 
(Past. jecor.) 

Balsamum perm•ianum . 
Oleum jecoris aselli . . 

1,0 g 
7,0 g 

[165]: 

[119] 

Posta zind oleosa ......... , ad 50,0 g (42,0 g~ 

!~~~~~~[;;:Tubusban vagy tegelyben. Pasztc, 
3 készletbe11 tartható. 
De.rmotologicum. 

Unguentum ad granulatio11em vagy Unguentum jecoris rendelése ese~ 
tén a fenti kész!tmén}'t adjuk ki. 
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Pasta lassari 
(Past. Lassari) 

l'as!a zinci oxyda!i salicyla!a 
rh. Hg. VI. 

Posta zinci oxyda!i salicylala . 

Expedíció: T ége!yben. 
Szignatúra: Paszta. 

Dermatologicum. 

Pasta zind oleosa 
(Past. zinc. oleos.) 

Ph. Hg. VI. 

l'as!a zinci oleosa ...... . 

Expedíció: Tubusban vagy tégelyben. 
Szignatúra: Paszta. 

Dermatologicum. 

Pasta zind oxydati 
(Past. zinc. oxyd.) 

Ph. Hg. VI. 

l'asta zinci oxydati 

Expedíció: Tégelyben, 
Szignatúra: Paszta. 

Dermatologicum. 

4' 

[120] 

311 g 

[121] 

[122] 

30 g 
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\_ 

Pilula analeptka 
(Pii. analept.) 

[38] 

:1111''~ 
fi/111111 ~ 
~)'fii.': •'""" 
f/'1 ···~ 
wlf~ 

Slrychninum nilricum · · · · • • 0,02 !l f/'11'"1?1!11 
Ephedrinum hydrochloricum • • • ~o,so.9 · t 

0
••.. "':'·t~ 

Colfeinum · · · • • · • • • • ·.,- • • ;/'1;"· fJ0 [ . 
.Am• I u m 1 ;„

11
. 1<,ctqm . . . • . .·4. \ .• \. • • • • • JZ L •. , d w"":i 

J~A. ~ 1 (!M)'._oi.z. ' <J .· .'' éu; '7.tG'J!i!Jv."'.·"·.· •.•. "'. ''W J'''°Lco o •• Gc. · J\ <~ z) """!; I f.4!11( 
· 2IJ db pilulóra Ifit/ ll 

'észi 's· 
1Kötöanyagk~kb. 2,0 g ~f lyósított ke~~'tőt, a \ihÍók ifff' '()'<J·ii/· ... ·· 

n. gö ' ölyítéséhez e~~ mennyis' ű fehér agya (bolus~a) U 

h zn nk. • /·····~ Expe 1ció: Dobozban. (/''·' · 
Szignatúra: Naponta 2-3-szor 1 szemet bevenni. 

Stimulans. 

++ 
Pilula arsenicosa 

(Pii. arsen.) 

Acidum ars1micosum cmhydricum 
Glucosum . . . . . . . • 

' A;mvfu111 liqueh:n;,tuiii .. ~ .•...• 
•Jl<.QA-""· !"'.: \,e,._ LG'.-(, 

ClJDlcc,1 1".„tl/J. C.. · . . • 
100 db ptlulara . 

[257] 

. ' 

Készí • : "oanyagkéN~g elfo~síj.o~ényí~fák ~ 
b" éséhez cse]s.é~ennyiségg._,4~agyog~ttfo~~tt~m . 
ná!un, / ~ · 

Expedíció: Dobozban. 
Szignatúra: Naponta 3-szor 1 szemet étkezés után bevenni. ' -„ 

Roborans. Per os orzénkúra. 
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t/l" .,. ,..,,, 
u·· 
ti'"' 1

. ,„ 

~+ 
Pilula asthmalytica pro infante [50] 

· }Pii .. asthmoly,t.' p_ro infanl.) -

Melhylhomatropinium broma!um . 0,0125 g 
l'henobarbitalnalrium . . . . . • . 0, 125. g 

. Ephedrinum hydnichloricum O,:W. g 
l'apaverinum hydrochloricum 0,3() g 
Theophyllinum ....... '.· 1,0 g 
Laclosum . . . . . . . . . . . . . 5,jl. g 
~~Hm li:q~~ur. . . . . . . k-~-. s.'~~ ;t„r/ ('.,,, /..: . 
·' """· <f'' "'O db ., 1 · ,(,U ''\ .;!_?)ot._.,__, _ __,,;:, · .cl.J:_,~,.,.C.-~1 ~hU ara :...~ 

Készíf~ _ K,ötőanya~r].t kb. 4' g elfol~tJtt keményítőt, OP~c gÖmm 
bö!~séhez feh~gyagot (bolus alb-aj használunk. 

Expedíció: Dobozban, , . 
Szignatúra: Naponta 3-szor 1 szemet beadni. 
Antiasthmaticum. Vasodilatator. 

++ 
Pilula atropini composita 

(Pii. atropin, comp.) 
[279] 

Alropinum sulluricum •.. · .. '. • . . . 0,009 !l 
Papaverinum hydrochloricum . . . . . . 1,50 !l 
Phenobar~ilalum ••• , , ..••. , . . 9,6_() g 
4mylum hq11'!"2:""'-' . . . . . . . . . . o2,qu. s. ·::.j . 
'11c.a.fa•t\./btl'.,ei. t>.L • • · „ „ ·I "·'' 

Készít~(~~:~~vcoY :.;;"':::.:!f~l~::'::i!~;Í(·9~~~ göm· 
. " éhez feh~got (~) haszn9Jul!i(. 

Expedíció: obozbáíi. ,1Méreg~.'--.<c:Jmkéyel. 
Szignatúra: _Naponta 3-szor 1 szemet étkezés elő~t bevenni. (.~ _ 
Parasympath~'lyiicum. Se~~e-Íi-óf~ tsökken't&:\· 51p~~-ITí~IYticum. 

tJ!ct 
Pilu!a brombarbita!i 

(Pii. bromborb.) . ' 
[191} 

Codeinum. phosplwricum 0, 12 g · 
Phenobarbitalum .•. : . 0,75 g 

' 

Kalium bromalum . . . . . 6,0 !l 
Natrium bromalum . . . . . . . . . . . 6,0 g ""'.Al'·„ i. ,,,,, 
a;i~;~ae~henun~. ~t~u\~iFlieum .. '-;',;/_; ,(;:: ;i„ ~ 
~ '..;_,VV\« h ly„~ó'cfo pilulárai .;/17/e "J;'l • 7::i · 
-1~-){Jl,,_,.~ _) C;.„l.)(J,_::...'"~ / (_' 
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K
, ·1· • J(o""to"onyogként porított po\ioxeténsztearátot és néhány csepp 
eszi es. 'I „ b'"I ·1· "h k'I ~ · ' " legtöményebb szeszt, a pilulo < gom, o y1 ese ez cse e y men1.y1se9u 

fehér agyagot (bolus olba} hasznalunk. 

' Expedíció: Dobozban. ' 3 1-2 szemet étkezés után bevenni. 
Szignatúra: Naponta -szar 

Sedotivum. 

Pilula eöoffonin 
(Pii. colf.) 

[39] 

K
• 't' . K'"t" yogként porít~ olioxetén~zte ' ot és néhány~p 
eSZI es. 0 'I ' , " f h' t szesz 

0 
pilu\ák gömbö 'éséhez cseke y enny1segu e ;Y gyago 

( us alba) haszn: nk. , 
Expe íció: Dobozban. . , 
Szignatúra: 1-2 szemet bevenni, naponta többszbr. 

/'' /'' 

Ex:citans. SHmulans. 

11 Í 
! 

1 ~1) ~-' 

/ ' J ) '\ \ ,r::· ci· i< · 1 f-· / 

\ .:*!.. „. 
Pilula éiof'.fabarrbitál ·' 

(Pii. colfoborb.) 

[192] 

Phenoborbitolum . . . . 0,90 !l 
Colleinum . . . . . . . . 1,5 !l 
Notrium bicarbonicum/ ..... . ! . . 0,30 9 -~ 

.~1 1 oxaetlien." .. 'q.s!irio>•IÍ1i~'!\'!'. .c .. • 1 ; i;•ii•''~ ::t~,o.,.,_ !l, jl\.A)..J ~ ""'-C~Ú..- \ j'. ,,,. Gu •· • · ; ·d '' 'V . N , 
'- f' 30 db pilulára . e 

K
, 't' • J(öt" ,,fyogként porít t polioxet~'nsz átot és né~án sepp eszi es. · · · " f ' agyagot A pilulók gömbö 1téséhez cse _ mennyisegu e 

s alba) hasznó k. 

/ Szükség esetén naponta 3-szor 1-2 szemet bevenni. ~~::::f~~'.~ Dobozban. 

Tonosedativum. 

54 

i/ 
f; 

Pilula ferri reducti 
(Pii. ferri red.) 

Ferrum reductum . . . . . . 
,l?.elyox<1ell„„„,m slearini<:<1m .•• 

,\'taJ:v:i ""- \.'.> ' fL ~LL 
U 16tf°'db t:~t1e1tr~'"/<?JC' / 

50,0 
UI 
ql)\ 
(' 

[258] 

!l 
!!~ 

,'.,. 

1Készités~. tőa~ya~kén~. po.~í ~ t~ polioxetén~zt%a tot és ~éhffr' 
szesz a pdulak gomb y1tesehez csekely ennyiségú fe ér 
got bolus alba) hasz álunk. 

Expedíció: Dobozban. 

csepp 
agya-

·szignatúra: Naponta 3-szor 1 szemet étkezés után bevenni. 

'Haemopoeticum. Roborans. 

IPilulo ferri sulfurid rendelése esetén a fenti készítínényt odíuk ki. 

Fttt/1~ 
( 1 - PH . 1i r, . il 1 . 

! l '1 
Phenlaxinum 

>!< 
Pilula laxans 

(Pii. lox.) 

Extraclum s!rych(!i siccum ... 
Ex!rac!um belladónnae siccum 
Extraclum aloes sicéum . 
liquiritiae r.adix pulvis , 

0 db pilulára 

0,15 !! 
0, 15 !l 
0,30 g 
3,0 

- 3,0 
!l 

·~ 

'Késútés: Kötőany ént néhány csepp szeszt használunk. A pilulákot 
nem kons góljuk! 

Expedíció: ozban. 
'Szignatúr Este, lefekvés előtt 1-2 szeme'; beve~~i., 
d.axot' m. 

' ' 1 ) - \ 
1 



'1!1 
Pilula nicophyl!ini 

-(Pii. nicophyllin.) 

l'henobarbilolum . . . . • • . 0,60 g 
Papoverinum hydrochloricum 1i5 g 
Acidum nico!inicum 1,5 g 
Theophyllinum 3,0 g 
Na!rium bicarbonicum 0,30 g 

[62] 

.J!&lyvidanttm ...•...•..••.••. ·~~ 

<Í>cv~ ttcc,~k' Pfi~rii<i .z:;?f?lc / ~i\. A. 

Készítés: i"tőanyogként poli~idont és néhány\csepp szeszt, ~ pilulók 
gömbö ítéséhez csekély )rgennyiségű fehé~agyagot (boluS\ alba} 
használu k. 

Expedíció: Dobozban. 
Szignatúra: Naponta 3·szor 1 szemet bevenni. 

Vasodilatator. 

>fi >i< 
Pi lula roborans 

(Pii. robof.) 
[259] 

Addum arsenicosum anhydricum 0, 111 g 
Strychninum nilricum 0, 10 g 
Cuprum ~ulfuricum 0,30 g 
Ferrum reductum . . 10,0 g 

· Glucosum . . . • . . 10,0 g 

,~lyoxoetberu:1':'1, steu1inieu,1n -::~ ••• -, • ~· _ --~,a g 
~lAQA,,j.c, r~llM_.!L?~.&(/ "''v fL v?'ll//)1!1J(\\, !\. 

100 db pilulára €-\ 

Késiítés: Kö " i1yagként porí t polioxeténszt~ot és néh4.nr'ésepp 
szeszt .a pilulók göm yítés6hez csel<.éfY mennyiség~·féhér agya~ 
got olus alba) h . znólunk. ,,,. -

Expedi 1ó: Dobozban. 
Szignatúra: Naponta 3-szor ·1 szemet étkezés után bevenni. 

Roborans. Haemopoeticum. 

56 

+ 
l"ilula tonisans 

(Pii. tonisans) 

Thiaminum hydrachloricum 
Extractum strychni siccum . 
Coffeinum ........ . 
Nalrium phosphoricum acidum 
J?ialyexaetiuanwm stearinic:1_1m • --..-.---
1•eov,r;iA. J::'~) 

. /f/ av' "'so'*d~,;t;(tÍé,~j 

[260] 

0,15. g 
0,50 !! 
1,5 g 
7,5 g 
3,0 g 

cq/]1. A. 

'Készítés: Kötő yagként p ott polioxeté~arátot és néhá 
· szeszt, pilulák g" ö!yítéséhez ~é!y mennyiségű ehér 

csepp 
agya-

got olus alba asználunk, · ' 
Expedíc ó: Dobozb n, 
Szignatúra: Naponta 3-szor 1-2 szemet bevenni. 
3 hónapig készletben tartható. 

-ronicum. 

'1!1 
Pilula valerosedativa 

(Pii. valerosed,) 

l'henobarbitalum . . ~ . ' . . ' . --'. 
Valerianae radix pulvis ..... . 

. { ' 

~~iq~e~i:n. f~· ..... · .. r (/~ ,sw ./L ·,.z,;! l!!Nf j 
· 30 db pilulára 

[193] 

0,60 g 
3,0 g 

qu. s. ~ 

1Készítés~ötőanyagként kb. 2,5 §i elfolyósított ke-méi;\ítőt, ·a ~ilulák ~m
böly1 éséhe;z csekély mennyis'\9ű fehér ag\agot'~olus alba) h~z~ 
nálun 

Expedíció: Dobozban. · 
Szignatúra: Naponta 3-szor 1-2 szemet b;-::venni. 

'Sedativum. ('' 
< 

;i, 



Pulvls :ad irrig:ationem 
(Pulv. ad irrig.) 

Cuprnm sulluricum 
Zincum sulluricum 
Alumen ..... . 

[6] 

--- Expedíció: Cerátzacskóban, kartondobozban. 
, Szignatúra: Külsőleg. 1 kávéskanálnyit 1 liter langyos vízben oldva~ 

öblítésre. 
:1o·c' u Adstringens. ~ -r::\·-~ ~--, 

Megjegyzés: Alkalmazására vo~tkozólag lásd a.,;. ~foNo V. orvosi 
kiadása „Adstringentio, Antiphlogistica" fejezetétiek ·bevezetését. 

>!< 
Pulvis :alcalinus cum belladonna 

(Pulv. alcal. e, bellad.) 

[270] 

Extractum belladonnae siccum 
Nalrium bicarbonicum 
Magnesium oxyda!um •.... 

flExpedíció: Cerátzacskóbon, kartondobozban. 
1 :Szignatúra: Naponta 3~szor -1 csapott kávéskonálnyi,t 

~ 1 keverve bevenni. A 

J 
Jólzáró edényben 1 hónapig""""készletben tartható. 

m~ Antaddum. ;\!_; C '-·\ _ ~/ 
1 
:-JC) t 

' ~J 

: 

Pulvis .aluminii antaddus 
' (Pulv. alumin. antacid.) 

•• 
Aluminium hydroxyda!um 
Magnesium oxydatum "' . .. 

11,30 g 
25,0 9. 
25,() 9 

kevés vízben el~ 

[271] 

40,0 !! 
10,() g 

;; •• ; .. ~.. .;:. l::xpedíció·: Ceréiizacskóban, kart~nd~boiban. 
Szignatúra: Naponta 3-~i9r, étkezés e!é)tt és után 1-1 · késhegynyit 

' 1/4 pohár vízben elkeverve bevenni, 

f>"'l it<~ 
~:r'f.~\~ 

f/2.tzi:~ 

Ú 2
, 7(\zi; 

er1iw 
-~,&. ((~ 

~'I ,„, 
v'l'í'~ 
f/,;;;.;v 

t.:/·;···· Vl~ • 1 ' • 

.r 
.. ~~11 
f>:11 
~~!I t/?l 
~':ll 

~ll 
~.]I 

~'11 
~11 
"'"/" 

1 ' 

~ 
Pulvis analgeticus 

(Pulv, analg.) · 

l'henobarbilalu m 
Colfeinum 
Phenacelinum .. 
Amidazophenum 

Hl db osztott porra 

[19] 

0,3() g 
0,7!) g ·, 

2,l) 9' 
3,0 g 

'Szignatúra: FájtTÖ~m esetén naponta 2-3-szbr port bevenni. 

,Analgeticum. 

Puivis antaddus 
(Pu!v. antacid.) 

Magnesium !risilicicum 
(Ph. Hg. VI.) 

Magnesium lrisilicicum 

· 'Expedíció: Cerátzacskóban, kartondobozban. 

[272] 

25 g 

Szignatúra: Naponta 3-S"ször 1 késhegynyit kevés vízben elkeverve 
bevenni. 

,Antacidum. 

>f< 
Pulvis antaddus cum belladonna 

(Pulv. antacid. e. bellad.) 

[273J 

Extmc!um. belladonnae siccum 
Magnesium trisilicicum 

0,30 9 
25,() g 

1Expedíció: Cerátzacskóbarr, karton·dobozban. 
Szignatúra: Naponta 3-5-szö't' 1 késhegynylt 1<-~vés vízben 

bevenni. · . · 
.Jólzáró edényben l: 'hónapig ~.észletben ,-tartható. 

,.Antacidum. ". 

{VD :)· ... ,. 
f ·. 

'· 



······~······~ 

+ 
Pulvis antidoloricus 

(Pulv. antidolor.) 

(20] 

Aelhyim<>rphi1mm hydr<>chloricum ••••• o~~P.9 
Colleinum . . . • • • . • • • •• 
Phenacelin11m •....•.• 

.. 0,!iq g . 
5,0 •g 
s;o g Acidum acelylsalicylicum ••••• ·• • , , 

10 db oszlol! porra 

SzignotUra: Fájdalom esetén naponta 2-3-szor 1 port: bevenni. 

Analgeticum. 

Pulvis antineuralgicus 
{Pulv. antineuralg.) 

Colleinum 
Amidazophenum 
Phenacelinum '· ~ . . . . 

10 db oszloll porra 

Szignatúra: Fájdalom esetén _1 port bevenni. 
Antineurolgicum. 

+ 
l"ulvis antirheumaticus 

(Pulv. antirheum.) 

Acidum acetylsalicylicum 
Aciphenochinolinum 
Magnesium oxydalum ..••.. 

:20 db oszlo!I porra 

0,50 g 
2;0 g 
3,0 g 

5,0 g 
5,0 g 
2,ll g 

Expedíció: Cerátkapszulában. 
Szignatúra: Naponta 3~szor 1 port étkezés után bevenni. 
'1: hónapig készletben ta1~ható. 
A.nlirheumaticum. 

[21] 

[81] 

, 

·~· 1::) 
~11··r1::J 

t~· 
~/11 
~·11· rt~ 
~„,. \r,} 

~, 

~t"I. 

Gv~l 

vr·~ 
f/, .,,;;; 

,~., !.\.\>i 

~] 

Gv] 

~ 
Pulvis antispasmodoloricus 

(Pu!v. antispasmodolor.) 

Extractum belladonnae siccum 
Phenobarbitalum ..... . 
Papaverinum hydrochloricum 
Novamidazophenum ..... 

5 db oszlol! porra 

-Expedíció: Cerátkapszu!ában. 

ll,20 g 
!l, Hl g 
ll,30 g 
2,5 g 

[57] 

Szignalúra:' Görcsös fájdalom esetén 1 port bevenni, naponta fegfel
je'bb 3-szor. 

Spasmolyticum. Analgeticum. 

~ 
fulvis antispasticus 

(Pulv, antispast.) 

Phenobarbitalum ....... 
Extradum belladonnae siccum 
Papaverini.lm hydrochloricum 
Lm:fosum ••••...•• 

10 db oszloll porra 

Expedíció: Cerátkapszulában, 
Szignatúra: Naponta 3-szor 1 port bevenni. 

SpasmoíyHcum. 

' [58] 

0,20 g 

0,40 !l 
ll,50 !I 
J,(I !I 

\ 



.. ,.:~.:i: .. ,,~) y{ [45] 
(Pulv. asthmalyt.) 

Phenobccbilalum 
Papoverinum • 1<1rochloricum 
lheophyllinum 
Azophenum 
Loc!osum 

2!J db osztoll porra 

0,110 g 
ll,80 !ll 
2,11 g 
6,11 g 
6,11 g 

,, ,_r 

ij Szignatúra: Roham közeledése esetén 1/ 2-1 port 
legfeljebb 3 egész port. 

\ Antiosthmaticum, Vosodilatator, ;~ 

\,]-

bevenni. Naponta 

'~"", 
.... ~-..,,__, Pulvis asthnialytkus cum atropino [46) 

(Pulv. aslhmalyt. e. atropin.) 

Alropinum sulluricum ..... 0,0117 !I 
Phenobarbitafuni . ' ..... 0,1111 g 
!'opaverinum hydrod1loi'icum 0,811 !I 
Theophyllinum 2,0 g 
Azophenum 6,IJ g 
loclosum •' 6,0 g 

·~.\ 

' 
20 di> oszlo!I porra 

S&ignatúra: Roham közeledése esetén 1'2-1 port bevenni. Naponta 
legfeljebb 3 egész port. 

Antiosthmaticum. Vosodifatotor. 

62 

t,r<. 

t'./I~ 

t/I 
tif''l~Í) 

t::/''I t~ 
~······\!'~ 
v"lci~ 
((j,*1~~ 

<t>1~~ 
·<('"' „ :·,,, 

(€/jl··c~í>' 

({/11 
tr;]I 

ci1 
Pulvis asthmalyticus fortis 

(Pulv, asthmalyt fart) 

- Ephedrinum hydrochloricum . 
Phenobarbitolum ...... . 
Papaverinum hydrochloricum 
Coffeinum 

'Theophyliinum 
Azophenum 
Loc!osum 

20 db osztott porra 

0,30:.g 
11,60 g 
o.ilil g 
1,11 !I 
2,0 g 
.11,0 !I 
.11,0 g 

[47] 

t -, r { j 

Szignatúra: Roham közeledése esetén 1/2-1 port bevenni. Naponta 
legfeljebb 3 egész port. 

Antiasthmaticum. Vasodilatator. 

Pulvis azopheni coffeini dtrki 
(Pulv, dzaph, coff. citr,)-~

Azophenum colleinum cilricum 
(Ph, 1--/g, VL) 

Azophenum colfeinum cilricum . 

10 db oszloll porra 

[22] 

10,IJ !I 

Szignatúra: Fejfájás esetén 1 port bevenni, naponta legfeljebb 3~szor. 

Analgeticum. 



\ 
{_;r-\" 

t!o 
Puivis' barbamidi compositus 

(Pulv. barbamid. comp.) 

Codeinum phosphoricum · 
llarbila lnatrium 
Amidazo~hen~m 

1 ll db osz!oll porra 

ll, 11l g 
1,2 g 
2,8 g 

[23] 

Szignatúra: Fájdalom esetén 1 port bevenni. Naponta legfeljebb 5-ször„ 

Analgeticum. Sedativum. 

Pulvis boropermangankus 
(Pulv. boropermang.) 

Kalium permanganicum 

Acidum boricum . · · · · 
·. 

[1091 

ll,25 g 
30,ll !I 

Expedició: Cerátzacskóbon, kartondobozban. 
Szignatúra: Külsőleg. 1 liter előzetesen felforralt meleg vízben oldva~ 

kihűlés után használandó. 

Antisepticum. 

Pulvis bronchodiians 
(Pulv. bronchodil.) 

Ephedrinum hydrochloricum 
Theophyllinum 
Amidazophem•m 
Saccharosum 

20 db oszl<>ll porra 

O,llll g 
2,0 g 
2,0 g 
6,ll !I 

[48] 

Szignatúra: Roham közeledésekor 1/2-1 port bevenni. Naponta legfel
jebb 3 egé~z port. 

Antidyspnoicum. 

!Íf~· ;,., 
~- _.- ,-~-

~(·'~ 
~41('~ 

~1 
~cl 

tr;1 r;~ 
Gr] 
'1'] 
~jJ 

l"ulvis cakii lactophosphorid [294] 
(Pulv. calc. lactophosph.) 

Calcium lacticum • . . . 20,ll g 
Calcium phosphoricum 20,0 g 
Saccharosum • a ~ o ~ 10,0 g 

i:xpedició: Cerátzacskóban, kartondobozban. 
:Szignatűra: Naponta 3-szor 1 csapott kávéskanálnyit 1f.i pohár vízben 

elkeverve, étkezés közben bevenni. 

Per os kalciumterópia. 

l'ulvis Caroli 
(Pulv. Caroli) 

Ph. Hg. VI. 

Pul~is Caroli .... 

[274] 

100 !l 

'Expedíció: Cerátzacskóban, kartondobozb9n. 
Szignatúra: Károly~só. 1 kávéskanálnyit 2 deciliter langyos vízben ofda 

va bevenni. 

t.axativum.· 

Kristályos Károly~só rendelése esetén a fenti készítményt adjuk ki~ 

··Ji~Í 
l'ulvis chinadsalis cum vitamino C1 

. [24l 
(Pulv. chinacisal. e. vit. C) 

Chininum sulfuricum . . . 
Acidum ascorbicum • • •• 
Acidum acetylsaficyflcum . 

10 db osztol! porra , 
1
, 

' ,/ V e' 

Expedíció: Ostyatokokban. 
Szignatúra: Naponta 3-sz,qr 1 port étkezés 
~ hónapig készletben tartható. 

Antipyreticum_. Analgeticum. 

:5 Formulae Normales 

t • \b . 
u an 1 \ yren.nt. 

\ ÍJ ii·'j 

ll, 15 !I 
1,5. g 
6,0 g 

''\ 



/) 

++ 
~ Pulvis c:holagog11s 

(Pulv. cholagog.) 

Melhylhomatropinium bromalum 
l'henolphlhaleinum . • · · · · · 
Papaverinum hydrochloricul!' .'. •. 
Addum dehydrocholicum . 
Nalrium benzoicum • 
Nalrium salicylicum . 

10 db oszlat! porra 

Expedíció: Cerátkapszulában. , . , . . 
Szignatúra: Naponta 3-szor ~ port etkezes utan bevenni. 
1 hónapig készletben tarthato. 

Cholagogum. Spasmolyticum. 

>!< 
Pulvis c:odac:etini 

(Pulv. codacetin.) 

Codeinum phosphoricum . 
Phenacetinum •..... 
Acidum ace!ylsalicylicum . 

5 db oszlo!! porra 

[275) 

0,03 g 
0,50 g 
0,60 g 
2,5 g 
2,5 g .· 
2,5 g 

0,05 g 
1,5 g 
1,5 g 

[25] 

Szignatúra: Naponta 3-szor 1 port étkezés után bevenni. 

Antineuralgicum, Antipyreticum. 

\. 

&'1 
t/1·,~ 

~'.'~ 
„ „ '"" 

~/r''·"' 
t/0.1 

v1 
~:1· 

H f:iA !<. 
!'.JDVI ·- PJ-{ 110 ifi. a'!:?i/.1·J<JL 

Pulv;:ul~.0~0~:~'. ~~:b.~tibio /~ 
/ 

Codeinum hydrochloricum ...•. ,,..,<':' 0,20 g 
Stibium sulluralum auranli~:.: . • • 0,30 g 
Natrium bicarbonicu~. . • . . • • . 5,0 g 

~~'"'' 

~·fö db <>szlol! porra 

Szignatú~onta 3"szor 1 port étkezés után bevenni. 
/ 

íExpeCÍorans. Antitussicum. 

Colleinum 

Pulvis coffac:yli 
(Pulv. coffacyl.) 

Calcium carbonicum praecipitalum • 
Acidum aceiylsalicylicum ...•••. 

10 db osztoll porra 

Szignatúra: Fájdalom esetén 1 port bevenni. 

Antineuralgicum. Analgeticum. 

>i• 
Puivis coffac:yli cum co~ino 

(Pulv. coffacyl. e. codein.)'---) 
' 

Codeinum phosphoricum ......•.• 
Cofleinum ..............•...• 
Calcium carbonicum praecipilalum 
Acidum acelylsalicylicum .••... 

10 db <>szlotl porra 

0,50 !I 
1,0 !I 
5,() !I 

0,20 !I 
0,50 g 
1,0 g 
5,0 !I 

SzignatÚi'a: Fájdalom esetén 1 port bevenni, naponta [egfeljebb 

Analgeticu1n. 

s• 

[26] 

[27] 



\ 

t'/I 
Pul11is combinatus [28] t:Íf/'l'T~ 

(Pulv. combinat.) 

Col!einu'l' . . · . . . · · . • 
Amidazophenum •.... 

fA.·· „.;:::, Y-'l >·.<. ,~ .: •. 

· · · · · ~.!0 :;t~CJ ~r~€/"f''J 
!j;!l 0 g ~1,;:1 '1"':,'f/f i'1$) 

. '0,50 g 'Lu 1r.,., .·· --.:."„, 

Acidum acetylsalicylicum 
Acidum silicicum colloidale 

1 10 db oszlott porra 
--\ 1". v~I ''~ 

~ ',' 

Készítés: Az alkotó~észeket eldörzsölés nélkül összekeverjük. 
Expedíció: Cerátkap:szulában. 
Szignatúra: Szükség' szerint naponta 1-3 port étkezés után bevenni. 
Anolgeticum. Antipyreticum. 

, v~I' 

~· ~. 
Pul11is digesti11us [276) Gf''!I "~ 

&~,,~ (Pulv. cligest.) 

Natrium bicmbonicum . . .... 
Magnesium carbonicum hydroxydatum . 
Magnesium sulfuricum siccotum ••.. 

10,0 g 
10,0 
80,0 

g 

!l 

Expedíció: Cerátzacskóban, kartondobozban. 
Szignatúra: Étkezés után 1-2 csapott kávéskanálnyit bevenni. 

Antacidum. Digestivum. 

~ 
Pulvis digitalis 

(Pulv. digit.) 

Digitalis purpureae lolium . 
Lactosum .......... . 

20 db oszlo!t porra 

Expedíció: Cerátkopszulábon. 
Szignatúra: Naponta 3~szor 1 port étkezés után bevenni. 
Rendeléskor készítjük. 

Cardiacum. 

68 

2,0 g 
4,0 g 

[37]: 

t/~1 i~ 

~r\"i 

- -------

+ 
Pulvis Doveri cum bismutho 

(Pulv. Doveri e. bism.) 

Pulvis opii el ipecacuanlme • 
Bismuihum subgallicum ••• 

2,5 
4,0 

Szignatúra: Naponta 

Obs2ipans. 

10 db aszlo!I porri 

3~szor 1 port üres gyomoíi-a bevenni. 

~ 
i"ul11is dyspnosedans 

(Pulv. dyspnosed.) 

Barbitalum 
Azophenum 
Theophyllinum 

10 db oszlo!I porra 

2,0 
2,0 
2,0 

!l 
g 

g 

!l 
g 

Szignatúra: Súlyosabb nehézlégzés kezdetén este 1 port bevenni. 

Antiasthmat,icum. Antidyspnoicum. 

[73] 

[49] 

69 



>!< 
Pulvis expectorans 

(Pulv. expect.) 

Codeinum phosphoricum .. 
Terpinum hydra!um ..... 
Pulvis opii el ipecacuanhae . 
Natrium bicorbonicum 
Saccharosum 
Aetheroleum anisi ........ . 

10 db oszloll porra 

0,10 !I 
1,0 !I 
2,0 !I 
2,0 !I 
2,0 g 
1 gl! 

[229] 

Készítés: Az ánizsolajos cukorral a többi alkotórészt összekeverjük. 
Expedíció: Cerátkapszulában. 
Szignatúra: Naponta 3~szor 1 port étkezés után bevenni. 
Rendeléskor készítjük. 

Expectorans. Antitussicum. 

Puivis kalii dtrid 
(Pulv. kal. citr.) 

Kalium ci!ricum 
Ph. Hg. VI. 

Kalium ci!ricum .. . . . . . . 
20 db oszlo!! porra. 

20,0 g . 

( 

Expedíció: Cerátkopszulá-ban. 
Szignatúra: Naponta 2~szer 1 port vízben feloldva bevenni. 

Kálium·_!_onok pótlására. · 

70 

[295] 

1 

f;41 

t>''I 
Y'I 
ti~. 

v:1 
~4· 
~!!. 

~!~· 
f~,. 

~!] 

t1;;1 

Pulvis neutraddus 
(Pulv. neutradd.) 

[2.77] 

Calami rhizomu pulvis ... 
frungulae corlex pulvis 
Na!rium bicorbonicum . 
Bismuthum sul:milricum . . .•. 
Magnesium curbonicum hydroxyda!um •. 

0,50 g 
0,50 !l 
Jl,0 g 
7,0 g 
8,0 g 

Szignatü~a: Nopont_a 3.~szor 
(r 

1 potL.kavé:t,_"'-.4ibe~--~lke~~~e----iJ~-ii~'f: /: 
"() f ,,\'.!. '.., f ?·-)',-\ ! -t-\ ,_:; ~ (' -· -' ' . 

Antacidum. 

~ 
Pulvis nitrotheobarbitali 

(Pulv. nitrotheoborb.) 

l'henobarbitálnalrium 0,40 !I 

Na!rium nilrosum . • . . . . . 1,0 

l'apaverinum hydrochloricum 1,2 

Natrium bicarbonicum 2,0 

Theobrominum • g • • 
Jl,O 

20 db osz!ol! porra 

Expedíció: Cerátkapszulóban. 
Szignatúra: Naponta 3-szor 1 port étkezés után bevenni. 
Rendeléskor készítjük. 

Vasodilatator. Antispasmoticum. 

!l 
!l 
!l 
g 

[59] 

. 
/ i' 



~ 
Pulvis obstipans 

(Pulv. obstip.) 

Pulvis opii el ipecacucmhae . . 
Jismuthum su~salicylicum . . . 

Albumen lanmcum . · · · · · · 

Szignatúra: 

Obstipclns. 

10 db osztott porra 

Szu .. kse'g szerint naponta 2-3 port beVenni. 

Pulvis pepsini 
(Pu!v. pepsin.) 

Pepsinum 
< Ph: Hg. VI. 

Pepsinum ·. . ... · · · 
"' 30 db osztott porra 

[74] 

2,0 g 
3,0 g 
5,0 g 

(278] 

9,0 g 

Expedició: Cerátkópszulában. , · sósavat hozzá-
Szignatúra: 1 port \/2 p~hár_,y1zben oldani, 15. csepp 

cseppenteni és etkezes ·kozben elfogyasztani. 

Digestivum. 

Pulvis l"etersi • (82] 
'(Pulv. Petersi) 

Natrium ~a\lcYlicum: . . . . . . ·. 
Nalrium bicarbcmicum . . . . . 
Aetheroleum menthae piperitae . 

5 db osztoll porra 

75,0 g 
150,0 g 

XIJ gtt 

Expedíció• Cerátzacskókbon, kartondobozban. , b ol-Szignatúr~ • 1 zacskó tartalmát felforra.1t és lehűtött 1
/2 liter- v1z .en 

doni. Ezt 1 nap alatt 10-szer ''2 deciliteres ·adagban bevenni. 

Rendeléskor készitjük. 

Antirheumaticum. 

~· 
"I 
~,,. 

~ 

Pulvis purgativus 
(Pulv. purgat.) 

f'henolphthaleinum 
Pulvis sennae compositus 

4,0 
26,0 

[169] 

!! 
!! 

Expedíció: Cerátzacskóban, kartondobozban. 
Szignatúra: Hashajtó. 1 késhegynyit keves vízzel bevenni. 

Laxans. 
i('C' -
• .. • C:.·~ ··-

( J 

+ 
l"ulvis purgativus cum belladm:111a 

(Pulv. purgat. e. bellod.) .. 

[179] 

Ex!ractum beÚadonnae siccum 
l'henolphlhaleinum 
Pulvis sennae compositus ... 

o· .• " i 0,30 !l \ 
4,0 g 

26,0 g 

Expedíció: Cerátzacskóbon, kartondobozban. 
SzignatUra: Hashajtó. 1-2 késhegynyit kevés vízzel bevenni. 

l'henobarbitalum 

Pulvis sedans 
(Pulv. sedons) 

Kalium bromatum . . . • _, . . 
Nalrium phosphoricum acidúm •. 

20 db osztoll porra 

!Expedició: Cerátkapszulóban. 
Szignatúra: Naponta 3~szor 1 port bevenni. 

Sedativum. T onicum. 

•. 

[189] 

0,40 !! 
10,0 g 
10,0 g 

' 



l"ulvis sennae compositus 
(Pulv. sennae comp.) 

Ph. Hg. VI. 

Pulvis sennae compositus 

[171] 

Expedíció: Cerátzacskóban, karton?ob;izbon: 
Szignatúra: Hashajtó. 1 kávéskanalny1t keves vízzel bevenni. 

Laxativu1n. 

~ 
l"ulvis somniferens 

(Pulv. somnifer.) 

Phenobarbitalum 
. l Hexobarbiialum 

Laclosum . . . . " 

10 db osztott porra 

[190] 

0,50 g 
2,5 !l 
2,0 g 

E fe, 1 o' ra' val a lefekvés előtt 1 port bevenni. Szignatúra: ste, 

Hypnoticum. 

+ >!< 
Pulvis spasmalgeticus 

(Pulv. spasmalg.) 

Methylhomatropinium bromatum 
Phenobarbitalum ......•. 
Papaverinum hydrochloricum 
Acidum ai:etylsalicylicum 
Phenacetin11m •...... 

5 db oszlott porra 

0,025 g 
0,15 g 
0,40 g 
2,0 g 
2,0 g 

[60] 

• G'' ·· fa'i'dalom esetén 1 port' bevenni, naponta legfel-Szignatura: orcsos 
jebb 3-szor. 

Antlspasmoticum. Analgetii:um. 

74 

*' Pulvis theophyllini compositus 
(Pulv. theophyllin. comp.) 

Aethylmorphinum hydrochloricum 
Theophyllinum 
Glucosum 

10 db oszlott porra 

Szignatúra: Naponta 3-szor 1 port bevenni. 

Vasodifatator. 

Pulvis zind aluminati 
(Pulv. zinc. a!um.) 

Zincum sulluricum .' 
Alumen •.••.• 

Expedíció: Cerátzacskóban, kartondobozban. 

0, 111 g 
1,0 g 
5,0 g 

25,0 g 
75,11 g 

[61] 

[7] 

Szignatúra: Külsőleg. 1 kávéskanálnyit 1 liter langyos vízben oldva, 
öblítésre. 

Adstringens ad irrigotionem. 

Megjegyzés: Alkalmazására vonatkozólag lásd a FoNo .. V. orvosi ki~ 
adása ,,Adstringentia. Antiphlogistica" fejezetének bevezetését. 

Sirupus ferri chlorati oxydulati 
(Sir. ferr. chlor. oxydul.) 

Ph. Hg. VI. 

Sirupus lerri chlorali oxydulali 1110 g 

Expedíció: „Vílágos helyen tartandó" címkével. 
Szignatúra: Naponta 1 kávéskanálnyit, kevés vízzel hígítva, étkezés 

után bevenni. 

Haemopoeticum. 

1 i 
1. 1 

1: 

1 



Sirupus laxans 
(Sir. lax.) 

Ph. Hg. VI. 

Sirupus laxcms . . . . · · . . · 

Szignatúra: Egyszerre bevenni. 

Purgativum. 

>T< 

30,ll g 

Sirupus phosphobromatus 
(Sir. phosphobrom.) 

10,0 g 

[166) 

[182) 

{ 
Kalium bromatum ... 

1. 
Natrium phosphoricum 

crystallisatum ... 15,0 g / 

II. Aqua destillata .. 50,0 g 

2,0 g 
3,0 g 1 1 { 

Solu!i<> conservans 
1. T" h . mctura st1yc m . . 
IV. Sirupus simplex .. . ad 250,0 g {170,0 g) 

Készítés: Az 1. alatti alkotórészeket a 11.-ban enyhe melegítéssel o!~
juk. Az oldathoz a 111.-at elegyítjük és súlyát a IV.-kel 250 g-ra ki-

egészítjük. 
Szignatúra: Naponta 3-szor 2 kávéskanálnyit kevés vízzel hígítva be-

venni. 

Sedativum. Tonicum. 

Solutio addi borid 3% 
(Sol. acid. bor.) 

Ph. Hg. VI.• 

Solutio acidi borici 3% . 

Szignatúra: Külsőleg. Bórsav-oldat. 

Enyhe antiseptícum. 

[911 

200 g 

-·~ 

'/ll;;:, 

·~· 
Solutio a4 intertriginem 

(Sol. ad intertrig.) 

Aeidum benzoicum 
Acidum salicylicum 
Acidum bpricum ••..••. 
Solulio jodi spiri!uosa 

0,60 g 
0,60 g 
0,60 g 
2,5 !! 

[92] 

Spirilus dilulus. : • : " . • . . . . ad 30,0 !! {25,7 g) 

Expedíció: Sötéf üvegben, 
Szignatúra: Külsőleg. Ecsetelésre. 

Dermatologicum. 

Solutio amidazopheni pro infant«f [14] 
(Sal, amidazoph. pro infant.) 

Amidazophenum •..•...••••• 
Aqua destillola ·s:;,: ... ,· ..... . 
.Si11:1p11s cacao -.--. '.:.-_- • 4\ ":'-'.\>~~ ..„ i;-~;4 fi r§.,//1</:!:é'_ 

1,0 g 
69,0 !! 
30,0 g 

Expedíció: Sötét üvegben, „Használat előtt felrázandó" 
lyen tartandó" címkével. 

és „Hűvös he· 

Szignatúra: 2 óránként 1 kávéskanálnyit beadni. 
Rendeléskor készitjülc. 

Antipyreticum. Analgeticum. 

Soluti antisudorica 
(Sol. antisudor.) 

Aluminium chloralum crystállisutum 
Aqua destillala . . , . . . . . . • • • 

Szignatúra: Külsöle9. Izzadás ellen, ecsetelésre. 

.A.ntisudoricum. Adstringens. 

10,0 !! 
110,0 !I 

[93) 



'1Í'l 
Solutio brombarbitali [183] 

(Sol. brombarb.) 

'L 
1. { Codeinum . phosphoricum 0,15 9 

Aqua dew.liata . . . . . . 200,!L g 

II. 
NatriUi}~·· ff/r.,; ;moturn soiutum 

33,3% ....... 21,0 9 

{ l'h e n oba rli }m!. "" tri u m 1;0 !I 
ill. lfolium br~m"tum ....... 7,0 !l 

IV. Aqua deslillata .... : ad 300,0 g 

Készítés: Az 1. oldathoz a 11.-at elegyítjük és a folyadékbdn a 111.-at old-
juk. Az oldat súlyát a IV.-kel 300 g-ra kiegészítjük. 

Expedíció: Sötét üvegben. 
SzignatUra: Naponta 3-szor 1 evökanáfnyit étkezés után bevenni .. , 
Rendeléskor készítjük. ·'~~ 
Erős seclativum. 

Solutio bromida 
(Sol. bromida) 

Kalium bromalum . . . . . 
Natrium bromatum solu!mn 33,3% . 
Aqua deslillata . . . . . • . . . : . 

15,0 9 
45,0 g 

2411,0 g 

[184} 

Expedíció: Sötét üvegben. 
'Szignatúra: Naponta 3-szor evőkanálnyit étkeZés után bevenni. 
Rendeléskor készít1ük. 

Sedafivum. 

1. 

II. 

m. 
"" IV. 

{ 
{ 

Solutio Castellani 
(Sol. Castellani) 

Fuchsinum basku111 
Acidum boricum .. 
Resorc:inum ~ •• 

5pirilus concen!mlus . 
Aqua deslilla!" .... 
Phenolum liquelm:!um 
Acelonum 

0,10 g 
0,20, g 
0,80 g 

2,0 g 

,;: ' 10,0 g ,,, 
0,40 g 
1,0. g 

[94) 

'J"j 

v. 20,,0 g (5,)l g) I~ J e 
Készítés: Az 1. alatti alkotórészeket 0 II. f ! .J 'I x \ Aqua deslillala 

oldathoz a 111.-f!l, majd a IV.-et .0 .X0
\Je celegyben oldjuk. Az _ 

g-ra kiegészítjük. el)j)Y1tJuk és súlyát az V.-kel 20 ; l /__,,' 
Expedíció: Sötét üvegben. ""- 1 1 
S:ugnatúra: Külsőleg. Ecsetelésre. / .1 
Dermatologicum. Antimykoticum. 

Solutio fuchsini cum resorcino rendelése adjuk ki, esetén a fenti készítményt 

1. { 

II. { 

m. 
IV. 
v. 

Solutio Castellani slne fuchsino 
(Sol. Castellani sine fuc.hsin.) 

·"" ~ 

Acidum bori<:um .. 
Resordnum . . . . . 
Spiritus :concen'tmtus . 
Aqua destillala . . . . 
Phenolum liquefactum 
Acelonum .... , •• 
Aqua destillata ·. " ... ." ." .' : ~d 

0,20 g 
0,80 g 

2,0 g. 
10,0 (9 
0,40 g 
1,0 

20,0 
p' 

\ 
J 

[95] 

Készit
1
e'd s:thAz 1. a

11
1
1
atti alko.tórészel{et a II. folyadéVelenvben 

o a oz a .-at, maid a IV.-et 1 , v>;J-1 otdjuk, eogy1t1'ük és suly't V k 1 
g~r9. kiegészítjük. a az .- e 

!Exped1c~o:' Sötét üvegben. 
Szignatura: Külsőleg. Ecsetelésre, 

Dermatologicum. Antimykoticum. 

;· 



./1: 

~ 
Solutio chlorali hydratl pro infante 

(Sol. chloral. hydr. pro infanl.) 

Chlorarum hydratum . . . . . . . . . 
Calcium broma!um soluium 33,3% • 
Aqua destilia!a . . . . . . . . . . . 
Mucilogo methykellulosi ..... 
Sirupus liquiritioe . . . . . . . . . . 

1,0 g 
6,0 g 

.113,0 g 
30,0 g 
20,0 g 

[185] 

Expedíció: Sötét üvegben. 
Szignatúra: 3 óránk~nt 1 kávéskanálnyit, kétszeresére hígítva, beadni 

(1 év körüli gyermeknek). 
Rendeléskor készítjük. 

Sedativum. Antispasmoticum. Hypnoticum. 

Solutio coffobromida 
(Sol. coffobrom.) 

benzoícum 2,0 g 

[186] 

Colfeinum nalrium 
Kalium bromolum 
Aqua destilla!a . . 

• . . . . . . 10,0 g ,:.,) • 

/ Szigncilli;~: Na:Ponta 3~S-z0r 
Rendeléskor készitjült. 

. 1 

Tonosedotivum. 

. . . . . . . . ad 200,0 g c1•10 g) 

evőkan4.!rwit étkezés utón· bevenni. 

AJ(" 
Solutio contra rhagades mamilla~) l [4] 

(Sol. contrci rhagad. mamill.) .· 

' Acidum boricum . 0,60 g 
Acidum tonnicum 3,0 g 
Glycerinum . . . . 10,0 g 
Spiritus concen!mlus 10,0 g 
Aqua destilla!a . . . . 10,0 g 

Expedíció: Sötét üvegben. 
·Szignatúra: Külsőleg. tcsetelésre 
~endeléskor kés;!itjük. 

. :Adstringens. Antisepticum. 

Solutio emetica 
(Sol. emetica) 

Cuprum sulluricum ........ . 
Aqua deslilla!a .......... . 

Szignatúra: A hányás beálltáig 2-3 percenként 
mekeknek kávéskanálnyit) beadni. 

Rendeléskor készítjük. 
'Emeticum. 

0,60 g 
60,0 g 

[265] 

1 evőkanálnyit (gyer 

.Megjegyzés: Alkalmazására vonatkozó utasítást lásd a FoNo V. or~ 
vosi kiadós 265. számú vényelőiratánál. 

Solutio gastrica 
(Sol. gostr.) 

t2,0 g 
20,0 !k-

[266] 

Nalrium phosphoricum acidum . „ . 
Acidum phosphoricum dilulum 10% 
Aquo des!illola .... , ..... · ád 20!1',o 9 ( 1611,0 111 

:Szignatúra: 1 evőkanálnyit 1/ 2 pohár vízben elk,everve, étk'~·zés közben 
bevenni. 

Rendeléskor készítjük. 
Digestivum. A gyomornedv kémhatásának beállítására. 

Solutio hexachloropheni 0,5% [96] 

1. { 

II. 

m.{ 
IV. 

(Sol. hexachloroph. 0,5'/o) 

Hexachlorophenum . . .• 
Spl!ilus concenlralissimus 
Na~rium hydroxydatum 
s~lutum 5% . . . . . . . 

Nal~i,~m laurylsulfuricum . 
Aqua deslillolo • . . . 
Nalrium hydroxydalum 

0,5 g 
2,5 g 

1,0 g 
5,0 g 

110,0 g 

solutum 5% .......... qu. s. 
v. Aqua destillata .- ...... ad 100,0 g 

1<.észités: Az 1.-t a 11.-kal elegyítjük, és ezt a 111. oldatához kevergeté~ 
közben hozzáöntjük. Az oldathoz még annyi IV.~et adunk, hogy 
annak hidrogénkitevője pH 8,5-9,0 legyen. Végül súlyát az V.Mkel 
kiegészítjük. 

·Expedíció: Sötét üvegben. 
Szignatúra: Külsőleg. Fertőtlenítószer . 

Antisepticum. Desodorans. 

6 Formulae Normales 



So!utia jodi spirituasa 
(Sol. jodi spir.) 

Ph. Hg. VI. 

Solutio jodi spirituosa . . . . 

Expedíció: Sötét üvegben. 
Szignatúra: Külsőleg. Szeszes jódoldat. 

Antisepticum. 

Solutio kalii jadati 
(Sol. kal. jod.) 

[97] 

10 g 

[53] 

Kalium jodalum 
Aqu11 destillata 

7,0 g i ; .. 

. ad 200,0 g (m,o g)' 
(' -1 

ixpedíció: Sötét üvegberT. 
_ ~szignatUra: Naponta 3-szor evőkanálnyit vízzel hígítva. étkezés után 

.,,. bevenni. 
~.,." . l Rendeléskor készítjük. 

Allalános jódterápia. 

i(j 
0 

) 
t1fJ 

~-~~. Solutio kalii jodati composita 
· • (Sol. kel. jod. comp.) 

0,50 g 
5,0 g 

12,0 g 

[54] 

l'henobarbital~alriul!' 
Kalium jodalum . 
l(alium broma!um 
Aqua des!illata , . ' ... ad 2po,o g (182,5 g) 

Söté.t üvegben. · . ._. 
Naponta 3-szor 1 evőkanálnyit vízzel hígítva, étke~~·s· után 

készítjük. 

6. L;~~!ts,~tJj.fa!atoir. Sedativum. 

Solutio kalii permanganid 
(Sol. kal. permangan.) 

Kalium permanganicum 
Aqua destillata ............ ad 

[98] 

2,0 g 
50,0 !I (411,0 g) 

Expedíció: Sötét üvegben. 
Szignatúra: Külsőleg. 2-3 cseppet 1-2 deciliter vízzel felhígítva öblítésre, ' 

borogatásra. 
IDesinfidens. Desodorans. 

Megjegyzés: Alkalmazására vonatkozó utasítást lásd a FoNo V. orvosi 
kiadás 98. számú vényelőiratónó!. 

>X< 
Solutio lugoli 

(Sol. Lugoli) 

[291] 

0,50 !I -v 
1,0 g 

Jodum .•.... 
Kalium jodatum 
Aqua destillata . ad 10,0 g (8,5 g) 

i:xpedíció: Sötét üvegben. 
Szignatúra: lugol-oldat. Az orvos utasítása szerint. 

Desinficíens. Resorbens. 

t1fJ 
Solutio paraldehydi 

(Sol. parold.) 

Natrium bicarbonicum 
Kalium bromatum . 
Aqua destillala .. 
l'araldehydum ... 
Sirupus liquiritiae . 

1,0 g 
7,0 g 

142,0 g 
10,0 g 
40,0 g 

[187] 

'i:xpedídó: Sötét üvegben. 
Szignatúra: Naponta 3-szor -, evőkanálnyit étke·r.és után bevenni, 
Rendeléskor készitjük. 

Sedativum. Hypnoticum. 

6' 



1 

i 
1 

Solutio pepsini 
(Sol. pepsin.) 

Acidum hydrochloricum dilu!um 10% 

Glycerinum • · · · 
Aqua des!illata 
l'epsinum . · · · 

10,0 g 
10,p g 

170,0 g 
'10,0 g 

[267]J 

d' . , 5··1 't u""vegben Használat előtt felrázandó" és „Hüvös heu pe 1c10: o e • " 
--. lye~ tort,andv~~a~61~ey'rtl1/2 pohár vízben, étkezés közben elfogyasza 
Sz1gnatura: e 

tani. 
Rendeléskor készitjük. 

Oigestivum. 

Solutio sulfurata pro balneo 
(Sol. sulfurot. pro baln.) 

Solutio cakii sullurati 
Ph. Hg. VI. 

Soluli<> calcii sullumli 500 g 

5-ször 100 g·os c:iclagban 

[79] 

Szignatúra: Ku··1sa"leg. 1 'u"veg:<tartalmót 1 kád meleg gyógyfürdőhöz. 

Kénterápia. 

Solutio theobromojodati 
(Sal. theobromojod.) 

2,0 g 
5,0 g 

[55] 

lfolium joda!um · · · · · · · · · · · 
Theobrominum natrium salicylicum 
Aqua destiilula . . . . . . • · . · ad 200,0 g (193,0 g) 

.;•// jls!~~~nd~~~~~ Sötét üvegben. ";:- Naponta 3~szor 
bevenni. 

1 evőkanálnyit vízzel hígítva, étkezés után 

Rendeléskor készítjük. 

Vasodilatator. J„~,clterápia. 

Solutio tricolorata [99] 
(So1. tricolor.) 

1. { 
Methylrosanilinium chloralum . 0,30 g 
Aqua destillala 20,0 g 

II. Xcmlhacridinum 0,02 g 
11!. \liride nitens 0,20 !I 
1\1. Glycerinum 1,0 g 
\1. Spirilus dilulus 1,0 !I 

VI. Aqua deslillala . ad' 25,0 g (2,5 g} 

Késtités: Az 1. oldatban a 11.-at és a 111.-at különakülön oldjuk. Az oldat
hoz a IV.-et és az V.-et elegyítjük és súlyát a Vl,akal 25 g-ra kiegé
szítjük. 

Expedíció: Sötét üvegben. 
Szignatúra: Külsőleg. Ecsetelésre. 

Antimykoticum. Antisepticum. 

Solutio xanthacridini 
(Sol. xanthacridin.) 

[243] 

0,110 !! __ ,./ Xanthacridinum 
Aqua des!illala . . ........ ad 20,1) g (19,6 g) 

Expedíció: Sötét üvegben. 
1 Szignatúra: Külsőleg. 

Rendeléskor készítjük. 

Antisepticum. 

Solutio :zind chlorati 
(Sol. zinc, chlor.) 

Zincum chloratum solutum 50% ••• 
Aqua deslillata . . . . . . . . • . . • 
Acidum hydrochloricum dilulum 10% 

[5] 

120,0 !! 
80,0 g 

q&,,g.) 
<J 

Készítés: Az oldathoz éppen annyi hígított sósavat adunk, hogy az tiszt• 
legyen. · 

Szignatúra: Külsőleg. 1 evőkanálnyit 1 liter langyos vízhez, öblítésré. 

Adstringens. Antisepticum. 

Megjegyzés: Alkalmazására vonatkozólag lásd a FoNo V. orvosi 
kiadása „Adstringentia. Antiphlogist;-ca" fejezetének bevezetését 

11 
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3 i 
1 ' 

Sparsorium ~jfff~arasiticum 
(Sp~s;~ntlparosit.) 

µOJ'' 

Chlorphenanum/'', 
/ 

Talcum .. ,,{ . . 
,p 

//~ 

Expedíció: Szgdídobozban. 
Szignatíua: "'Külsőleg. Hintőpor. 

Antipa~íÍi
1

cum. 

5,0 g 
.115,0 g 

Sparsorium antisudoricum 
..,. (Spars. ontisudor.) 

Hexachlorophenum 
Acidum salicylicum 
Alumen ustum ... 
Magnesium carbonicum 

hydroxydatum . 
Zincum oxydotum 
Tokum •.•... 

0,50 g 
1,5 g 
5,ll g 

15,() g 
15,0 g 
15,0 g 

[110] 

[111] 

j ~~~~~~:~~~'~: Szóródobozban. Külsőleg. Izzadás elleni hintőpor. 
1ooc;r .~· 

. ' 
Antisudoricum. Desodorans. Adstriligens. 

Sparsorium hexachloropheni 
(Spors. hexachlorophen.) 

0,50 g 

[112] 

Hexochlorophenum 
Talcum .•.... 

.......... 
„ „ „ „ ad 50,0 g (.119,5 g) 

E>!pedició: Szóródobozban. 
Szi9natY.ra: Külsőleg. Hexaklorofén~hintöpor. 

Á-ll~-isepticum. -Desodorans. 

86 

Sparsorium ichthyoli 
(Spars. ichthyol.) 

{ 
Ammonium bitumensullonicum 

1. Acidum silicicum colloidale . 

{ 

Bismuthum subgallicum ..•. 
11. Zincum oxydo!um . . . . • . . 

Tokum ...•. 

[113] 

ll,50 g 
0,50 g 

.11,0 g 
15,0 g 
30,0 g 

Készítés: Az 1. alatti alkotórészek gondosan eldörzsölt keverékét a II. 
porkeverékkel összekeverjük és VI szitán megszitáljuk. 

Expedíció: Szóródobozban. 
Szignatúra: Külsőleg. Hintőpor . 

Dermatologicum. 

Sparsorium infantum 
(Spars. infont.) 

Ph. Hg. VI. 

Sparsorium inlcmlum 

!Expedíció: Szóródobozban. 
Szignatúra: Külsőleg. Gyermekhintőpor. 

permatologicum. 

Sparsorium sulfaboricum 
(Spars. sulfabor.) 

Sulladimidinum 
Acidum boricum 

1:'.xpedició: Szóródobozban. 
Szignatúra: Külsőleg. Sebhintőpor. 

Dermatologicum. Antisepticum. 

[114] 

110 !I 

[115] 

5,0 g 
5,0 g 



Species althaeae 
(Spec. alth.) 
Ph. Hg. VI. 

[75] 

Species allhaeae . . . . . . . . ..... 50 g 

Expedíció: Cerátzacskóban, kartondobozban. 
Szignatúra: Tea. Szokásos adagolás: 1 tetézett evőkanálnyi teakeveréket 1 csésze (2 dl) 

langyos vízzel leönteni és időnként kevergetve 1
/ 2 óráig állni hagyni. 

A teát szűrve, tetszés szerint édesítve, kortyonként elfogyasztani. Na
ponta 1-2 cseszényi fogyasztható. 

Anticatarrhaicum. 

+ 
Species antiasthmatica 

ad fumigationem 
{Spec. a.ntiqsthm. ad fumí9.) 

Ph. Hg. VI. 

Species anliasthmalica ad lumigationem 

[51] 

50 g 

Expedíció: Cerátzacskóban, kartondobozban, „Méreg'' címkével. 
Szignatúra: Külsőleg. Asztma elleni drogkeverék füstöléshez. 1 csipetnyiM 

nek a füstjét belélegezni. 
Cigarettahüvelybe töltve használható. (1 ci~aretta. kb. 0,5 g). . 
Roham közeledteko( vagy kezdetekor 1 c1gorettat kell elsz1vn1, il
letőleg 1 csipetnyi nl~51gyújtott drogkeverék füstjét belélegezni. 

' Antiasthmaticum. 

Species cholagoga [280] 
(Spec. cholagog.) 

Ph. Hg. VI. 

Species cholagoga . . . . . . . . . . . . 100 g 

::- Expedíció: Cerátzacskóban, kartondobozban. 
Szignatúra: Tea. 
Szokásos adagolás: 1 tetézett kávéskanálnyi teakeveréket 1 csésze (2 dl) 

hideg vízben estétől reggelig áztatni. Reggel felforralni, 10 percig 
hűlni hagyni, leszűrni. Ebéd és v-ncsora előtt 1/z-1

/2 csészényit, tetszés 
szerint édesítve, melegen elfogy11sztani. 

, Cholagogum. 

Species diuretica 
(Spec. diuret.) 

Ph. Hg. VI. 

Species diuretica . 

[159] 

50 g 

Expedíció: Cerátzacskóban, kartondobozban. 
Szignatúra: Tea. 
Szokásos adagolás: 1 tetézett evőkanálnyi teakeveréket 1 csésze (2 dl) 

forró vízzel leönteni és időnként kevergetve 1/ 2 óráig hűlni hagyni, 
leszűrni. Tetszés szerint édesítve, 1 nap alatt elfogyasztani. 

Diuretic:um. 

Species laxans 
(Spec. lax.) 
Ph. Hg. VI. 

Species laxans .• . . . . ~ . . 

[173] 

50 g 

Expedíció: Cerátzacskóban, kartondobozban. 
Szignatúra: Tea. 
Szokásos adagolás: 1 tetézett kávéskanálnyi teakeveréket 1 csésze (2 

dl) forró vízzel leönteni, időnként kevergetve 1/2 óráig hűlni hagyni 
leszűrni. Tetszés szerint édesítve, lefekvés előtt elfogyasztani. ' 

laxans. Stomachicum. 

Species thymi composita 
(Spec. thymi comp.) 

Verbasci llos 
Thymi vulgaris herba 
Althaeae lolium 
Althaeae radix 
Sambud llos 
Liquiritiae radix 
Primulae radix . 

[230] 

2,0 g 
11,0 g 
4,0 g 
4,0 g 
4,0 g 
4,0 g 
4,0 g 

Expedíció: Cerátzacskóban, kartondobozban. 
Szignatúra: Tea. 
Szokáso~ o~agolá~.: 1 t.et?z;tt ?vőkanálnyi teakeveréket 1 csésze (2 dl) 

fo~ro .v1zzel l~onten1.' 1dc;inke.nt kevergetve 1/ 2 óráig hűlni hagyni, le· 
szur,n1. Tetszes szerint edes1tve, naponta 3 csészényi tea fogyaszt· 
hato. 

Expectorans. 
Species contratussim rendelése esetén r, !enti készítményt adjuk ki. 

f : ~ 

i' 1 



Species uvae ursi 
(Spec. uvae urs.) 

Uvae ursi folium 
Herniariae herba 

[160] 

25,0 g 
25,0 g 

Expedíció: Cerátzacskóban, kartondobozban. 
Szignatúra: Tea. 
Szokásos adagolás: 1 tetézett evőkanálnyi teakeveréket 1 csésze (2 dl) 

forró vízzel leönteni, időnként kevergetve 1'2 óráig hűlni hagyni, le
szűrni. Tetszés szerint édesítve, naponta 3 csészényi fogyasztható. 

Urodesinficiens. Diureticum. 

Spirritus antirheumatkus 
' (Spir. antirheum.) 

{ 
Spiritus camphoratus 

I. Spiritus dilutus ... . 
II. Thymolum ...... . 
Ill. Acidum ace!icum dilutum 200/o 

30,ll g 
45,0 g 

0,20 g 
25,0 g 

[80] 

Készítés: Az 1. folyadékelegyben a 11.-at oldjuk. Az oldathoz a 111.-at ele-
gyítjük. ~. 

Expedíció: Sötét üvegben. 
Szignatúra: Külsőleg. Bedörzsölésre. 

.. 1 hónapig keszletben tartható. 

Antirheumaticum. .il ()· V ;~\ ~- r,, 

Spiritus jodosalicylatus 
(Spir. jodosalic.) 

Ko!ium jodalum , 
Acidum saiicylic~-m 
Spiri!us diluius ... 
Solutio jodi spirituos<1 

Expedíció: Sötét üvegben. 
~zignafUra: Külsőleg. Ecsete!é•;re. 

DermaiciJogicum. AntimykoticuP., 

... 

[100] 

0,10 g 
0,90 g 

23,o g 
6,0 g „ 

i]S. 
ir ... ·.·.".• ,JI 

Spiritus safü:ylatus 
(Spir. salic.) 
Ph. Hg. VI. 

Spiritus salicylatus 

'SzignatUra: Külsőleg. 2°/0 -os szalidlsavos szesz. 

~Dermotologicum. 

50 g 

Spiritus salicylatus cum resordno 
(Spir. salic„ -e. resorc.) 

l 

[102] 

Resorcinum 
Acidum scdicylicum 
Spiritus dilutus . . . ..... od 

0,50 g 
1,5 g 

50,0 g {48,0- g) .·· 

11Ex,pedíció: Sötét üvegben. 
·Szignatúra. Külsőleg. Ecsetelésre. 

:oermatologicui:n· Antimykoticum. 
~.; t:'ó'\ • 

Suppositorium ad nodum 
(Supp. ad nod.) 

{ 
Ephedrinum hydrochloricum . . . 0,30 g 

1. " „ismuthum subgollicum • . . 2,0 g 

{ 

Aelheroleum chamomilloe m glt 
II. Balsomum peruvianum . . . 0,30 g 

Acidu~ silicicum colloidale . 0,30 g 

[116] 

Ill. Adve:is solidus } .... , .......... qu. s. 

Butyrum cacoo b.y1 ., ~J; 'o. 

1~ db végbélkúpra O 
1Készités: Az 1. alatti alkotórészek keverékét a megolvasztott Ill. egy ki~ 

sebb részletével eldörzsöljük. A szuszpenziót a Jl .• kal elkeverjük majd 
a kúpmassza súlyát a megolvaszto'.:Í 111.-kal kiegészítjük és ö~tessel; 
kb. 2 g átlagsúlyú kúpokat készitúnk. 

'Expedíc!,ó:. Egyenként, kasír~;ot~ alumínium fóliába burkolva, dobozban. 
„Huvos helyen tartando c1mkével. 

:Szignatúra: Naponta 2·szer l kúpC'1t a végbélbe helyezni. 

Antiphlogisticum. 
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1 .7 

Suppositorium amidazopheni 0,1 g [29] 
(Supp. amidazoph. 0, 1 g) 

Amidazophenum . 

Adeps solidus } 
vel 

!lu!yrum cacao 

6 db végbélkúpra 
;e_ .fi ·- /! 

0,60 g 

Készítés: Szükség szerint annyi vivőanyagot használunk, hogy , kúpok 
átlagsúlya kb. 1,2 g legyen. 

Expedíció: Egyenként, kasírozott alumínium fóliába burkolva, dobozban. 
„Hűvös helyen tartandó" címkével. 

Szignatúra: Szükség esetén 1 kúpot a végbélbe helyezni, naponta leg~ 
feljebb 3-szor. 

Antipyreticum. Analgeticum. 

Suppositorium amidazopheni 0,2 g [30] 
(Supp. omidazoph. 0,2 g) 

Amidazophenum 

Adeps solidus } 
vel 

Bulyrum cacao 
.. ,• . ' ..... . 

6. db végbélkúpra 

1,2 g 

~\. p ~t-·' 4 

Készítés: Szükség szerint' Cnnyi vivőanyagot hasinólunk, t'logy a kúpok 
átlagsúlya kb. 1,2 g legyen. 

Expedíció: Egyenként, kasírozott alumínium fóliába burkolva, dobozban. 
„Hűvös helyen tartandó" címkével. 

Szignatúra: Szükség esetén 1 kúpot a végbélbe helyezni, naponta leg~ 
feljebb 3-szor. 

Antipyreticum. Analgeticum •. 
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Suppositorium amidazopheni O,!i g [31] 
(Supp. amidazoph. 0,5 g) 

Amidazophenum 

Adeps solidus } 
vel 

Bulyrum cacao 

1,5 g 

;1 
1) 

/1 
1 

3 db végbélkúpra . . \ . 
1. rr# „ 

'Készítés: Szükség szerint' annyi vivőanyagot használunk, hÖgy d kúpok 
átlagsúlya kb. 2 g legyen. 

1Expedició: Egyenként, kasírozott alumínium fóliába burkolva, dobozban. 
„Hűvös helyen tartandó" címkév~I. 

Szignatúra: S_zükség esetén 1 kúpot a végbélbe helyezni, naponta /eg~ 
feljebb 3-szor . 

. Antipyreticum. Analgeticum. 

"Í!" 
Suppositorium analgeti<::um 

(Supp. analg.) 

Coffeinum natrium benzoi9jÍ~ 
Phenobarbilalnatrium . / .. 
Novamidazophenum / '.- . 

Adeps solidus } 
vel ...... . 

Bulyrum cacao 

6. db végbél kúpra r li . ,, 

[32] 

o.~o 9 ' 
0,60 g 
3,0 g 

qu. s. 

Cj \~.~J 

Készítés: Szükség szerint„ ~nnyi vivöanyagot használunK, hogy a kúpok 
átlagsúlya kb;. 2 g legyen. 

Expedíció: Egyenként, kasírozott alumínium fóliába burkolva, dobozban, 
„Hűvös helyen tartandó" címkével. 

Szignatúra: Fájdalom esetén 1 kúpot a vésbélbe helyezni, naponta leg~ 
feljebb 3-szor. --~t,I Li •,--„'., fJ --, i\1,:_,_-( _, \,h 1:' 

Analgetlcum. 



~ 
Suppositorium analgeticum forte [33] 

(Supp. analg, fart.) 

Codeinum phosphoricum ... 
,'tit. Cofleinum natrium benzoicum 

l'henobarbitalnalri um 
Novamidazophenum 

Ade'ps solidus } 
vel ... · .. · · · · · · · 

Bu!yrum cacaa cLCyí 

3 db végbélkúpm , 

0,09 g 
0,3iLg 0, 

0,60. g 

Készítés: Szükség szerint annyi vivőanyagot használu_ - a kúpok 
átlagsúlya kb. 3 g legyen. :--__ _},>-'._-

Expedíció: Egyenként, kasír.ozott dlumínium _fóliába burkólvOt- dobozban. 
„Hűvös helyen tartandó" címkével. 

Szigna~úra: Fájdalom _esetén 1 kúpo,t _a ~~~p~1~:'7 h_elve:.~9i, naponta leg~ 
feljebb 3-szor. e\ C·._-~f.-· .~,:r---V.::::-'~ 11 1 1~ -:::\ -~. ~'-·' __ ::~-~ -/( 0 -~ _, j ·::-;-:;1:::::;+::::;:;) -t-+ ' 

Anolgeticum. "' __ . _,- ( _, / . ', 
/('iYVt v'-, Í /1 e · 

~ 
Suppositorium <}nalgeticum 

pro paniulis 
(Supp. analg. pfa parvul.) 

Phenabarbi!alna!rium 
Amidazophenum 

Adeps solidus } 
vel ............ 

Bulyrum coca? (. '' \iÍ \„\/1 

6 db végbélkúpm 

0,12 g 
0,90 g 

[34] 

Kés:zítés: Szükség szeriní. annyi _vivőanyagot használunk, hogy a kúpok 
átlagsúlya kb. 1,2 g )egyen. 

Expedíció: Egyenként, kasírozott alumíniun1 fóliába burkolva, dobozban. 
„Hűvös helyen tartand6" címkével. 

Sz.ignatúra: Fájdalom esetén 1 kúpot a végbélbe helyezni, naponta leg-
feljebb 3-szor. 

Ar.a!getícum. A :::::.:: 

+ 
Suppositorium anodynum 

(Supp. anadyn.) 

[35] 

· Codeinum hydrachlaricum 
Acidum acetylsalicyli<:um 
Phenacetinum 

Adeps solidus } 
vel 

Bulyrum cacaa 

. . . . . . . . 

0,12 g 
1,5 g 
1,5 g 

.••.•• qu. s . 
~i__y-1 : <7\ ~1 A r; 

~ db végbélkúpra c_.J! -~ 
X· ' - "- ·,,1,'1-n 

'Készítés zerint ónnyi vivőanyagot hasznalunk, hogy a kúpok 
át! . 2 g legyen. 

!!Expedíc' gyenként, kasírozott a-lumínium fóliába burkolva, dobozban. 
„Hüvös helyen tartandó"',.dímkév<>I. 

Szignatúra: Fájdalom esetén a végb~\be helyezni, naponta leg-
feljebb 3-szor. 

.Analgeticum. 

~ 
Suppositorium antiemeticum 

, (5upp. antieme1:.) 

Ex!ractum belladonnae siccum . . . 0, 15 g 
I. Colfeinum nalrium benzoicum 1,(). g 

[63] 

ll. 
\ 

Lidocainum ....•.. : • . . . . • 0, 10. g 

Chlorbula~olum, .' ... _ •.•. t,_;: •1• 05 -.-..• ~ 
Adeps sohd4s .. · \( q\f. s. __ J 

5 db végbélkúpm 

'Készítés: Az 1. porkeveréket ()_II. kb:'-33-35"~os olvadékában eloszldt
juk és öntéssel kb. 2 g átlagsúlyú kúpokat készítünk. 

:[Expedició: Egyenként, kasírozott alumínium fóliába burkolva, doboz~ 
ban. „Hüvös helyen tartandó" címkével. 

Szignatúra: Hányinger esetén 1 kúpot a végbélbe helyezni, napónto 
legfeljebb 3-szor. 

Antiemeticum. 

• 1 



'1l1 
Suppositorium antiemeticum 

pro infante 
(Supp. antiemet. pro infant.) 

[64] 

1. { 

Exlractum belladonnae siccum 
Colleinum natrium benzoicum 
Chlorbu!cmolum .•..... 

0,02 g 
0,10 g 

. 0,25 !I 
qJP~'.)":\ II. Adeps solidus ........ . 

5 db végbélkúpra 

Készítés: Az 1. porke~eréket a II. kb. 33-35°-os oivd,._ szlatjuk 
és öntéssel kb. 1,2 g átlagsúlyú kúpokat készítün 

Expedíció: Egyenként, kasírozott alumínium fóliába b bozban. 
„Hűvös helyen tartandó.._ címké~el. 

Szignatúra: Hányinger esetéri 1 kupot a végbélbe helyezni, naponta 
legfeljebb 3-szor. 

Antiemeticum. 

Suppositorium broncholyticum 
(Supp. broncholyt.) 

l
Camphora ....... . 

1. Mentholum ...... . 
Aetheroleum eucalyp!i . 

II. Acidum silicicum colloidale . 
ill. Adeps solidus ....... . e 

~·-i' 
6 db végbélkúpra , 

[231] 

0,60 !l 
0,30 g 
1,8 g 
0,60 !l 

J.o ,, 1 --- , 

Készítés: Az 1. alatti alkotórészek elfolyósított elegyét a II. és a Ill. 
keverékének kb. 33-35°-os olvadékához elegyítjük és öntéssel kb. 
2 g-os kúpokat készítünk. 

Expedíció: Egyenként, kasírozott alumínium fóliába burkolva, dobozban. 
„Hűvös helyen tartandó" cí',11kéve1. , , . 

Szignatúra: Naponta 3-szor 1 kupot a vegbelbe helyezni. 

Ex:pectorans. 

Supposltorium broncholyticum 
pro infante [232] 

(Supp. broncholyt. pro infant.) 

{ 

Aethemleum loeniculi 
l. Camphera ....•.. 

Aelhereleum eucalypli 
ll. Aeidum silicicum celloidale . 

Ill. Adeps selidus .........•.. 

6 db végbélkúpra {z"';\" 
\/ _I/ /-

0,30 g 
0,30 g 
0,60 g 
0,30 g 

qu. s. 

(c,O ~J 

0 

.\ . .. 

'Készítés: tti alkotórészek elfolyósitott elegyét o II. és a Ill. 
keve, """ _ „ , 33-35°-os olvadékához elegyítjük' és öntéssel kb. 
1,2 g}::'.0- ___ úlyú kúpokat készítünk. 

·Expedíció~-:Egyenként, kasírozott alumínium fóliába burkolva, dobozban. 
„Hűvös helyen tartandó" címkével. 

Szignatúra: Naponta 3-szor 1 kúpot a végbélbe helyezni. 

i!Expectorans. 

>1< 
Suppositol"ium digitaii~ 

(Supp. digit.) 

lolium .. 4,0 g Digitalis purpureae 

Adeps solidus } 
vel ......... : ..... qu. s. 

~Y' '- ?1 +' SJ)~J Bulyrum cacao 

20 db végbélkúpra · 

[40] 

·Készítés: Szükség szerint annyi vivőr.nyagot haszná!unk, hogy a kúpok 
átlagsúlya kb. 2 g legyen. 

Expedíció: Egyenként, kasírozott alumínium fóliába burkolva, dobozban. 
„Hüvös helyen tartandó" címl(éveL 

Szignatúra: Naponta 3-szor 1 kúpot a végbelbe helyezni. 
Rendeléskor készitji.lk. 

Corcliacum. 

7 F'ormulac Normales 



~' 

+ 
Suppositorium digitalis forte 

(Supp. digit. !ort.) 

[41)\ 

Digitalis purpureae 

Adeps solidus 1 
vel 

Bu!yrum coca<> 

folium ••. ...... 3,ll !! 

..........•.•. qu. s. 

cv_y1 A?-~~ 

HJ db végbélkúpra 

Készítés: Szükség szerint annyi vivőanyagot használunk, hogy a kúpok~ 
átlagsúlya kb. 2 g· legyen. 

Expedíció: Egyenként, kasírozott alumínium fóliába burkof~á, dobozbán, 
„Hűvös helyen tarlond6" címkével. 

Szignatúra: Naponta 3-szor 1 kúpot a végbélbe helyezni. 
Rendeléskor készítjük. 

Cardiacum. 

Figyelmeztetés! ~gy kúp hatóanyagtartalma a legnagyobb egyszeri oda~· 
got meghaladja! 

+ 
Suppositorium digitheobrominum 

(Supp. digitheobr.) 

Digitalis purpureoe !olium 
Theobrominum ..... 

Acieps solicius 1 
vel 

Butyrum cacao 

' ....... . 

10 db végbélkúpra 

2,ll g 
5,0 g 

._ .... qu. s. 

C'--di/ , 1\GT o 
' l <1 

[42] 

Készítés: Szükség szerint annyi vivőanyagot használunk, hogy a kúpok 
átlagsúlya kb. 2 g legyen. 

Expedíció: Egyenként, kasírozott alun,ínium fóliába burkolva, dobozban,. 
„Hűvös helyen tartandó" címkével. 

Szignatúra: Naponta 3-szor 1 kúpot a végbélbe helyezni. 
Rendeléskor készítjük. 

Ccrrdiocun1. Diureticum. 
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Suppositorium haemorrhoidale 
(Supp. haemorrhoid.) 

Ph. Hg, VI. 

Suppositorium lmemorrhoidole 

[117] 

No X 

Expedíció: Egyenként, kasírozott alumínium fóliába burkolva, dobozban. 
„Hűvös helyen tartandó" címkével. 

Szignatűro: 1 kúpot a végbélbe helyezni, naponta legfeljebb 2-szer. 

Antiphlogisticum. Anaestheticun1. 

<C'!i">--. ,Suppositorium laxans 
(Supp, lax.) 

l"henlaxinum 
Mossa polyoxaetheni 

10 db végbélkúpra 

[174] 

0,30 g 
qu. s. 
._2(\ lO (e' 

,\ 

Készítés: A fenlaxint a megolvasztott, kb. 70°-os polioxetén-elegyben 
kevergetéssel oldjuk, és öntéssel kb. 2 g átlagsúlyú kúpokat készí
tünk. Az öntőformát célszerűen folyékony paraffinnal vékonyan ki~ 
kenjük. 

Expedíció: Egyenként, kasírozott alumínium fóliába burkolva, dobozban. 
Szignatúra: Hashajtó.kúp. Szükség esetén 1 megnedvesített kúpot a vég

bélbe helyezni. 

Kontakt~laxotivum. 
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'*' S1.1ppositorri1.1m spasmolyticum [65] 
(Supp. sposmolyt.) 

Ex!roctum belladonnae sic:c:um 
) { l'henobarbitalnalrium .' • · · 
/ l'apoverinum J1ydrochlonc:um 
' Novamidazophenum 

Adeps. solid'us } 
vel ....• 

. Butyrum cacao 

0,311 g 
0,311 !l 
11,611 g 
3,0 g 

...... qu. s. 

C~lr1 .A0d 
6. db végbélkúpro n ., 

( 
fKi · ; ""HIR / tt\ 11 - , - • , :-.rr: ~ . 

Készítés: Szükség szerin annyi vivőanyagot hasznalunk, hogy d kúpok 
átlagsúlya kb. 2 g legyen. ,.,, 

Expedíció: Egyenként, kasírozott alumínium fóliába burkolva, dobozban. 
„Hüvös helyen tartand,ó" ci~kével. , , . ;; 

Szignatúra: Fájdalom eseten 1 kupot a vegbelbe helyezni, naponta leg-
feljebb 3Aszor. 

Spasmolyticum. Analgeticu~. 

Suppositorium theophyllini, 
(Supp. theophyllin.) 

Theophyllinum 

''/ljf;~c+ ·"J.ld•>~s solidus 

[66] 

2,5 g 

qu. s. vel 
Butyrum cac:oo 

1„„„„„ 
Cce11 · },í? ~;o ·.· 

10 db végbélkú.pra 
• •, 

Készítés: Szükség szerint annyi vivőanyagot használunk, hogy a kúpok 
átlagsúlya kb. 2 g legyen. · 

Expedíció: Egyenként, kasírozott alumínium fóliába burkolva, dobozban. 
Hűvös helyen tartandó" címkével. 

0 

Stig~otúra: Naponta 1-2 kúpot a végbélbe hely~zn'i. 

Vo:sodilatator. Diurelicum. ! 

100 , ' 

" 

~ 
S1.1ppositorium theophyllini 

compositum 
(Supp, theophyll. comp,) 

Phenoborbitalnalrium ..... 
f'apoverinum hydrochloricum 

, Theophyllinum ...... . 

0,50 g 
1,0 g 
3,11 g 

Adeps solidus 
vel 

Bulyrum cacao 
} 
........ , .... qu. s. e , .o 

-Cxv1 • /1 i\ ~\ 

10 db végbélkúpra 

[67] 

Készítés: Szükség szerint annyi vivőanyogot használunk, hogy a kúpc* 
átlags4Jya kb. 2 g legyen. 

Expedíció: Egyenként, kasírozott alumínium fóliába burkolva, dobozban. 
„Hűvö7 helyen tarta.ndó" címkével. 

Szignatúra: Este 1 kúpot a végbélbe heliJezni. 

Vasodilatator. Analepticum. Antispasmoticum. 

Suspensio anaesthetka 
{Susp. onoesth.) 

Norcainum .••.•• 
Mucilago m~lhylcellulosi 
Sirupus simplex . . . . , . ad 

3,0 g 
110,0 g 

[15] 

100,0 g (57,f; 

Készítés: A \/i szitafinomságú n.orkaint a meti\cellulózvnyák kisebb résza / 
leteível . eldörzsöljük. A :}.uszpenziót oz egyszerű sziruppal üvegbe 
mossuk és Ö'sszerázzuk. . 

Expediéió: Sötét üvegbeÍt. „Használat előtt felrázandó" c'imkével. 
Szignatúra: 2-3 óránként l kávéskanr,,··!nyit a szájba venni és lassan, 

szopogatva lenyelni. 
~ Réndeféskor készítjük. 

Ana!!'stheticum. AAntiemeticum. 

' " 



1. { 

II. 
Ill. 

Suspensio antiseborrhoica 
(Susp. anti!?eborrh.) 

Hydrargyrum sullura!um rubrum 
Sullur praecipilatum . 
Suspensio siécans 
Spirilus dilu!us . . . 1· 

0,50 !I 
5,0 g 

70,0 g 
25,0 !! 

[103] 

, Készítés: Az 1. alatti alkotórészeket a ii. kis részleteivel gondosan eldör~ 
zsöljük. A ~zuszpenzlót a lll.mkol üvegbe mossuk és10 ... szerázzuk. 

Expedició: S~Cet üvegben, „Használat előtt felrázandó" rímkével. 
Szignatúra: Külsőleg. _,-, 

Dermatologicum. 

Suspensio bismuthi subsafü:ylki 
pro iilfante [68] 

1. { 

II. 
m. 

(Susp.· bism. subsalic. pro infa~t.) 

Saccharimidum 
Bismuthum subsalicylicum 
Mucilago methylcelil.Ílosi . 
Aqua destillala ... ; .. ad 

11 Ibi 
2,0 !I 

30,0 !! 
100,0' !! (68,0 g) 

Készítés: Az 1. alatti olkotórés.zeket a 11."t~\·',zleteivel gondosan eldörm 
zsöljük.· A szuszpenziót a 111.-kal üvegbe ·.1ossuk és összerázzuk. 

Expedíció: Sötét üvegben, „Használat előtt ·j\jr.ózandó" és „Hűvös hem 
lyen tartandó" címkével. :f) 

Szignatúra: Naponta 3-5-ször 1 kávéskanálnyi„;:;0ieadni. 
Rendeléskor készítjük. > n: ·'· 

Antidiarrhoicum. 
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Suspensio jodchloroxychinolini 
(Susp; jodchloroxychin.) 

{ 

Jodchloroxychinolinum 
1. Addum cilricum .. , 

J·~s~a~cc;i.lí:a~r~itm~iduu~~~~';(~~·~i'''· 1:;.„ Iii. ; · ' caio- UJ.!A, 

4,0 {1 
0,50 ::\ 
m. 11>1. 

g 

!I 

[69] 

/ (_: 

·21(18 lfo. Solutio conserwans 
IV. Aqua deslillala .. . ad 

40,0 
1,0 

100,0 g (54,5 g) 

1Készítés: Az 1;<L~dtti alkotórészeket a II. részleteivel gondosan eldörzsöl
jük .. A szuszpeiy:ióhoz a llJ,aat hozzáadjuk és végül a IV.-kel 
üvegbe mossuk és összerázzuk. · 

··Expedíció: „Használat előtt felrázandó" címkével. 
Szignatúra: Naponta 3-szor 1'2-1 kávéskanállal beadni. 

1Antidiarrhoicum. Antisepticum. 

1. 
II. 
m. 
IV. 
v. 

Suspensio salicylamidi 2% 
(Susp. salicylamid, 2%) 

Salicylamidum 2,0 g 

Tindura saponariae m. gu 
,,Sirupus rnbi idaei 30,0 g 

Solulio conservans 1,0 g 

Aqua destill " . . ad 100,0 !! 

[1(' 

;í ! 

(67,0 g) 

'Készítés: A VI szitafinot ....... gú 1.-t lecseppentjük a 11.Akal. majd a Ill. 
kisebb részleteivel 1dörzsöljük. A szuszpenzióhoz a IV.Get hoz-
záadva az V.~kel lh .,ibe mossuk és összerázzuk. 

Expedíció: Sötét üver" , „Használat előtt felrázandó" címkével. 
·szignatúra: 3 óránké kávéskanálnyit 'beadni. 
'Rendeléskor készítjük. 

Antipyreticuin. Antirheumaticum. Analgeticum. 
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Suspensio salicylamidi 4% 
. (Susp. solicylamid. 40/o) 

• •. • 0 
4,0 g 
v gtt 

30,0 9 
1,0 9 

[17) 

l. 
II. 
m. 
IV. 
v. 

Salicylamidum 
Tinctura saponariae 
Sirupus rubi idaei · 
Solulio conservans 
Aqua destilla!a . ad 100,0 9 (65,0 g). 

, • , . VI zitofinomságú 1.-t !ec·se~pentjü~, .? 11.-kal, majd ha l~I:_ 
Kes:z1tes. A s . 

1 
ld" "\''"k A szuszpenziohoz a JV.-et ozza 

kisebb részleteiv: e orzs~~~uk és összerázzuk. 
adv~ az„ ~.-k.~I ubve. g~e Hm ználat előtt feiró'zandó'' címkével. 

E eclício • Sotet uveg en, " as . 
s~fgnotúr~; 3 ór~n.~.ént 1 kávéskanálnyit beadni. 
Rendeléskor kész1t1uk. 

Antipyreticum. Antirheumaticum. Anolgeticum. 

Suspensio siccans 
(Susp. sicc.)· 
Ph. Hg. VI. 

Suspensi<> siccans · · · · · · · 

Expedíció: „Használat előtt felrázandó" 
Szignatúra: Külsőleg. 

DerrnatoloQicum. 
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..... 
címkével. 

100 g 

(104}; 

*' Suspensio sulfadimidini [2981 
(Susp. sulfadimidin.) 

'Készítés: A V! szitafínomsá,gú 1.-t a II. folyadékelegy kis részleteivel 
gondosan eldörzsöljük. ', · · 

·Expedíció: Sötét üveg.l=!en, „Hasznófat előtt felrázandó" címkével. 
Szignotúra: 4 óránként 1 kávéskanálnyit beadni. 
1 hónapig készletben tartható. 

Chemotherapeuticum. 

Suspensio terpini bydrati 
(Susp. terpin. hydr.) 

[227] 

{ 
ierpinum hydralum ... . 

I. Saccharimidum . · ... . 
1,5 g 

111 ibl 
30,0 g II. Mucilago melhykellulosi 

Ill. Aqua desiilla!a ..... . ad 100,0 g (68,5 g)' e 
i 

'Készítés: A VI szitafinomságú 1. alatti n!kotórészeket a 11. részletei· 
vel gondosan eldörzsöljük. A szuszpenziót ,q, 111.-kal üvegbe mossuk 
és összerázzuk. 

Expedició: Sötét üvegben, „Használat előtt felrázandó" cimkével. 
Szignatúra: Naponta 3-szor 1 kávéskanálnyit bevenni. 
Rendeléskor készítjük. 

Expectorans. 
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Suspensio zind aqm::isa 
(Susp. zinc. oquos.) 

{ 
Zincum. oxydatum 

i. Takum ..... 

{ 

Giycerirmm ..•••. 
II. Spiritus di.lulus .. , . . ... 

Aelheroleum mentlí.aé pipe'r
0

ilae . 
Iii. Solutio addi borici ,3°/" ...... . 

[105} 

20,0 g 
20,0 g 

1(),0 g 
10,0 g 

)( gll 
110,0 g 

Készítés: Az 1. porkeveréket a· -II. fofyadeke'_léggyel 'eldörzsöljük, a lll,akol 
üvegbe· mossuk és össz_eir"ó~.zuk. -~·-

Expedíció: „Használat előtt 'fefrázarrdö" cirtjk~vel.' 
Szignatúra: Külsőleg. 

Dermatologicum. 

Suspensio zind oieosa 
. <Susp. zinc. oleos.) 

Zincum oxyda!um 
Oleum helianlhi • 

. ,. 

··-„~~xpedíció: „Használat előtt felrázandó" címkével. 
Szignatúra: Külsőleg. 
3 hónapig készletben tartható. 

Tim:tura adstringens 
(Tinct. adstr:) 

Solutio jodi spirituosc1 
Tinctur!l ra!anhiae 
Tinc!um chamomillae 

Sötét üveg.b2n 
. i;zi!1na1tú1'0, Külsőleg. Foginy t:::'.'<:.f't1:désére. 

[106] 

110,ll g 
00,0 g 

[244} 

5,0 !! 
5,0 g 
5,0 g 

Tinctura amara 
(Tinct. amar.) 

Ph. Hg. VL 

Tinctura amara ....••. 

Expedíció: Sötét, pipettás üvegben. 
'Szignatúra: Étkezés előtt 1/ 2 órával 30 cseppet kevés vízben 

s--
Amarum. 

+ 
Tinci:ura belladonnae 

(Tinct. bellad.) 
Ph. Hg. VL 

Tinc!ura belladonnae .. 

[2681 

25 !! 

bevenni. 

[56] 

10 g 

'Expedíció: Sötét, pipettás üvegben . 
Szignatúra: Naponta 3-szor 15 cseppet kevés vízben bevenni. 

Spasmolyticum. 

Tinctura valerianae spirituosa 
(Tinct. valer. spir.) 

Ph. Hg. VL 

Tinc!um va!erianae spirituosa 

·expedíció: Sötét, pipettás üvegben. 

[188] 

20 g 

'Stignatúra: Naponta 3-szor 25-30 cseppet kevés vi:zben bevenni. 

Sedativum. · 
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U11guentum ad mamim 
(Ung. ad mcinum.) 

Unguenlum hydrosum 
Ph. Hg. VI. 

Unguenlum hydrosum ..• 50 g 

Expedició: Tubusban vagy tégelyben. 
Szignatúra: Kézkenőcs. 

e~, 

" 1 (· Dermatologicum. '··' 

'\ 

1. 

II. 
m. 

+ 
Unguentum ad pruritum 

(Ung. ad prurit.) 
' . 

{ Menlholum . . . . . . . 0,20 g 

Camphora . . . . . . . 0,40 !I 

l'henolum liquefoc!um 0,20 !I 

Zincum oxyda!um 2,0 g 

[124)!. 

Unguenlum hydrophilicum 
anionicum ........ ad 20,0 g (17,2 g)> 

Készítés: Az 1. alatti alkotórészek eldörzsöléssel elfolyósított elegyével, 
a 11.Dat gondosan eldörzsöljük, majd a 111,mkal összekeverjük. 

Expedíció: Tubusban vagy tégelyben. 
Szignatúra: Kenőcs. 

· ~endeléskor kés1ífiµk. 

Detmatologicum. 

Unguentum aluminii acetid tartarid [125] 
(Ung. alum. ecet. tart.) 

Ph. Hg. VI. 

Unguentum aluminii acetid tarlarici 

Expedíció: Tubusban vagy tégelyben. 
Sz:.ignatúra: Hűsítő kenőcs. 

A.dstringens. Antiphlogisticum. 
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50.!l 

Unguentum anaestheticum 
{Ung. anaesth.) 

....... 

[126] 

1,5 !I Lidocainum 
llnguenlum polyoxaetheni . . . ad 30~0 !I (28,5 g) 

'Készítés: A kb. 60-70° hőmérsékletű polioxeténes kenőcsben a lidoka~ 
int kevergetéssel oldjuk és d kenőcsöt kihűlésig keverjük. 

·expedíció: Tubusban vagy tégelyben. 
Szignatúra µu:Asl!;!J~_~_L~ő __ kenőcs. ____.. 

'Dermatologicu·m. Anaestheticum. 

U nguentum antierythematum solare [127] 
(Ung. antierythem. solar.) 

1. l'henylum salicylicum 5,0 g 

11 \ 

Stenrinum ....... 5,0 !I 
Lanalcolum ...... 3,0 g 

Alcohol cetyls!earylicus 5,0 !I 
il 

l'aralfinum liquidum 112,0 g 

m. { 
T riaelhanolaminum 2,0 g 

Solu!io conservans 1,0 g 

Aqua des!illaja .. 37,0 g 

Kés:zítés: A ll. alatti alkotóréri4 kb. 70°/ hőnJérsékletű keverékébén az 
1.-t oldjuk, A forró olvadékhoz az .a.z,onos hőmérsékletű Ill. folya
dékelegyet hozzáöntjük éS az emUIÍiót_ kihűlésl9 keverjük. A ke
nőcs súlyát vízzel 100 g-ra kiegészítjük." 

Expedíció: Tubusban vagy tégelyben. -:' 
Szignatúra: Kenőcs. Napégés ellen. 

Deimatologicum. 

-\ 

' i . 
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J! 

Unguentum antirheumaticum 
(Ung. antirheum.) 

Camphora 
Menlholum 
Methylium salicylicum 
Unguenlum emulsificans 

0,50 g 
-0,50 g 
5,0 g 

. [83]' 

ononicum •••.•••• . ad 50,0 g (44,0 g) 

Expedíció: Tubusban vagy tégelyben, 
Szignatúra: Bedörzsölésre. 

Antirheumaticum. Hyperaemisans. Rubefaciens. 

Unguentum antiseptio::um 
(Ung. antisept.j 

fodchloroxychinolinum .... , . . . 0,90 g 
Unguenlum hydrophilicum non-

[128] 

1 ionicum · .•.. ,·· .........•.. ad 30,0 g (29, 1 g} 

<.Ex.pedíció: Tubusban vagy tégelyben. 
Szignatúra: Kenőcs. 

Dermatologicum. Ani:isepticum . 
."! '''···· 
~~7: 
•,.11"'·' ) 

Unguentum benzosaiicylatum 
(Ung. benzosalic.) 

Tinclura benzoiis .... 
Acidum salicylicum 
Vaselinum album 
A!;leps lanae • • 

Expedíció: Tubusban vagy tégelyben. 
Szignatúra: Kenőcs. 

D.ermato!ogicum. Antimykotic111n_ Kerotolyticum. 

2,0 g 
3,0 g 

10,0 g 
15,0 g 

[129] 

Unguentum boraxatum 
(Ung. borax,) 

{ 
!lla!rium boricum . 

1. Glycerinum . . . • 
II. Unguenlum simplex ... , . ad 

2,5 g 
10,0 g 

[130] 

50,0 g (37,5 g) 
• 

'Készítés: A melegítéssel készült 1. oldatot a·· l!.-ban' emUlgeáljuk és e 
kenőcsöt kihűlésig keverjük. · 

Expedíció: Tub.usban vagy tégelyben. 
Szignatúra: Kenőcs. 

Oermatologicum. Antimykotic1.1m. 

Ungmmtum borosalicylatum 
(Ung. bor~salic.) 

•. , !l,60 g Acidum salicylicum , , 
1/aselinum addi borici ad 311,0_ g (29,4 g): 

Expedíció: Tubusban vagy tégelyben. 
Szignatúra: Kenőcs. 

Dermatologicum. 

Unguentum camphoratuln 
-llld pernionem 

„„ (Ung. camph. ad pernion.) 

1. { ea,mphora .. : ...•.•.. ; 
"" scmrnm peruv11:mum ..... 

II. ·Ammonium bilumensullonicum . 

Ill. Unguentum emulsiflccms non· 
· ionicum .... , .. i ••• ild 

'Készítés: Az L alatti a!kQ_tórészek elegyé( a 111.-kal 
nőcsben a 11.-at ;·eloszlatjuk. 

Expedíció: Tubusban vagy tégelyben. 
Szignatúra: Fagykenőcs. r,: ... )' -"- ---
3 hónapig készletben tc!ithcrl:ó. 

An.iiphlogis'iicum. 

1,5 g 
3,0 g 
3,0'g 

I 

., 
1 , 

\ 



1. 
II. 

Unguentum chlorogenii 
(Ung. chlorógen.) 

Chlorogenium , ..... 

Unguentum emulsificans 
anionicum ...... . 

[133} 

0,60 g 

15,0 g 

Ill. Aqua destillala ..••..•. ad 30,0 !! (14,4 g) 

Készítés: A kb, 60-70° hőmérsékletű 11.-hoz az azonos hőmérsékletű 
111.-at öntjük és az emulziót kihűlésig keverjük. A kenőcsben az 1.-t 
oldjuk s végül a kenőcs súlyát vízzel 30 g-ra kiegészítjük. 

Expedíció: Tubusban vagy tégelyben. 
Szignatúra: Kenőcs. 
1 hónapig készletben tartható. 

Antisepticum. 

1. { 
Ii. 

m. 

1. \C'' 
j 

~~ 
U nguentum 'l:~ntra dolorem 

(Ung. contra dolor.) / 

Tetmcainum hydrochloricum . 0, 10 !l 
Ephedrinum hydrochloricum 0,20 9 

Unguenlum hydrophilicum 
nonRionicum •..•.•. 9;0 9 

Aluminium acelicum tartaricum 
solutum .. : . . . . . . . . . 1,0 g 

IV. Aetheroleum menlhae 

[134] 

piperilae . . . . . . . . • . . . 1,0 g (= V gtt) 

Készítés: Az 1. alatti alkotórész,~ket a 11.-ban elkeverve oldjuk. A kenőcs-
höz a 111.-at elegyítjük s végül a IV.-kel elkeverjük. 

E_xpedíció: Tubusban vagy tégelyben. 
S:úgnatúra: Érzéstelenítő kenőcs. 

_1 hónapig készletben tartható. 

___ AnaestheticÜm. 

Unguentum contra oxyurim 
(Ung. contra oxyur.) 

[135] 

Phenolum liquefaclum 0,011 g(=I gltj 
Norcainum ...... . 
Zincum oxydalum 
Unguenlum hydrophilicum 

1,0 
1,0 

g 

9 

anionicum . ad 10,0 g (11,0 g) 

:Expedíció: Tubusban vagy tégelyben. 
:Szignatúra: Végbélkenőcs. 

'' 

Unguentum contra rhagades mamillae [1 
(Ung. con!ra rhagad. mamill.) ' 

Acidum boricum 1,0 g 
1,0 g 

2,0 9 
Acidum tcmnicum 
Glycerinum· .· .. 

Unguenlum hydrophilicum 
anionicum , •••.• • ad :w,o g (Hí,O g) 

'Expedíció: Tubusban vbgy tégelyben. 
Szignatúra: Kenőcs. 
Rendeléskor készítjük. 

Adstringens. Antisepticum. 

Unguentum diachylon salij:ylatum 
(Ung. diéÍ.chylon salic.) 

Acidum solicylicum . . 1,5 
Paraffinum liquidum . 2,0 
Unguentum diochylon ......• ad 30,0 

'Expedíció: Tubusban vagy tégelyben. 
Szignatúra: Kenőcs. 

·oermatologicum, 

.S Formulae Normale$ 

-=-

g 
g 
g (26,5 

1-!J 

tJ ! 
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Ungmmtum emolfüms 
(Ung. emoll.) 
Ph. Hg. VI. 

[137]! 

Unguenlum emolliens ... . ..... „ 30 g 

Expedíció: Tubusban vagy tégelyben. 
Szignatúra: Kenőcs. 

Dermatologicun1. 

Unguentum haemorrhoidale 
(Ung. hctemorrhoid.) 

i. lidocainum ...... 
II. Unguenlum oleosum . 

m. fodchloroxychinolinum 

IV. { Ephedrinum hydrochloricum ... 
Aluminium aceticum tartaricum 

solulum .......... 
v. Aelheroleum chamomillae 

[138] 

2,0 !J 
16,() g 
!l,50 g 

0,30 g 

1,0 g 
111 gli 

--11\esútés: Az 1.-t a megolvasztott 11.-bon oldjuk. Az olvadék kis részletei~ 
ve! a. 111.-at gondosan eldörzsöljük és a kenőcsben a IV. oldatot·' 
emulgeóljuk. A kenőcshöz az V.-et keverjük. 

_Expedíció: Tubusban vagy tégelyben. 
Szignatúra; Kenőcs. 

· <'.:".:'.'?~..,,·--:A11oesihelicum. Adstringens. Antiphlogh:Hr•• ..... "'"'" „·. ,. ' - ,1 

1 
Unguentum hexachloropheni' 1% 

(Ung. hexac~loroph. 1 '/o) 
Ph. Hg. VI. 

[139}; 

Unguentum hexechloropheni 1 llfo . • • • . • 30 g 

f;xpedic.ió: Tubusban vagy tégelyben. 
Szignatúra: Hexoklorofénes kenőcs. 

Ant1~e:pHcum. Desodorons. 
( /•1 

1 ., 

*' Unguentum hydrargyri amidodllorati [140] 
(Ung. hydrorg. amidochlor.) 

Hydmrgyrum amidochloro!um ••... 
Unguen!um hydro'philicum 

3,0 !I 

1 

.... ad 30,0 g (27,0 g) 
111 

Expedíció: Tubusban vagy tégelyben. 
·szignatúra: Kenőcs. 

Dermatologicum. 1 ()(;;,\· 

Unguentum hydrargyri sulfurati 
(Ung. hydrarg. sulf.) 

Hydrargyrnm sulfuralum rubrum 
Sullur pmedpitalum · .••. 
Unguenlum hydrophilicum 

1),3() g 
3,0 g 

. ad 51!,0 g (46,1 g) 

Expedíció: :ftdrq L w v~·~gelyben. 
S:tignatúra: Kenőcs. 

Dermatologicum. Antiseborrhoicum. 

Unguentum ichthyolsalkylatum 
' (Ung. ichthyolsalic.) 

Acidum salicylicum ..•.•.. 
Ammonfüm bitumensulfonicum 
Unguenium emulsilicans 

anionicum 
I 

-.. :J;xpedíeió: Tubusban vagy tégelyben. 
·>SZ:ignatóra: Kenőcs. 

.. '>\::i:)i?"efmatologicum. Antiphlogistlcum. 

",, 



'f 

Unguentum infant11m [143]' 
(Ung. infant.) 

1. 
{ Tedeum ...... 13,0 91 ',j J 

Zincum oxydatum . 13,0 !I ,, 
ii. Oleum ridni .... 39,0 !I m. Unguentum oleosum . 3?,0 

r. -/11 
g ' 

IV. Alumínium acelicum !artaricum 
soiutum » •••• 13,0 g 

IJ. Oleum jecoris aselli 13,ll g 

Készítés: Az 1. alatti alkotórészeket a 11.-kal elcförzsöljük. A pasztához a 
llL·-at keverjük. A kenőcsb1:!n o IV.-et emulgeóljuk s végül az V.-kel 
összekeverjük. 

Expedíció: Tubusban vagy tégelyben, 
Szignatúra: Gyermekkenöcs. 

>->;r hónapig készletben tartható. 

,\COq
1 

' 

() 

Unguentum jodatum ad pernionem 
(Ung. jod, ad pernion.) . 

l'lumbum aceticum basicum solulum 8,1) 
Unguentum oleosum 16,ll 

jodatum . 2,2 
deslillata . . . . 3,() 

[144] 

g 
g 

g 
g 

, a fl,-bon emulgeáljuk. A kenőcsben a 111.-at kisebb 
etekben emu!geáljuk. 

-. : TUbusban vagy; tégelyben. 
: FagykenöcS. 
késifetben tartható. 

{_)--

1. 
ii. 

Ill. 

Unguentum lidm:aini ad rhagades 
(Ung. lidocain. ad rhogad.) 

lidocainum 
Unguenlum polyoxae!heni . 
Bismulhum subgallicum .. 

2,0 g 
16,0 g 

2,0 g 

[145] 

( 

Készítés: Az 1.·t o megolvasztott, kb. 50° hőmérsékletű 11.-ban oldjuk. 
A kihűlésig kevert kenőcs kisebb részleteivel a 111.-at eldörzsöljük. 

Expedició: Tubusban vagy tégelyben. 
Szignatúra: Kenőcs. 

Anaestheticum. Adstringens. 

Unguentum norcaini ad rhagades rendelése esetén a fenti készítményt 
adjuk ki. 

Unguentum Mikulitz 
(Ung. Mlkulitz) 

Unguentum argenli nitrici 
Ph. Hg. VI. 

Unguentum argen!i nitrid . 

--,Expedíció: Tubusban vagy tégelyben. 
Siignatúra: Kenőcs. 

Dermatologicum. 

Unguentum nasale 
(Ung. nasal.) 

Aetheroleum menlhae piperitae .•.. 
Aetheroleum eucalypli ... , .•.... 
Unguen!um simplex ........•. ad 

Expedíció: Tubusban, csőrös feltéttel vagy tégelyben. 
~zignotúra: Orrkenőcs. 

í 

20 g 

:a.~o .9 . v ·g,tt 
11 g~ 

[146} 

1 Ó,ll g (91~~l 



'! . .._, 

Ungmmtum nasale composi.tum 
(Ung. nasol. comp.) 

0,20 !! 
1,0 !! 

[238] 

Ephedrinum hydrachlorieum ..... 
Aluminium aceti<:um !artaricum solu!um 
Hydragelum melhylc:ellulosi ..... ad 10,0 !! (8,8 g) 

Expedíció: Tubusban, csőrös feltéttel vagy tégelyben. 
Szignatúra; Orrkenőcs. 

··,· 'Í hónapig készletben tartható. 

Rhinologicum. Decongestans. 

U nguentum refrigerans . [147] 
(Ung. refrig.) 

Alumínium acelicum !arlaricum solu!um 2,5 g 

Unguentum hydrophilicum 
non~ionicum .....•.. . ad 50,0 g (47,5 g} 

Expedíció: Tubusban vagy tégelyben. 
'.Szignatúra: Hűtő kenőcs. 

Antiphlogisticum. 

Unguentum salicylatum 3% 
(Ung. salic. 30/o) 

[148] 

::..Ídum solicylicum . . . . . . . . . .• • 0,90 g 
Unguenlum oleosum ...... , .. ,q).' 30,0 g (29, 1 g) 

•, 
Készítés: A szalicilsavat a megolvasztott 

kenőcsöt teljes kihűlésíg keverjük. 
Expedíció: Tubusban vagy tégelyben. 
Szignatúra: Kenőcs. 

Dermatologicum. 
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olajos kenőcsben oldjuk és a 

Unguentum salicylatum 10% 
(Ung. salic. 100/o) 

g 

[149] 

Acidum salicylicum .••.•.. 
Unguen!um oleosu.m .... ad 

3,0 
30,0 g (27,0 g) 

fKészítés: A szalicilsavat a megolvasztott olajos kenőcsben o!d;uk és 
kenőcsöt teljes kihűlésig keverjük. 

rExpedíció: Tubusban vagy tégelyben. 
Szignatúra: Kenőcs. 

roermatologicum. Keratolyticum. 

1[00~- e;~ 

Unguentum stearini 
(Ung. stearin.) 

Ph. Hg. VI. 

Unguentum stearini . . . . 50 g 

!Expedíció: Tubusban vagy tégelyben. 
Szignatúra: Kenőcs. 

!Dermatologicum. 

Unguentum sulfadimidini 
(Ung. sulfadimid.) 

1,0 g 

[150] 

[151] 

·sulfadimidinum 
Unguentum polyoxae!heni . ad 20,0 g (19,0 g) 

'Készítés: A szulfadimidint a megolvasztott polioxeténes kenőcsben kei_ 
vergetéssel oldjuk és a kenőcsöt kihűlésig keverjük. 

!Expedíció: Tubusban vagy tégelyben. 
Szignatúra: Kenőcs. 

Antisepticum. 

dJn_guenium sulfathiazoli rendelése esetén q fenti készítményt adjuk ki, 
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Unguentum sulfuratum salicylatum 
(Ung. sullur. solic.) 

'Acidum salicylicum . 1,5 g 
g 

[152J 

Sullur praecipilo!um 
Unguenlum simplex . ad 

2,5 
50,0 g (46,0 g} 

~xpedíció: Tubusban vagy tégelyben. 
lzignatúra: Kenőcs. 

Dermatologicum. 

U nguentum toia:zolini 
(Ung. !olozol.) 

Tolazolinum hydrochloricum 
Unguenlum hydrophilicum fü)n-ionicum 

J(pedíció: Tubusban vagy tégelyben. 
Szignatúra: Kenőcs. 

:Rubefaciens. 

2,0 g 
18,0 g 

Unguent11m :zind aluminati 
(Ung. zinc. alum.) 

1. { 
Zincum oxydalum . 
Amylum !ricili ... . 

II. Oleum ricini ... . 

m. Unguenlum oleosum ... 

{ 

Aluminium acelic~ lorlaricum 
IV. solutum ..... ;,, ..... . 

Aqua destillata ........ . 

6,0 g 
6,0 g 
6,0 g 

27,0 g 

2,5 !l 
2,5 !l 

[153], 

[154}: 

Készítés: Az 1. alatti alkotórészeket a ll.akal gondosan eldörzsöljük· és a· 
pasztát a lll.akal elkeverjük, A kenőcsben a IV. folyadékelegyet 
emulgeáljuk. 

Expedíció: Tubusban vagy tégelyben. 
Szignatúra: Kenőcs. 

Dermotologicum. 
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Unguentum zinci m:ydati 
(Ung. zinc, oxyd.) 

[155] 

Ph. Hg. VI. 

Unguentum zinci oxydati . 

'Expedíció: Tubusban vagy tégelyben. 
Szignatúra: Kenőcs, 

'Dermatologicum. 

30 g j 
.'! 

Vaselinum acidi borid 
(Vasel. acicÍ. bor.) 

[156] 

Ph. Hg. VI. 

Vaselinum acidi borici .. 

'Expedíció: T.ubusban vagy tégelyben. 
Szignatúra: Kenőcs. 

Dermatologicum. 

30 g 

Zincum gelatinosum 
{Zlnc. gelatin.) 

[157] 

Ph. Hg. VI. 

Zincum gelalinosum ...•.. 250 g 

Expedíció: Széles szájú (csovartetős) üvegben vagy tégelyben. 
Szignatúra: Külsőleg. Cinkenyv. 

.Antiphlogisticum. 

.Megjegyzés: Alkalmazására vonatkozó utasítást lásd a FoNo V. o. 
kiadás 157. vényelőiratánál. 
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CSEPl'SZAMTABLAZAT 

Acidum hydrochloricum dilutum 100/0 
Aetheroleum anisi 
Aetheroleum carvi 
Aetheroleum caryophilli 
Aetheroleum chamomilloe 
Aetheroleum cinnamomi 
Aetheroleum citri 
Aethero!eum eucalypti 
Aetheroleum foeniculi 
Aetheroleum juniperi 
Aetheroleum ~~and._ylM_ ___ _ 
Aetheroleum menth.te piperitae 
Aetheroleum pini pumilionis 
Aetheroleum pini silvestris 

1 g = csepp 1 csepp = g 

20 0,05 
42 0,024 
40 0,025 
36 0,028 
40 0,025 
36 0,028 
55 0,018 
40 0,025 
44 0,023 
50 O,Q20 

----------~~· _g~g~g __ 
55 0,018 
50 O,Q20 

Aethero[eum sinapis syntheticum 
Aetheroleum therebinthinae rectificatum 
Solutio adrenalini 0, 10/0 

40 0,025 
57 O,Q18 
24 0,042 

Solutio arsenicalis 
SÍJiritus anisatus 
Spiritus concentratus 
Spiritus dilutµs 
Tinctura bell6donnae 
Tinctura ipecacuanhae 
Tinctura opii 
Tinctura strychni 
Tinctura va1erianae aetherea 
Tinctura valerianae spirituosa 

20 0,05 
60 0,JJ15 
63 0,016 
57 0,018 
56 0,018 
56 0,018 
56 0,018 
56 0,018 
66 0,015 
56 O,Q18 

A Formulae Normales Ed. 111.·ből át nem vell készítmények 
jegyzéke 

Acetum pyrolignosum rectifica" 
tum 

Acidum boricum 
Alumen 
'Elixirium guajaco!sulfonícum 
Emulsio filicis 
Extractum secolis cornuti 

fluidum 
lnfusum dígitalis 
lnfusum digitalis cum 

theobromino 
Kalium permanganicum 
Klysma hexylresorcini 
Klysma hexylresorcini pro 

infante 

Oculentum oxytetracyclini 
Oculogutta resorcini 
Oculogutta zinci cum odrenalino 
Otogutta sulfamethylthiazoli 
Pilula ferri sulfurici 

oxydulati 
Plumbum aceticum basicum 

solutum 
Pulvis carbamidi 
Pulvis digitheobrominus 
Sirupus ferri jodati oxydulati 
Sirupus hypophosphorosus 

compositus 
Solutio theobromorhodanati 
Species agrimoniae composita 
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Species operitiva 
Species contratussim 
Species cynosboti composita 
Species franguloe; composlta 
Species hypotensivo 
Species urticae composita 
Species valerianae composita 
Spiritus chamomi!lae 

Suppositorium amidazophenJ. 
pro infante 

Unguentum norcaini ad 
rhagades 

Unguentum salicylatum 2°/o 
Unguentum sulfathiazoii 
U_nguentum s4jf_uratum flavum• 
Unguentum tannicum 

A rendeléskor készítendő gyógyszerek jegyzéke 

Collyrium boricum 
Decoctum prirriulae 
Decoctum saponariae 
Decoctum saponariae pro 

ínfante 
Eleosaccharum anaestheticum 
Emulsio o\ei jecoris composita 
Gargorismo chloroformii 
Gargarisma chlorogenii 
Gutta aethylmorphini 
Gutta codeini 
Gutta ferrarseni 
Gutta m~thylhomotropinii 

compofita 
lnfusum. ipecacuanhae 
lnfusurrl ipecacuanhae pro in~ 

fente 
Jnfus'um sennae cum natrio 

sulfurico 
lnfusum valerianae 
lnhalasolum asthmalyticum 
lnhalasolum isoprenalini 
Klysma chlorali 
Klysma chlorali pro infante 
Klysma natrii salicylici 
Linimentum ammoniatum 
Linimentum calcis 
Linimentum scabicidum 
Mixtura solvens ' 
Nosogutta argenti proteinici _ 
Nasogutta zinci 
Oculentum.--album 
Gculentu-m--:f!ovum 
Oculogutta argenti acetici 
Oculogutto argenti proteinici 
Oculogutta atropini 
Ocu!ogutta chloramphenicoli 
Oculogutta chloramphenlcoli 

cum vitamíno A 
Oculogutta neomycini 
Oculogutta physostigmini 
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Oculogutta pilocarpini 
Oculogutta sulfacetamidi 
Oculogutta tetracaíni 
Oculogulta viscosa 
Oculogutta zinci . 
Oculogutta zinci cum ephedrino· 
Otogutta peroxydi 
Otogutta phenoli 
Otogutta sulfadimidini 
Pulvis digitalis 
Pulvis expectorans 
Pulvis nitrotheobarbitali 
Pulvis Petersi 
Solutio amídozopheni pro infante· 
Solutio brombarbitali 
Solutio bromida 
Solutio chloroli hydrati pro 

infante 
Solutio coffobromida 
Solutio contro rhagades rnamillae· 
Solutio emetico 
Solutio gostrica 
Solutio kalii jodati 
Solutio kolii jodoti composita 
Solutio paraldehydi 
Solutio pepsini 
Solutici theobromojodatl 
Solutio xanthacridini 
Suppositorium digitalis 
Suppositorium digitalis forte 
Suppositorium digitheobrominum· 
Suspensio anaesthetica 
Suspensio bismuthi subsalicyli~ 

ci pro ínfante 
Suspensio .salicylamidi 2°/o 
Suspensio salicylamidi 40/0 
Suspensio terpini hydrati 
Unguentum ad pruritum 
Unguentum„-eontra rhagades ma~· 

millae 

Az 1 hónapig készletben tartható gyógyszerek jeg~zéke 

Emulsio oléi "jecoris 
rEmulsio olel ricini 
Mixturp antirhe·umatica 
Nasog'utta ephedrini 
j>l_as.o.g.utta eohedrini _pro infante 
Otogutta chloramphenicoli _~-.-~ 
_&i.Lv.i~n.YS-C11m belladonno 
Pulvis antacidus cum belladonna -~ 
·Pulvis antirheumaticus 

Pulvis cholagogus 
.,SpJril.us......antlrheumaticus t 
Suspe"nsio jodchloroxychinoITnf 
Suspensio sulfodimidini 
Unguentum chlorogenii 
Unguentum contra dolorem 
U, IJ.9.i.J § rü.u.m __ j_gJ!g_ tl!!:D_ _ _9_c;LJ?_~!:..1Jl(),:, 
:-~n-~m ----
ÚrÍg~~_ntum nosale cOmpositum 

\/' 
A 3 hónapig készletben larthaló gyógyszerek jegyzéke, . 

Oculentum tolazolini 
Posta jecoris 
Pilula tonisans 
~!vis chinacisolis cum vitamino e ' 

//_ / , -- . r---<'. .- - -- -<--,·.;-, ,__ "' 
GYÓGYSZEREK ELKéSZíTí:SÉNEK IRÁNYELVEI 

INKOMPATIBILITÁS ESETÉBEN 
(A VI. kiadású Magyar Gyógyszerkönyv fejezete) 

Az orvosi előírástól eltérő módon készítjük el a gyógyszereket azok
·ban az esetekben, amelyekben a készítmény alkotórészei egymással 
nem kívánt fizikai vagy kémiai hatásba lépnek, az elkészített gyógyszer 
egyenletes adagolása·· nem biztosítható, általában felhasználhatósága 
korlátozott vagy a bekövetkezett változás miatt felhasználása aggályos. 
Az eredeti előiraton csak olyan változtatás végezhető, amely figyelembe 
véve az alkalmazás helyét és módját nem befolyásolja kedvezőtlenül a 
gyógyszer hatását. A gyógyszertári gyógyszerkészítés során figyelembe 
kell venni az egyes anyagok sajátságain kívül az egyes cikkelyek végén 
,„inkompatibilitás" címszó alatt feltüntetett utalásokat is. 

A felsorolt inkompatibilitások általában egyes gyógyszerformák ese
tében és bizonyos mennyiségi viszonyok esetén jelentkeznek. 

A Gyógyszerkönyv az inkompatibilitás folytán bekövetkező kémiai vál
tozásokat általPban nem magyarázza, utal viszont egyes fizikai válto
zásokra. A savanyú, illetőleg lúgos közeg jelzés o savakra vagy [úgok
ra, valamint a savanyúan vagy lúgosan hidrolizá!ó anyagokra vonatko
zik. Oxidáló, illetőleg redukáló anyagokkal való inkompatibilitásra csak 
oxidációra vdgy redukcióra különösen érzékeny készítmények esetében 
hivatkoznak az egyes cikkelyek. 

A Gyógyszerkönyv általában csak a gyógyszertári gyógyszerkészítésben 
használatos anyagok cikkelyeiben utal az inkompotibilitósokra és .az 
utalások csak azokra az esetekre térnek ki, melyek a gyógyszerkészítés 

·során előfordulhatnak. Az inkompatibilitási utalások nem térOek ki a 
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gyógyszerek eltartása közben bekövetkező változásokra és általában két 
anyag kölcsönhatására vonatkoznak, több anyag együttes alkalmazása 
esetén, tehát csak értelemszerűen használhatók. 

Inkompatibilitás esetén a gyógyszerek elkészítésének általános szem
pontjai a következők: 

1. Oldatok esetében 

1.1. Szükség esetén o lúgos vagy savas kémhatású gyógyszereket kö
zömbö$ítjük, ill. a szükséges pH-értékre állítjuk be. 
1.2. Oldatban rendelt, az előírt oldószerben a kívánt töménységben
nem oldódó gyógyszer helyett, ha annak azonos hatású oldódó vegyü
lete van, az utóbbit adjuk ki, feltéve, hogy az oldhatatlan és oldható 
vegyület szokásos adagja megegyező. Ellenkező esetben figyelembe 
vesszük a vegyületek molekulasúlyában (százalékos összetételben) fenn
álló különbséget. 
1.3. Ha a rendelt gyógyszerből a gyógyászati cél elérését lényegében 
nem befolyásoló valamely segédanyaggal oldat készíthető, úgy ezt az 
éppen szükséges mennyiségben alkalmazhatjuk. A felhasznált segéd
anyag mennyiségét az előírt vivőanyag súlyából levonjuk. 
1.4. Ha a rendelt gyógyszerből az 1.1, 1.2, illetőleg 1.3 pont szerint 
oldat nem készíthető vagy az oldat elkészítése csapadékképződéssel 
vagy valamely alkotórész kiválásával jár, a gyógyszert a szuszpenzió, 
illetőleg emulzió készítésének szabályai szerint készítjük el. 
1.5. Ha az oldat megfelelő módon az 1.1 - 1.4 pont szerinti eljárásokkal' 
sem készíthető el, a 2.2 pont szerint járunk el. 

2. Egyéb gyógyszerform9k esetében 

2.1. A nem megfelelő vivőanyagot megváltoztatjuk. 
2.2. A gyógyszer egyenletes eloszlatását gátló, a kiválást vagy a nem· 
kívánt változást {pl. szilárd gyógyszer e!folyósodásót) okozó alkotórészt 
az adagolásnak megfelelően, a használati utasítást feltüntetve, külön, 
de lehetőleg az eredetivel azonos gyógyszerformában készítjük el. 

Az eszközölt változtatásokat a vényre feljegyezzük, a 2.2 pont eseté~ 
ben a változtatásról az orvost is értesítjük. 
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TÁRGYMUTATÓ 

A vényel8iratok betilrendes Jegyzéke, 
A s:d.mok a vénye181ratok sorszámát jelentik, 

O FoNo V.-be újonnan felvett vényelőlrotok. + A FoNo IV.-ben szereplő név megtortásávol, új, illetőleg változott összetétellel átvett 
vényelólratok. 

A 

Acidum hydrochlqricum 261 
Acidum lacticum dilutum 1 
Aetheroleum pro inhalatione 

216 
Albumen tannicum 70 
Aluminium aceticum tartari

cum solutum 2 

Barium sulfuricum conditu1n 
292 

Bismuthum subgalllcum 107 

e 
Carbo activatus 71 
Chamomillae fias 8 
Collodium cum acido salicya 

lico 84 
Collyrium boricum 194 

D 

Decoctum primulae 217 
Decoctum saponar~ae 218 
Decoctum saponanae pro in-

fante 219 
0 Detergens sulfuratum 118 

+ Eleosaccharum anaestheticum 
18 

9 Formufae Normales 

Elixlrium thymi compositum 
220 

D Elixirium tonisans 251 + Emulsio olei jecoris 252 + Emulsio olei jecoris compoa 
sita 253 + Emulsio olei ricini 161 

+ Emulsio paraffini cum phea 
nolphtha1eino 162 

Farina lini 108 
Formaldehydum solutum 85 

G 

+ Gargorisma chloroformii 239 
Gargarisma chlorogenii 240 

+ Globulus ichthyoli 9 
Glycerinum boraxatum 86 
Glycerinum ichthyolatum 3 

+ Granulatum calcii phosphorici 
293 

D Granulatum carbonis activati 
72 

D Granulatum magnesii trisili
cici 269 

Gutta aethylmorphini 11 
D Gutta analeptica 36 
D Gutta antinephrolithica 158 
+ Gutta carminativa 262 
D Gutta cholagoga 263 

Gutta codeini 12 + Gutta expectorans 221 
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O Outta expectorans composita 
222 

Gutta ferrarseni 254 
Gutta methylhomatropinii 

composita 13 
Gutta stomachica 264 
Gutta valerianae cum ment~ 

holo 175 
Gutta vegetosedativa 52 

H 

Hydrogenium peroxydotum di
lutum 3'/o 241 

D lnfusio glucosi 281 
D lnfusio glucosi cum kalio 282 

· D lnfusio glucosi salina 283 
O lnfusio invertosi 10°/0 284 
D lnfusio natrii bicarbonici 285 
D lnfusio natrii chlorati 286 
D lnfusio natrii lactici 287 
D lnfusio natrii factici cum kolio 

288 
O lnfusio natrii lactici salina 289 
D lnfusio salina 290 
+ lnfusum ipecacuanhae 223 + lnfusum ipecacuanhae pro in

fante 224 
lnfusum sennae cum natrio 

sulfurico 163 
lnfusum volerianae 176 

+ lnhalasolum asthmalyticum 43 
D lnhalasolum isoprenalini 44 

K 

+ Klysma chlorali 177 
+ Klysma chlorali pro infante 

178 
Klysma natrii solicylici 76 

L 

Linimentum ad pernionem 87 
linimentum ammoniatum 77 
Linimentum calcis 88 
Linimentum scabicidum 89 
Liquor formaldehydi sapona-

tus 90 
D Liquor peroxydati compositus 

242 
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M 

Magnesium sulfuricum 167 
Mixtura antirheumatica 78 
Mixtura chloralo~bromata 179 
Mixtura pectorolis 225 + Mixtura sedativa 180 

+ Mixtura sedativa composita 
181 

Mixtura solvens 226 
Mucilago ad catheterem 297 

N 

Nasogutta argenti proteinici 
233 + Nasogutta ephedrini 234 + Nasogutta ephedrini pro inG 
fante 235 

+ Nasogutta zinci 236 
Natrium sulfuricum 168 

0 

Oculentum album 20':;) 
Oculentum antisepticum 210 
Oculentum borozinci 21 'I + Oculentum chloramphenico!i 

212 
Oculentum flavum 213 

D Oculentum sulfacetamidi 214 
Oculentum tolazolini 215 
Oculogutto argenti acetici 

195 
Oculogutta argenti proteinici 

196 
Oculogutta atropini 197 
Oculogutta chloramphenicoli 

198 
D Oculogutta chloramphenicoli 

cum vitamino A 199 
D Oculogutta neomycini 200 
D Oculogutta neonatorum 201 
+ Oculogutta physostigmini 202 

Oculogutta physostigmini mi
tior 1. Oculogutta physostig
mini 202 

Oculogutta pilocarpini 203 
D Oculogutta sulfacetamidi 204 
+ Oculogutta tetracaini 205 
D Oculogutta Viscosa 206 + Oculogutta zinci 207 

Oculogutta zinci cum adrena
lino, 1. Oculogutta zinci cum 
ephedrino 208 

O Oculogutta zinci cum ephed~ 
rino 208 

Oleum jecoris aselli 255 
Oleum ricini 164 + Otogutta borica 245 
Otogutta chloramphenicoli 

246 
Otogutta fungicida 247 
Otogutta peroxydi 248 + Otogutta phenoli 249 

D Otogutta sulfadimidini 250 
Otogutta sulfamethylthiazoli, 

1. Otogutta sulfadimidini 
250 

D Ovulum jodchloroxychinolini 
296 

p 

Paraffinum aromoticum 165 
+ Posta jecoris 119 

Posta Lassari 120 + Posta zinci oleosa 121 
Posta zinci oxydati 122 
Posta zinci oxydati salicylata. 

1. Posta Lossari 120 
D Pilula analeptica 38 

Pilula arsenicosa 257 
0 Pilula asthma!ytica pro infanG 

te 50 
0. PiluJQ otropini composita 279 
D Pilula brombarbitali 191 

:j: Pilula coffeini 39 
Pilula coffobarbitoli 192 

D Pilula ferri reduc~i .258 , 
Pilula ferri sulfunc1 oxydulati, 

1. Pilula ferri reducti 258 + Pilula laxans 172 + Pilula nicophyl!ini 62 
+ Pilula roborans 259 + Pilula tonisans 260 

Pilula valerosedativa 193 
Pulvis ad irrlgationem 6 
Pulvis alcalinus cum belladona 

na 270 
D Pulvis aluminii antacidus 271 

Pulvis analgeticus 19 
Pulvis antacidus 272 
Pulvis antacidus cum bella-

donna 273 
Pulvis antidoloricus 20 
Pulvis antineuralgicus 21 
Pulvis antirheumaticus 81 + Pulvis antispasmodoloricus 57 
Pulvis antispasticus 58 

,. 

+ Pulvis asthmalyticus 45 + Pulvis asthmalyticus cum at~ 
ropino 46 + Pulvis asthmalyticus fortis 47 

Pulvis azopheni coffeini citrici 
22 

Pulvis barbamidi compositus 
23 

Pulvis boropermonganicus 109 
D Pulvis bronchodilans 48 

Pulvis calcii lactophosphorlci 
294 

Pulvis Caroli 274 
+ Pulvis chinacisalis cum vita~ 

mino e 24 
Pulvis cholagogus 275 
Pulvis codacetini 25 
Pulvis codeini cum stibio 228 

D Pulvis coffacyli 26 
D Pulvis coffacyli cum codeino 

27 + Pulvis combinatus 28 
D Pulvis digestivus 276 

Pulvis digitalis 37 
Pulvis Doveri cum bismutho 73 
Pulvis dyspnosedans 49 
Pulvis expectorans 229 

D Pulvis kalii citrici 295 
Pulvis neutracidus 277 
Pulvis nitrotheobarbitali 59 
Pulvis obstipans 74 
Pulvis pepsini 278 
Pulvis Petersi 82 
Pulvis purgatívus 169 
Pulvis purgativus cum bella~ 

donna 170 
D Pulvis sedans 189 

Pulvis sennae compositus 171 
Pulvis somniferens 190 

+ Pulvis spasmalgeticus 60 
Pulvis theophyllini compositus 

61 
Pulvis zinci aluminati 1 

s 
Sirupus ferri chlorati oxydulati 

256 
Sirupus loxans 166 + Sirupus phosphobromatus 182 
Solutio acidi barid 3°/o 91 
Solutio ad lntertriginem 92 

+ Solutio amidazopheni pro ln
fante 14 

Solutio antisudorica 93 
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+ Solutio brombarbitoli 183 
Solutio bromido 184 
Solutio colcii sulfurati, 1. So

lutio sulfurata pro balneo 
79 

Solutio Castellani 94 
Solutio Costellani sine fuchu 

sino 95 + Solutio chlorali hydrati pro 
infante 185 

Solutio coffobromida 186 
Solutio contro rhagodes ma

millae 4 
Solutio emetica 265 

D Solutio gostrica 266 
D Solutio hexachloropheni 0,5°/0 

96 
Solutio jodi spirituosa 97 
Solutio kalii jodati 53 
Solutio kalii jodati composita 

54 
D Solutio kalii permanganici 98 

Solutio Lugoli 291 
Solutio paraldehydi 187 
Solutio pepsini 267 
Solutio sulfurato pro balneo 

79 
Solutio theobromojodati 55 
Solutio tricolorata 99 
Solutio xanthacridini 243 
Solutio zinci chlorati 5 
Sparsorium antiparasiticum 

110 
+ Sparsorium antisudoricum 111 
D Sparsorium hexochloropheni 

112 
D Sparsorium ichthyoli 113 
+ Sparsorium infantum 114 + Sparsorium sulfoboricum 119 

Species olthaeae 75 
Species antiasthmatica ad 

fumigationem 51 + Species cholagoga 280 
Species diuretica 159 
Species loxans 173 + Species thymi composita 230 
Species uvae ursi 160 
Spiritus antirheumoticus 80 
Spiritus jodosalicylatus 100 
Spiritus salicylotus 101 + Spiritus salicylatus cum re~ 

sorcino 102 + Suppositorium ad nodum 116 
D Suppositorium amidozopheni 

0,1g 29 

132 

D Suppositorium amidazophení 
0,2g 30 

Suppositorium amidazopheni 
0,5g 31 

Suppositorium omidazopheni 
pro infante, 1. Supposito
rium amidozopheni 0, 1 és 
0,2 g 29, 30 + Suppositorium onolgeticum 
32 + Suppositorium onolgeticum 
forte 33 + Suppositorium analgeticum 
pro parvulís 34 

D Supposito'rium anodynum 35 + Suppositorium antiemeticum 
63 

D Suppositoriun ontiemeticum 
pro infante 64 

0 Suppositorium broncholyticum 
231 

D Suppositorium broncho!yticum 
pro infante 232 

Suppositorium digitalis 40 
Suppositorium digitalis forte 

41 
Suppositorium digitheobromi

num 42 
+ Suppositorium haemorrhoida

le 117 
D Suppositorium laxans 174 + Suppositorium spasmolyticum 

65 
Suppositorium theophyllini 66 

D Suppositorium theophyllini 
compositum 67 

+ Suspensio anoesthetico 15 
Suspensio antiseborrhoica 

103 + Suspensio bismuthi subsoli
cylici pro infante 68 

D Suspensio jodchloroxychinoli~ 
ni 69 

D Suspensio salicylamidi 20/0 16 
D Suspensio salicylamidi 4°/0 17 + Suspensio siccans 104 
D Suspensio sulfadimidini 298 + Suspensio terpini hydrati 227 

Suspenisio zinci oquoso 105 
Suspensio zinci oleosa 106 

T 
+ Tinctura adstringens 244 

Tinctura amara 268 

Tinctura belladonnae 56 
Tincturo valerianae spirituosa 

188 

u 
Unguentum ad manum 123 
Unguentum ad pruritum 124 + Unguentum aluminii ocetici 

tartarici 125 
+ Unguentum onaestheticum 

126 
D Unguentum ontierythematum 

solare 127 
Unguentum antirheumaticum 

83 + Unguentum antisepticum 128 
Unguentum argenti nitrid 1. 

Unguentum Mikulitz 146 
Unguentum benzosa1icylatum 

129 
+ Unguentum boroxatum 130 

Unguentum borosalicylotum 
131 

Unguentum camphorotum ad 
pernionem 132 + Unguentum chlorogenii 133 

+ Unguentum contra dolorem 
134 + Unguentum contra oxyurim 
135 

Unguentum contra rhagades 
mamillae 10 

Unguentum diachylon soliA 
cylatum 136 + Unguentum emolliens 137 + Unguentum haemorrhoidole 
138 

D Unguentum hexachloropheni 
1% 139 

+ Unguentum hydrargyri amido
chlorati 140 

Unguentum hydrargyri sulfuA 
rati 141 

Unguentum ichthyolsalicylaA 
tum 142 

+ Unguentum infontum 143 
Unguentum jodatum ad perA 

nionem 144 
O Unguentum lidocaini ad rhaA 

gades 145 + Unguentum Mikulitz 146 
Unguentum nasale 237 + Unguentum nasale composi

tum 238 
Unguentum norcaini ad rha

gades, 1. Unguentum lidoA 
caini ad rhogades 145 

Unguentum refrigerans 147 
D Unguentum salicylatum 3°/o 

148 
Unguentum salicy!atum 10°/o 

149 
+ Unguentum stearini 150 
D Unguentum sulfadimidini 151 

Unguentum sulfothiazoli, 1. 
Unguentum sulfadimidini 
151 

O Unguentum sulfuratum salicy
lotum 152 

Unguentum tolazolini 153 
+ Unguentum zinci aluminati 

154 + Unguentum zinci oxydati 155 

v 
Vaselinum acidi borici 156 

z 
+ Zincum gelatinosum 157 
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